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Otvírání studánek
I studánky chtějí
býti čisté. . .
Miloslav Bureš

Počátkem října 1989 se Havlovo “Slovo o slově” rozletělo z Frankfurtu
do celého světa. Slovo spisovatele, jemuž komunistický režim v Českoslo
vensku nedovolil veřejně promluvit ani doma ani při mnoha jiných poctách,
které mu svět prokazoval. A ještě počátkem listopadu prohlásil českoslo
venský premiér Adamec ve Vídni, že Havelje politická nula... 29. prosince
byl Václav Havel jednomyslně zvolen prezidentem Československé repub
liky a lid ho s jásotem provázel na Hrad. Mezi těmito daty musel se kalen
dář prodrat osudným 17. listopadem, dnem, který už po padesátépřipomí
nal násilnou smrt Jana Opletala zavražděného v roce 1939 nacisty. Půl
století tento den patří studentům — ani tentokrát si ho nenechali vzít. Sli
ve spořádaném průvodu připomenout nezadatelné právo mladých přizná
vat se upřímně k pravdě a statečnosti, k právu otvírat zas znovu studánky
ducha a čistoty — zbavovat je kalu, rmutu a bahna, které do nich nanesla
zima osudného vykolejení v roce 1948, jež bylo potvrzeno sovětským vpá
dem o dvacet let později. Narazili na brutální hradbu rozdávající na příkaz
strany násilí. . .
Stal se však zázrak. Pod každým úderem vytryskl nový pramen odhod
lání postavit se Zlu a nepovolit dříve, dokud všechen kal dusící prameny
národního života nebude definitivně odplaven. Mladí lidé se tak přihlásili
k těm, kteří od vyhlášení Charty 77 téměř osaměle bojovali proti lži reži
mu, a k nimž se v posledním roce přidávali další občané, jejichž svědomí
převážilo svody krumpující moci. Vzniklo Občanské fórum jako lidová
hráz proti mocenské svévoli. Generální stávkou promluvilo pak všechno
obyvatelstvo. Monopol moci a ideologie jedné strany byl zlomen.
Život v Československu se rázem změnil. Na ruzyňském letišti v Praze
zdraví vracející se exulanty nápisy “Vítejte doma” a s plakátů se usmívá
prezident Václav Havel, jehož slova se stala programem “něžné” revoluce:
“Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí”. . .
Na schodišti filozofické fakulty Karlovy univerzity místo Leninovy
busty vítá návštěvníka zase ušlechtilá tvář T. G. Masaryka, k jehož mrav
ním a politickým maximám se dnes národ i jeho prezident znovu hlásí.
A lidé se najednou k sobě chovají ohleduplně a s porozuměním. Těší se
z osvobozující se kultury a popouštějí uzdu své veselosti a humoru. Divadla
mění repertoár, nakladatelství uzavírají smlouvy o vydání knih včera ještě
zakázaných autorů ve statisícových nákladech. Reviduje se “únor”,
“srpen” i vztah k včerejším spojencům. Komunisté vyklízejípozice politic
ké v podnicích i ve školách. Je ještě hodně nejasností a těžkostí. Ale “co na
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tom, že jdeme po sněhu a blátě, co bylo už je dávno pryč. .. z ruky do ruky
si podáváme těžký klíč. Klíč od domova.”
Země rychle roztává do nového jara, otvírá své studánky vyvěrající
z velké tradice našich dějin, vrací se k Pravdě a Lásce, kterou nesli všichni
čistí a stateční našich národů.
“Vždyť každá ta studánka v lese
nebe na hladině nese;
kdyby jí nebylo,
o zem by se rozbilo. .
Karel Hrubý

Běla Kolářová: Klíče, 1962
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Sedá zóna a budoucnost disentu
v Československu
*
v

Jiřina Siklová, Praha

Když mluvím se svými přáteli ze Západu, musím skoro vždy napřed
objasnit, že obsah pojmů, které shodně používáme a shodně překládáme,
je zcela jiný. Pak obvykle se moji zahraničnípřátelé zeptají: “A co na to ří
kají u vás komunisté? Jaký je názor odborářů?” Odpovídám, že obvykle si
myslí totéž, co tzv. disidenti; že odborníci, žurnalisté, umělci, spisovatelé,
a vůbec lidi zajímající se o politiku, se mezi sebou neodlišují dneska ani
množstvím znalostí a hodnocením faktů, ale především morálním posto
jem a odvahou (či kalkulací), zda, kdy a zda vůbec mají své názory vyjád
řit. Tento postoj je rozlišuje mnohem více než fakt, zda mají stranickou
legitimaci v kapse. "Jsou tito lidé reakční nebo pokrokoví? Jsou pravičáci
nebo náležejí k levici?”, ptá se obvykle můj návštěvník a já si zoufám. Do
kazuji svému příteli ze Západu, že obecná terminologie převzatá ze zase
dánífrancouzského Konventu, či z Cromwellova parlamentu nebo z carské
Dumy, je v současnosti, bez dalších vysvětlivek, nepoužitelná. Tyto pojmy
jsou u nás “vyprázdněny”, “vymrskány” opakujícími se revolucemi
a pseudorevolucemi, státními převraty, jejich apologetikou, střídáním
stádií tzv. revoluce, reakce, obrody, normalizace, opět reakce a opozice
a zase normalizace či reformace.
A přiznám se, že někdy, když čtu časopisy a noviny, vydávané v exilu,
např. Národní politiku, České Slovo, Západ, Reportéra, ale i Právo lidu
a další, mám dojem, že již i někteří z vás podkládáte pojmům ten význam,
který měly v době, kdyjste žili v Československu. Např. pojem komunista.
Neznám žádného přesvědčeného komunistu, ba anijen marxistu. Naprostá
většina lidí dnes není v KSČ z přesvědčení (nejsou to marxisté ani revolu
cionáři), ale z prospěchu, nebo alespoň proto, že jsou to lidé povahou kon
formní a poslušní, kteří chtějí “mít kliď a kteří právě proto, že nemají
vyhraněný názor, zůstali v KSČ, nechali se “prověřit” nebo se báli odmít
nout, když je vyzvali ke vstupu do strany. Je opravdu těžké být přesvědče
*Projev, který poslala autorka symposiu Opus bonům, které se konalo začát
kem října 1989 ve Frankenu v Německu. Doprovodila ho m. j. těmito slovy:
“Námětem letošního setkání je pokračování konference ČESKOSLOVEN
SKO 1988/89. Můj příspěvek trochu předbíhá historické události a zabývá se
problémy, které vzniknou, až se totalitní režim v Československu ještě více
uvolní...
Obávám se, že Vás můj příspěvek trochu popudí. Snad je netaktní, ale určitě
je taktický. Promiňte mi to, já osobně považuji za důležité právě toto a nyní
sdělit lidem.” — O konferenci ve Frankenu viz zprávu A. Měšťana v Kritic.
margináliích.
Red.
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ným stoupencem komunistické ideologie a marx-leninskéfilosofie, když
tato ideologie a celá historie hnutí byla opakované přehodnocena a roz
dílně interpretována. Proto se řadoví členové KSČ neodlišují od ostatních
svými názory a revolučním přesvědčením, ale svými povahovými rysy:
jsou to lidé, kteří chtějí mít zaručený a usnadněný pracovní postup, chtějí
se podílet na relativních výhodách preferované minority, nechtějí mít
komplikace v životě, jsou programově oportunní. Proto jsou neradi, když
je stranický "establishment", tedy funkcionáři KSČ nutíjasně se vyjádřit,
přijmout spoluodpovědnost třebas jen za negativní kádrový posudek na
jejich spolupracovníka. Takováto rozhodnutí by i členové KSČ nejraději
přenechali těm, kteří “jsou za to placeni”, tj. funkcionářům, členům bez
pečnosti, státní bezpečnosti (STB) a pod.
Návštěvník je opětně zmaten. Je to sociolog, očekává ode mne, vedle
politického určení stran a skupin, jejich vymezení dle sociálního statusu,
jejich třídní určení, či jinou obecně přijímanou stratifikaci dle profesí,
příjmů, vzdělání a pod. Ale to opětně nejde:
Při vymezování si nejčastěji pomáháme převzatými termíny, jimž dá
váme vlastní, neopakovatelný, pro dnešek a naši současnost specifický
význam.
Zcela jasně vymezené svým politickým postojem i sociálním zařazením
jsou u nás pouze dvě skupiny: současní držitelé moci, nebolijak my říkáme
“socialistický establishmenť’ a “disidenti” čili opozice. “Socialistický
establishmenť’ tvoří straničtí a vládní funkcionáři centrálního a kraj
ského formátu vyšší byrokracie, členové STB, SNB, vysocí vojenští hod
nostáři, ministři, jejich náměstkové, tajemníci KSČ, vedoucí redaktoři,
ředitelé podniků, soudci... Tito lidé jsou nerozlučně spjati a současně
i kompromitováni současným politickým systémem tak, že ani nemohou
změnit svoji pozici. Tvoří stávající decizní centrum a s ním i padají.
Druhou, jasně vymezenou skupinu tvoří tzv. disidenti — sumárně opozi
ce — lidé, kteří již před lety jasně projevili slovy i činy svůj postoj, odmí
tající politiku stranického establishmentu. Tito lidé také již nemají mož
nost měnit své postavení ani ustoupit či přestoupit.
Tyto dvě skupiny jsou sice obě relativně nepočetné, ale jsou politicky
aktivní, vědomé si i rizika vyplývajícího z jednoznačné volby a není třeba
je přesvědčovat a získávat. Těm to je jasné. Jsou to minority, profilující
jeden a druhý pól československého politického života. Mezi nimi se na
chází, tak jako v každém státě, “mlčící většina”, převážně konzumně
orientovaná a o politiku se nezajímající, a lidé z tzv. “šedé zóny”, o kte
rých zde chci psát.
Termín “šedá zóna” snad poprvé v tomto smyslu použili v oboru histo
riografie v článku “České dějepisectví včera, dnes a zítra”, v samizda
tovém časopise Historické studie 1) autoři píšícípod pseudonymy R. Pro
kop, L. Sádecký a K. Bína, k označení historiků, kteří zůstali “ve struk-
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ture”, tedy ve vědeckých ústavech a na vysokých školách, a přesto zůstali
ve spojení se svými bývalými kolegy, vyloučenými při čistkách po roce
1968, a kteří byli ochotni se s nimi stýkat, diskutovat a případnějim i vy
pomáhat.
Dnes tímto termínem označujeme mnohem širší skupinu lidí, skupinu,
která má a zvláště bude mít nesmírný význam při dalších předpokláda
ných změnách této společnosti. Lidé ze "šedé zóny” totižjsou a mohou být
partnerem nejen disidentů (tedy opozice), ale — dle mého názoru — i těm,
kdo převezmou vedení této společnosti. Lidé v šedé zóně jsou převážně
kvalifikovaní, odborně erudovaní; jsou to dobří pracovníci, kvalifikovaní
dělníci. Právě proto brzo viděli chyby socialistického systému a hlavně
nemuseli “podpírat” svou pracovní kariéru stranickou legitimací čijinými
politickými funkcemi. Věděli, že se uživí i jenom poctivou prací a proto
snáze odolávali nabídkám i tlaku ze strany establishmentu. A protože se
jen minimálně politicky angažovali, měli i více času na své vlastní vzdělá
vání odborné i obecné. Proto právě dnes nejlepší odborníci v Českoslo
vensku patří do “šedé zóny”.
Proč zrovna barva šedá a proč označení zóna?
I barvy mají v dnešním světě jasnou a srozumitelnou symboliku. V době
Stendhalově bylo každému jasné, co znamená barva “červená a černá”,
podobně tak jako my dnes víme, kdo jsou “zelení”, “rudí”, či “hnědí”.
Sedá barva je však neurčitá, není ani bílá, ani černá a poměrně snadno
se může změnit v jedno či druhé. Šedá barva je spíše tak “trochu špinavá”.
Ano, špinavá. I to určovalo, určuje a bude určovat politické postoje lidí,
které do této skupiny zařazujeme. Dojde-li u nás opravdu ke změně poli
tického systému a poměrů, tito lidé nikdy nebudou mít úplně čisté ruce,
úplně morálně jasný kredit. Váhavě, neradi, ale přesto spolupracovali
s establishmentem a přijímali určité výhody jako odměnu za svou relativní
konformitu. Proto se lidé ze šedé zóny, přestože souhlasí s názory disi
dentů i s politickým uvolňováním stávajících poměrů, současně i bojí, že
jim jejich spolupráci v budoucnu někdo vytkne.
A proč mluvíme o zóně? Ani přesně nevím, snadjsme byli ovlivněni kdysi
zde slavným filmem ruského režiséra Tarkovského “Stalker”, kde hrdina
filmu jako průvodce vodil lidi do záhadné, nikomu nepatřící, tajemné
“zóny”, kde se “něco dělo” a tomu, kdo byl vnímavý, se mohlo leccos
přihodit.
A skutečně, zatímco ostatní partneři v aréně našeho politického života,
tedy establishment, režim, “oni” či slangem mladých “bolševik” (čímž
se myslí globálně totalitní stát) a disidenti čili opozice, jsou jasní a vyhra
nění, v šedé zóně se teprve to podstatné děje, o ni se svádí a bude svádět
boj mezi establishmentem a opozicí. A protože se ekonomická situace
zhoršuje a lidé se současně přestávají bát, šedá zóna se početně i zvětšuje.
Lidé v šedé zóně jsou dokonce mnohdy rozhořčeni na stávající režim víc,
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než disidenti, neboť se denně stýkají s establishmentem a přímo i nepřímo
se podílejí na fungování totalitního státu. Právě proto, že to dělají a znají
fakta i způsoby manipulace s lidmi, o to více je arogance establishmentu
osobně uráží. Od disidentů se lidé v šedé zóně liší především postojem,
odvahou, nechutí či neschopností konfrontovat se s mocí. Jsou diváky toho,
co se děje, diváky, kteříjasně “fandí" Chartě 77 a jiným nezávislým akti
vitám, asi jako když fanouškovéfandí svému oblíbenému mužstvu. Sami
ale nehrají. Nejsou na hřišti, jsou pouze v hledišti. Fandí a občas i hlasitě
volají a viditelně tleskají. A to je hodně: sledovat, fandit, pomáhat, tleskat!
Disidenti, zahledění někdy příliš do vlastní odvahy, si toho občas málo
váží, málo tyto fanoušky oceňují, cožje, dle mého názoru, škoda a chyba!
Vždyť většina obyvatelstva na ten stadión vůbec nejde a ani neví, kde
se hraje, a ani to nechce vědět.
Skupinu, kterou nazývám “šedou zónou”, bych správně měla stratifikovat i sociálním statusem, třídní příslušností, profesí, politickým pro
gramem nebo alespoň zájmovou oblastí. Ale to je také nemožné.
Sedá zóna je skoro u každé vyhraněné sociální, zájmové či profesio
nální skupiny. Znám dokonce pár lidí patřících do šedé zóny kolem re
dakcí ústředních časopisů, kolem lidí z ekonomických ústavů, minister
stev, kolem filmu, divadla i mezi právníky a soudci. Lidé ze “šedé zóny”
nemají vlastní program, vyznání, ani specifické cíle. Často jsou otevře
nější vůči disidentům než vůči sobě navzájem. Formálnějsou začleněni do
“struktury”, více méně plní požadavky i kritéria kladená na kádry
totalitním státem; politickými postoji se však řadí k opozici a považujíji za
svoji referenční skupinu.
Třídní kritéria jsou v Československu a patrně i v jiných východoevrop
ských zemích také smazána opakovanou restrukturací. Mezi dělníky dnes
najdete stejně tak bývalé universitní učitele, jako bývalé politiky a novi
náře a naopak. Životní úrovní patří příslušníci “šedé zóny” k dobrému
středu, nemají privilégia vysokých stranických funkcionářů, vzbuzující
závist a aversi, ale nemají ani nouzi. Oni i jejich děti většinou bez obtíží
proplouvají úskalími různých prověrek, získávají přiměřené vzdělání,
přiměřený (ne příliš závratný) úspěch, uspokojivé pracovní zařazení. Na
závratnou kariéru neaspirují. Kdyby toho chtěli dosáhnout, museli by
opustit šedou zónu své profese a postavení a vstoupit do KSC, výrazněji
se angažovat “pro bolševika”, tedy pro režim. Na to jsou příliš čestní
i příliš bázliví. Na to nemají ani pozitivní, ani negativní povahové rysy
nutné pro opozici, ani pro kariéristickou konformitu. Lidé ze šedé zóny ne
jsou lhostejní, nejsou to cynici, spíše vyznávají tradiční a historicky ově
řené individuální hodnoty, s nimiž již přišla před dvěma sty lety fran
couzská revoluce. Zastávají různá funkční místa, zachovávají formální
politické rituály a tím více se pak za toto své ponižování a sebeponižování
zlobí na totalitní režim. Jsou zaměstáni ve struktuře na místech zhruba
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odpovídajících jejich kvalifikaci, nejsou v “ghettu”, chtějí si zachovat
drobné výhody, které režim poskytuje těm, kteříjsou v normě. Současně
se snaží do ničeho “nenamočiť’, nikomu neškodit, spíše pomáhají lidem
pronásledovaným politickým režimem. Proti establishmentu se však ne
angažují a již tím jsou do jisté míry kompromitováni a ohroženi “z obou
stran”. Zatěžují tak své svědomí a mají i skryté obavy, že bude-li sejednou
zase účtovat (a tento národ má velké zkušenosti s kádrováním a až maso
chistickým sebezpytováním), budou i oni obviněni ze spoluúčasti a z kola
borace s establishmentem.
V situaci, kdy nebudou ohroženi a nebudou vystaveni příliš silnému
mocenskému tlaku, postaví se ale jednoznačně a s přesvědčením na stranu
disidentů a budou pak odhodlaně i veřejně zdůvodňovat i prosazovat jak
ekonomické reformy, tak lidská práva. Sedá zóna se pak začne odpoutá
vat od režimu a bude jeho vysoce erudovaným kritikem. Prostor jim však
pro to musí uvolnit či vybojovat disidenti.
Establishment toto nebezpečí rozšíření šedé zóny vždy nejasně tušil
a dnes to jasně ví. Proto již v minulosti čas od času pořádal zastrašovací
akce v podobě čistek, pohovorů, prověrek, jednotné evidence pracujících,
výměny stranických legitimací a pod. V současnosti mají tato zastrašovací
tažení formu skandalizování těch lidí, kteří podepsali nějaký manifest,
kritizují veřejně establishment, nebo formu surového rozháněnípokojných
demonstrací, jako tomu bylo v srpnu 1988, v říjnu 1988, v lednu 1989,
v srpnu 1989 atd. Vyhraněné disidenty, kteří již dávno překročili práh
konformity, nemůže “bolševik” již zastrašit, neboť ti s tím počítají. Apa
tickou mlčící většinou také nepohne; na čas však tím vždy zastraší právě
lidi ze šedé zóny.
Příčiny, proč mohli a zůstali tito lidé v šedé zóně, jsou různé a nejsou
vždy morálně odsouzeníhodné, a zvláště disidenti by je měli umět pochopit.
V době maximálního politického dění (třeba v letech 1967 - 1969) byli
na mateřské dovolené, měli přeraženou nohu na extenzi, rozváděli se,
měnili byt, byli pohrouženi do svého osobního smutku, nebo pracovali
někde v zahraničí či v podniku, který ušel náhodně pozornosti establish
mentu. Nebyla to tedy vždy jejich osobní volba, ale často i jen náhoda,
která jim umožnila zůstat ve struktuře a dalších dvacet let být konformní.
Určitě obdobně působila náhoda i v opačném případě. Na lidi ze šedé zóny
i na disidenty můžeme vztáhnout výrok, který napsal Aldous Huxley ve své
knize Kontrapunkt života: “Pochybuji, že něco je skutečně náhodné.
Všechno, co se přihodí, je v podstatě podobné člověku, kterému se to při
hodí... Ale událost se jaksi nevysvětlitelně přizpůsobuje, mění se její ja
kost, aby se hodila pro povahu každého, s kým souvisí. Je to velké tajem
ství a paradox”. 2) Tento “paradox” obviňuje, ale i omlouvá.
Zařazení v šedé zóně tyto lidi inhibuje, ale takéje radikalizuje, protože
establishment, či lidově “oni”, je nutí podílet se i osobními činy na udržo
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vání totalitní moci. Establishment se stále snaží z každého udělat svého
podílníka a tím zpětně se státní moc upevňuje, neboťjen ona je pro tyto
lidi zárukou, že jejich spolupodílnictví nebude odsouzeno. Pavel Bratinka
ve svém článku citovaném v samizdatovém filosofickém časopise Paraf 3)
z roku 1989, napsal, že právě z této zpětné vazby mezi vykonavateli drob
ných úkolů a totalitním státem pramení i regenerace moci. “Přervat
svazek s mocí znamená snášet nejen její hněv, nýbrž i výčitky vzkříšeného
osobního svědomí. K takové přeměně Savla na Pavla je zapotřebí vskutku
velké morální síly. Naproti tomu setrvávání ve svazku s mocí nevyžaduje
žádnou zvláštní osobní zlobu a vytrvalost ve zlu, ale pouze nedostatek
dispozice k mučednictví, což je velmi běžná lidská vlastnost.”
Toto pochopit je pro občany států Východní Evropy poměrně snadné.
Každý z nás, dříve než překročil určitou hranici, byl alespoň v šedé zóně.
Jen ta úplně nejmladší generace opozice skutečně sama volila své zařa
zení do disentu.
Paní Hana Jüptnerová učila na střední škole ve Vrchlabí, v malém
městečku v pohraničí. Jako středoškolská profesorka byla ‘‘ve struktuře”
a chtíc nechtíc musela být relativněpoplatná oficiálním požadavkům naše
ho školství. V důsledku brutálního zásahu policie zemřel ve vězení na jaře
roku 1988 Pavel Wonka, kterého ona osobně znala a velmi si ho vážila.
Proto spontánně přednesla krásnou promluvu nad jeho hrobem. Totální
moc jí to zúčtovala! Okamžitě s ní školský odbor rozvázalpracovní smlou
vu a od té doby myje v jedné cukrárně nádobí. V osobním dopise mi o tom
napsala: ‘‘Jinou práci nedostanu. Režim se snaží mne potrestat za můj
projev, ale cožpak již předchozí život s ohnutým hřbetem a na kolenou
nebyl sám o sobě trestem?”4)
V červnu 1989 na jednom shromáždění lektorů v Praze promluvil jeden
pracovník z nakladatelství Odeon (vydavatelství krásné literatury), který
tam pracuje již mnoho a mnoho let. Ve svém diskusním příspěvku řekl,
že u nás máme vedle oficiálně vydávané české literatury ještě českou li
teraturu exilovou a literaturu samizdatovou a že teprve všechny tyto tři
literatury dohromady tvoří českou literaturu. Měla jsem chuť vstát
a arogantně se ho zeptat, proč toto říká teprve až dnes, proč si netroufljiž
dříve oponovat těm, kteří dávali knihy do stoupy a že si myslím, že "naska
kuje do vlaku” na poslední chvíli. Ostatní posluchači v sále však nadšeně
tleskali. Tuto myšlenku všichni znali, ale byli rádi, že konečně to nahlas
řekl ‘‘jeden z nich”, že se i jeden z té šedé zóny odvážil takto vystoupit.
Nadšeně tleskali jako by tím výrokem i je rehabilitoval. Mlčela jsem,
nakonec jsem také zatleskala. Nesmím ho ‘‘kádrovat”, ale ocenit, vždyť
každý z nás má svoji osobní hranici statečnosti a pro něho možné a únosné
zátěže. Naším úkolem je přece dnes lidi ze šedé zóny získat, ocenit a ne
je odradit svým moralizováním, osočováním a vrtáním se v jejich minu
losti.
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Nechtějí-li dnešní disidenti zůstat i nadále exkluzivní minoritou, budou
muset umět oslovit právě tyto lidi ze šedé zóny a vybídnout je, aby právě
oni zaujali řídící pozice, nyní trochu uvolněné od kádrového stropu a ome
zení daného nomenklaturou. Proto není vhodné jim připomínat ani jejich
drobnou kolaboraci s režimem, ani míru vlastních zásluh, zmařených
možností, kariér, utrpení či počet let strávených ve vězení.
Bude to těžké pro obě strany!
Lidé ze šedé zóny budou pro mnohé disidenty těmi největšími konku
renty. Nejsou zcela zkompromitováni a současně měli po celou dobu lepší
předpoklady než disidenti k vlastnímu odbornému růstu, k získávání kva
lifikace, zkušeností právě v běžném, nedisidentském životě. A o tento
život přece půjde! Disidenti mají sice morálnípřevahu, ale současně si musí
být vědomi, že dvacet let žili či živořili mimo strukturu, převážně v izo
laci, bez kontaktu s institucemi a vědeckými ústavy. Svým nuceným vy
členěním ztratili částečně i kontinuitu s “civilním” životem, se svými
původními odbornými profesemi. A mladí lidé mezi disidenty se odmítli
často zařadit do struktury právě z odporu k mravnípromiskuitě establish
mentu. Proto budou mít méně zkušeností s “fungováním normální společ
nosti”, než jejich generační vrstevníci. Disidenti sice budou mít i nadále
mravní převahu a mravní kredit, ale jejich odborné znalosti, třeba v ob
chodní sféře či v řízení podniků, budou minimálně zastaralé. Tento han
dicap disidentů se snadno může zdůvodnit těžkými objektivními podmín
kami, politickým pronásledováním, diskriminací v zaměstnání, nemož
ností vystudovat, jezdit za hranice, nutností živit se osmihodinovou fy
zickou prací a řadou dalších a dalších faktorů, které nejsou výmluvou,
ale přesto nemění tuto skutečnost. Většina disidentů, až na výjimky v ob
lasti čisté politiky, svobodných povolání, umění, žurnalistiky, politologie
a snad i filosofie, bude méně kvalifikována než lidé a děti lidí ze šedé zóny.
Přijmout to a uznat bude určitě těžké. Život každého jedince je podmíněn
nejen jeho schopnostmi, ale i možnostmi vyplývajícími z historických
událostí a generačního zařazení.
Před očima mám momentálně svého přítele Jiřího Rumla, kdysi redak
tora Čsl. rozhlasu a redaktora politického týdeníku Reportér, který vy
cházel před rokem 1968. Nyní Jiří Rumljiž dva roky rediguje samizdatový
velmi cenný a oblíbený měsíčník Lidové noviny. Když jsme mu nedávno
všichni chválili “jeho” Lidové noviny, pokrčil rameny a řekl: “Co je to
všechno platné, je mi pětašedesát a těch dvacet let života mi nikdo ne
vrátí zpět. ”
Nejen že nevrátí, ale nikdo mu za ta léta nic nedá. Dojde-li v Česko
slovensku k očekávaným změnám totalitního režimu, disidenti také ztratí
mnohé, pro ně cenné hodnoty. Budou to částečně právě ty hodnoty, kvůli
nimž oni také volili tuto svou neobvyklou integraci do společnosti. Ztratí
svou zatím samozřejmou jednotu, kohezi, solidaritu, vlastní výjimečnost,
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mravní převahu, auru pronásledovaných i vyčleněnost a tím i určitou neodpovědnost za nedostatky politického a společenského dění. Očekávané
uvolnění totalitního režimu bude zásahem i do jejich navyklého života.
Snažíme-li se otevřít dveře, tak v okamžiku, kdy povolí, ztrácíme na čas
i rovnováhu. Najednou třeba zjistíme, že nejsme tak schopní, jak jsme
sami předpokládali. Ghetto disentu bylo i určitou izolací před kritikou.
Spatně se kritizuje ten, do něhož se všeobecně kope a jehož výjimečně
tvrdou situaci všichni známe a dovedeme posoudit. V Československu
to bude probíhat pravděpodobně přesně tak, jako při každém jiném
politickém převratu. Nejvíce získají lidé, kteří stáli stranou, mimo bari
kády na jedné či na druhé straně, ti, kteří inteligentně vyčkávali, tj. lidé
ze šedé zóny. Jim a pro ně a pro nově přicházející generace se otevře
prostor, vybojovaný angažováním se disidentů. Z důvodů čistě politicko-taktických považuji za vhodné umožnit i těm, kteří ve skutečnosti
stáli až skoro na hranici kolaborace s establishmentem, dodatečně se
k šedé zóně připojit a dodatečně za ni schovat svoji minulost. Raději ať se
rozšíří ex post šedá zóna, než aby se rozšířily naše vzájemné rekriminace.
Sleduji-li současné, spíše intolerantní vyčítání si zásluh i dřívějších
chyb mezi našimi krajany v exilu, obávám se, že psychicky těžká doba pro
disidenty u nás teprve začíná. O mnohém z toho, co nyní snadno diag
nostikujeme jako důsledek neschopnosti establishmentu, zjistíme, že je to
průvodní jev každé moderní společnosti. Jen stále proklamovaná a vnuco
vaná vedoucí úloha KSČ nám umožnila vždy interpretovat mnohé obecné
nedostatky, vyskytující se i v demokratické společnosti, jako důsledek
chyb zcela konkrétního a personifikovaného stranického aparátu.
Až se zase v Evropě ustálí dnešní rozbouřené poměry a my se budeme
moci konfrontovat se státy Západní Evropy, zjistíme, žejsme velice chudí.
I s tímto neblahým dědictvím čtyřicetileté socialistické experimentální
devastace země se budeme muset umět vyrovnat. Přijmout to jako fakt,
uvědomit si, že všeobecná bída, která nás čeká, vytváří vždy vhodné před
poklady pro nové demagogie, nové diktatury.
Je obecně známo, že vidí-li člověk, co ho čeká, a jak bude určitý proces
probíhat, snadněji prožívá zátěžové situace, kterým je vystaven. Proto
jsem již dnes, snad s předstihem, napsala tento článek pro sebe, své blízké
přátele a hlavně pro lidi ze šedé zóny. Současně to považuji za obecný pro
blém, s nímž se budou muset vyrovnat lidé ve všech státech východní
Evropy.
Teď si jen přeji, aby se konečnějiž tato náročná situace v Českosloven
sku realizovala. Doufám, že jsem tuto úvahu nenapsala příliš předčasně.
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Edvard Beneš — ministr zahraničí
Radko Brach, Praha
I. Ve výčtu evropských zahraničních ministrů mezi světovými válka
mi je Edvard Beneš mimořádným jevem. Byl ministrem zahraničí ne
přetržitě od r. 1918 do roku 1935. To se nepovedlo žádnému jeho kole
govi v jiné zemi. Za tu dobu v Sovětském svazu vystřídal Litvínov Čičerina; Anglie poznala ministry Balfoura, Curzona, MacDonalda, A.
Chamberlaina, Hendersona, Simona, Hoara; Německo ministry Brocdorf-Rantzaua, Müllera, Wirtha, Simonse, Rathenaua, Stresemanna,
Curtiuse, Neuratha; Francie Pichona, Brianda, Poincaré, Herriota,
Paul-Boncoura, Barthoua, Lavala. Inflaci ministrů zahraničí v Polsku
učinil přítrž až Pilsudski s ministry Zaleskim a Beckem. Byli ministři,
jejichž kariéra se nepočítala na roky, ale na měsíce. Stálost politické
kariéry E. Beneše je tedy nápadná a neobyčejná. Přičteme-li k tomu,
že začal zahraničně politickou aktivitu už za války, a že i jako prezident
po r. 1936 nepouštěl otěže zahraniční politiky ze svých rukou, je na
politickém nebi Evropy skutečně mimořádnou stálicí. Zahraniční po
litika Československé republiky byla tedy pevně spjata s jeho osob
ností a právem se její hodnocení stáčí na postižení role E. Beneše. Jeho
názory o světě, právu, morálce se promítaly do koncepce zahraniční
politiky čs. státu v míře větší, než je obvyklé u státníků jeho druhu —
a to už jen trvalostí jeho působení.
II. Střídání ministrů jinde bylo důsledkem politického pohybu v těch
to zemích, změn parlamentních většin, obměn vlád a koalic, bylo tedy
závislé na vnitropolitickém dění. V Anglii se vystřídali u moci liberálo
vé, konzervativci, labouristé a jejich kombinace (liberálně-konzervativní, národní koalice). Ve Francii vládl nejprve Bloc national, který byl
vystřídán levicovým kartelem, a ten zas Union national. Na počátku
třicátých let zde vládla řada levých koalic, v roce 1934 národní vláda,
1935 vlády středu a 1936 Lidová fronta. V Německu první republikán
skou vládou byla vláda socialistická (SPD, USPD), po volbách výmarská koalice (SPD, Zentrum, DDP). Přibrání DVP v roce 1923 učinilo
z vlády velkou koalici. Sociální demokracie potom přešla do opozice
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a v r. 1924-1928 vládly koalice pravice a středu. Volební úspěch sociální
demokracie v r. 1928 nestačil na obnovu výmarské koalice a sáhlo se
znovu k velké koalici. Jako v roce 1923, tak i nyní neunesla spolupráci SPD
DVPa vroce 1930 se rozpadla. Růst NSDAP paralyzoval fungování parlamentarismu a v roce 1933 získali nacisté ve vládě klíčové pozice. Všude
jsme svědky komplikovaného politického dění, jež se odráží v přísluš
ných osobních změnách na postech ministrů. Bylo Československo tak
stabilním režimem, že nepoznalo tuto hru většin a koalic ? I v Česko
slovensku můžeme zaznamenat změny vlád a koalic, typické pro tehdej
ší parlamentarismus. Od první vlády národní jednoty, přes rudozelenou koalici agrárníků a sociálních demokratů, k vládám všenárodní
koalice (agrárníci, soc. demokraté, čs. socialisté, lidovci a národní de
mokraté). V polovině dvacátých let pak došlo k významnému posunu,
když se vytvořila nová většina českých a německých agrárních a klerikálních stran a vznikla česko-německá občanská koalice. V letech
1929 - 1934 byly u moci tzv. koncentrační vlády, založené na široké
koalici (agrárníků, Bund der Landwirt, čs. socialistů, soc. demokratů,
něm. sociálních demokratů, národních demokratů, lidovců). Ve všech
těchto vládách byl Beneš ministrem zahraničí; zůstal jím i v letech
1926 - 1929, kdy strana čs. socialistů, jejíž mandát nosil, byla v opozici.
Obešlo se to přitom bez jakékoli krize v jeho vztazích se stranou a nová
parlamentní většina na to přistoupila bez znatelného odporu.
Můžeme zaznamenat tedy další skutečnost — nápadnou nezávislost
úřadu ministra zahraničí v ČSR na vnitropolitickém dění, koaličních
proměnách a stranických vazbách. Beneš měl ve funkci ministra zahra
ničních věcí postavení neobyčejně silné, stranicko-politické boje na
něj doléhaly daleko méně, než je u politické funkce ministra obvyklé.

III. To nás dovádí k otázce, jak Beneš toto postavení získal, z čeho
pocházela tato jeho nedotknutelnost.
Před světovou válkou se o Benešovi moc nevědělo. Studoval na
filozofické fakultě KU v Praze, na Sorboně, Ecole libre des Sciences
politiques a na právnické fakultě v Dijonu. V roce 1912 byl jmenován
docentem sociologie na pražské univerzitě. Věnoval se odborné činnos
ti, vědě a vysokoškolské výuce, publikoval několik zajímavých socio
logických a politických statí, nedlouho byl členem strany realistické.
Praktické politice se však nevěnoval.
Osudovým dnem Benešovy životní kariéry bylo 3. září 1915; tehdy
překročil na falešný pas švýcarské hranice a připojil se k Masarykově
politické akci proti Rakousko-Uhersku. Opustil své univerzitní místo,
zanechal doma majetek a ženu — kterou tím vystavoval věznění —
a vstoupil na nejistou půdu politiky. Počítal i s tím, že se třeba nikdy
nevrátí.
Pro osamělého Masaryka byl příchod Beneše významnou pomocí;
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získal velmi činorodého pracovníka, jenž uznával jeho autoritu, byl
světaznalý, ovládal jazyky a vyznal se v prostředí emigrace. Politicky
byl Beneš ovšem novic, nezastupoval v zahraničí žádnou stranu, skupi
nu, nebyl ani poslancem. Totéž platilo o M. R. Štefánikovi, třetí posta
vě slavného triumvirátu. Původem Slovák, od svých 24 let mimo Rakousko-Uhersko, astrofyzik a aviatik, od roku 1912 ve službách Fran
cie. Štefánik poskytl Masarykovi neocenitelné služby svými styky s vliv
nými politickými osobnostmi, svým přístupem do salonů, do francouz
ského ministerstva zahraničí a války. Štefánik byl Masarykovi platný
i tím, že jakoby zastupoval slovenský živel v zahraničí. Ve skutečnosti
Štefánik vůbec nebyl v jakémkoli kontaktu s děním na Slovensku, byl
samorostlou osobností, o politice měl dost archaické představy — a na
víc byl francouzský státní občan.
Už z této charakteristiky trojice, jež utvořila v Paříži Českosloven
skou národní radu, je patrné, v čem byla její největší slabina. Z poli
tického hlediska byla málo reprezentativní. Masaryk po odchodu do
zahraničí naléhal, aby se k němu připojil někdo z vlivných osobností
domácího politického života; uvítal by Kramáře, Soukupa, prostě po
litiky, jejichž mandát mluvit v zahraničí za český národ by byl průkaz
ný. Přišel jen Dürich, 671etý agrární poslanec, jenž záhy Masaryka
opustil a vydal se za svou politickou vidinou do Ruska. Postoj domá
cích politických stran k Masarykově zahraniční akci byl váhavý a vyčkávavý. Tkvěly svou politikou hluboce v rakousko-uherských pomě
rech, byly pod tlakem perzekuce, jistily se na různá východiska války.
Masaryk prosil, aby alespoň nedopustily veřejnou desavuaci jeho akce
— ale i k tomu v roce 1917 došlo.
Až do sklonku války tak existoval nesoulad mezi zahraniční akcí
a domácí politikou. 1) Masaryk, Beneš, Štefánik se uplatňovali v zahra
ničí svou osobní aktivitou, vlastní iniciativou, díky kontaktům, jež
měli v žurnalistice, ve vědeckém světě a jež se jim dařilo postupně nava
zovat v kruhu politiků. Beneš jako tajemník Československé národní
rady v tom sehrál mimořádnou úlohu. Organizoval tiskovou a propa
gační službu, přednášel a publikoval, zpracovával memoranda, trpě
livě pronikal ke sluchu vlivných a snažil se prosadit osvobození Čechů
a Slováků do válečných cílů Dohody. V souladu s průběhem války do
sáhl postupně několika úspěchů — spojenci uznali ČsNR za nejvyššího
představitele československého odboje (1917), čs. legie za vojska spoje
necká, přiznali ČsNR statut budoucí čs. vlády (Francie 29. června 1918)
a konečněji uznali za provizorní československou vládu (Francie 15. říj
na 1918, V. Británie 23. října 1918). Ustavením čs. vlády v zahraničí
se stal E. Beneš úředně čs. ministrem zahraničí a byl v této funkci me
zinárodně uznán. Ihned vyjmenoval první diplomatické zástupce
(Osuského, Sychravu, Borského, Perglera a Pavlů). V Praze stále vládl
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rakouský místodržitel. České politické strany v roce 1918 sice změnily
orientaci své politiky a opatrně podpořily zahraniční akci, ale v té době
již jako její podřízená složka. Převzetím moci v Čechách Národním
výborem 28. října 1918 vznikl stát, jenž mezinárodně právně již
existoval.
Z této rekapitulace událostí je patrné, že při vzniku Československa
sehrály zahraničně politické události úlohu výraznější než domácí protirakouská aktivita. Politická činnost Masaryka, Beneše a Štefánika
zastínila politiky domácí. “Domácí vůdcové se řídili vzkazy vůdců ze
zahraničí a byli jejich vykonavateli. Zahraniční vůdcové jednali vedeni
prospěchem svého národa bez pokynů z domova. Domov se nemohl ani
odvážiti, aby je dával, poněvadž mu k tomu chyběla znalost válečné,
politické a diplomatické situace světové.”2) Zde je, myslím, jeden z ko
řenů nadřazení zahraniční politiky nad běžný stranicko-politický život
domácí.
Podíváme-li se zpětně na válečnou kariéru Beneše, nepřehlédněme,
že se do funkce ministra dostává pozoruhodnou cestou. Nepotřeboval
k tomu mandát žádné politické strany, neprošel obvyklým postupem
schůzí, spolků, volebních projevů, funkcí... během čtyř let prostě vy
měnil katedru za ministerské křeslo. Neměl žádné pověření, nestály
za ním žádné průmyslové svazy, družstva, odbory, svůj vliv odvozoval
jen od své aktivity. A dříve než musel myslet na to, že potřeby parlamentarismu mu ukládají být členem strany a ucházet se o důvěru voličů,
byl uznán jako ministr velmocemi. To v něm muselo utvrdit vědomí
priority zahraniční politiky nad politikou domácí. Pocit, že svůj mandát
odvozuje od velmocenského uznání, Beneš patrně nikdy nepřekonal.
Rozhodně mu na vztazích k evropským politikům záleželo víc než na
vazbách domácích. Stranicko-politických bojů se ani po válce nezúčast
ňoval, volební povinnosti redukoval na minimum, nikdy neapeloval na
veřejnost, na zasedáních vlády absentoval, před parlament předstu
poval s nechutí.
Je s podivem, že předáci politických stran v Čechách, jejichž cesta
na výsluní moci byla daleko strastiplnější a dlouhodobější, uznali jeho
autoritu a neotřásli jeho monopolním postavením v zahraničním
úřadu.
Působily zde patrně dvě skutečnosti: a) zátěž válečné politiky, b) mi
nimální zkušenost z oboru mezinárodní politiky a diplomacie.
Političtí předáci v Čechách doplatili na válečný oportunismus. Když
se průběh války přiklonil ve prospěch zahraniční akce, bylo již vše ho
tovo: v zahraničí byla vláda s rozdělenými ministerskými křesly. Po
převratu doma došlo sice ke spojení ČsNR s Národním výborem, ale to
se již dělo pod vlivem “osvoboditelů”. Bylo mimo diskusi, že Beneš
podrží křeslo ministra zahraničí. Ostatně Beneš domů vůbec nejel,
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věnoval se přípravě mírové konference a svůj úřad vykonával v Paříži.
Zatím Národní shromáždění — místo diskuse o programu zahraniční
politiky nového státu, kterou bychom předpokládali — si uložilo mlče
ní, aby nerušilo postup ministra. Poslanci sice občas brumlali o Bene
šově diktátu, ale sami se cítili nejistí, co a jak je v zahraničí dojednáno,
přislíbeno či zamítnuto, obávali se, jak by jejich vystoupení bylo v cizi
ně přijato, a tak nakonec rádi přenesli zodpovědnost na ministra. Za
prvý rok činnosti se NS nezmohlo v oblasti zahraniční politiky na víc
než pár rozzlobených projevů o Těšínsku.3) V září 1919 se Beneš vrátil
a Národnímu shromáždění předložil hotové smlouvy. A opět jeho ex
pozé nezavdalo podnět k programové diskusi. Poslanci, kteří se týdny
přeli o podružnosti domácí politiky, odhlasovali smlouvy za jediný
den. Od počátku je patrný ostych před oblastí zahraniční politiky, za
měření k denním domácím záležitostem, snad i pocit, že velká politika
je mimo náš dosah. Čeští politici neměli téměř žádné zkušenosti z oboru
zahraniční politiky a diplomacie, byli silně zatíženi provincionalismem,
v oblasti evropské politiky si připadali příliš laičtí a nejistí. To se nedalo
odstranit rychle. Beneš si zvykal pracovat samostatně a parlament při
vykal pasivitě. Tak se to ustálilo. V termínech spíše delších než krat
ších předstupoval Beneš před zahraniční výbor a plénum Národního
shromáždění, poreferoval o své činnosti, proběhla diskuse, v níž poslan
ci ventilovali svá stranicko-politická hlediska — diskuse sloužila spíše
vnitropolitickým účelům — a koaliční většina expozé odsouhlasila.
Rozhodně nebylo NS místem, kde se zahraniční politika tvořila a neřekl
bych, že o to usilovalo. Beneš k tomu poslance také nepobízel. Jeho
expozé se hodně podobají vysokoškolským přednáškám, je z nich znát
intelektuální a profesionální nadřazenost — již ostatně nad českými
politiky, kovanými více v handrkování o různé výhody pro své voliče,
opravdu měl.
Beneš prostě získal před ostatními politiky v zahraniční politice
náskok, který si při převažujícím sklonu české politiky k provincionalismu udržoval. Dostal se tak do postavení nepostradatelného a nena
hraditelného. A když se jeho náskok a kredit vyčerpával, byl tu Masa
ryk, aby Beneše zaštítil svojí autoritou a nepřipustil jeho odstavení.
Mimořádné postavení Beneše bylo dáno konečně i jeho volným vzta
hem k stranictví. Z Paříže se vrátil bez stranické příslušnosti a dal by
přednost, kdyby to tak zůstalo. Vyhovovalo to jeho představě o zahra
niční politice jako nadstranické záležitosti. Protože k funkci ministra
potřeboval být poslancem, přijal nejprve uprázdněný mandát od slo
venského klubu. Dal tím nepochybně najevo, že mu je lhostejné, jakým
způsobem bude vyhověno formalitě. Před volbami v roce 1920 nechal
na koaličních vůdcích, aby mu určili stranu, za niž má kandidovat —
rozhodnutí padlo na čs. socialisty. Ostentativní odstup chránil Bene
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šův úřad do značné míry před stranickým soupeřením. Umožňoval mu
setrvat ve funkci i ve vládách úřednických a to dokonce i v době, kdy
strana, jež mu mandát propůjčila, byla v opozici.
V důsledku všech těchto okolností tedy bylo postavení Beneše ve
funkci čs. ministra zahraničí neobvykle pevné, trvalé a nadřazené vůči
domácí politice.
IV. Je takováto stálost v obsazení funkce ministra zahraničí kladem
nebo záporem? Uvažováno obecně, jsou důvody pro i proti.
Za čtrnáct poválečných let mělo Německo dvacet vlád. Francie na
tom nebyla lépe. Kdyby každá vláda chtěla mít vlastní zahraniční poli
tiku, byl by z toho naprostý zmatek. Ministrů zahraničí bylo výrazně
méně — zůstávali na svém postu, nebo se vraceli. Cítila se potřeba větší
stálosti, respektování státního zřetele, nadstranického hlediska a snad
i profesionalismu. Této potřebě Československo vycházelo ideálně
vstříc. Vůbec úloha Hradu jako integrujícího faktoru vůči stranictví
a skupinovému zájmu byla v československé demokracii prvkem mo
derním a progresivním. Tam, kde tento jednotící prvek chyběl, vedlo
střídání stranických hledisek k chaotickému pohybu tam a zpět. Co si
třeba myslet o anglické politice vůči Sovětskému svazu? Nejprve roz
porná politika Lloyd George a Curzona v liberálně konzervativní ko
alici, potom ultimatívni postup konzervativců, bezpodmínečné uznání
SSSR de iure ihned po ustavení labouristické vlády, zmaření všech
dohod po návratu konzervativců a opětné obnovení diplomatických
styků za druhé labouristické vlády. Jaká je v tom logika, jaká pro
myšlená linie? Nebo jaké schválnosti vyrábělo střídání koalic ve vzta
zích německo-francouzských. Nejlevější vlády výmarského Německa
měly za protějšek pravicový Bloc national; levicový kartel ve Francii
měl zas co jednat s německou koalicí pravice a středu; když se v Němec
ku obnovila velká koalice, byla zas ve Francii Union nationale; a když
došlo opět na levicové vlády ve Francii, byla německá sociální demo
kracie z vlády vytlačena. Vnitroparlamentární hra působila na mezi
národní vztahy neobyčejně škodolibě. Nikdy nedošlo ke shodě — “il n’y
a jamais concordance”, řekl popravdě H. Kessler.4) Pohled na chao
tické působení tehdejšího parlamentarismu na mezinárodní vztahy
je skličující, a naléhavost integrujícího, racionálního faktoru je prů
kazná. Z toho hlediska je stálost a koncepčnost čs. zahraniční politiky
nepochybně pozitivní a příkladná.
Jiná otázka je, zda stálost politiky musí být zabezpečena touž oso
bou. Je tím sice evidentnější a symbolická, ale má své nevýhody,
a) Po určité době dojde nutně k opotřebení každého, i vynikajícího
státníka. Každý je svým způsobem uzavřen do okruhu svého vzdělání,
životních zkušeností, osobních prožitků a tíhne k jistému stereotypu.
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Konfrontace hledisek, konkurence, obměna jsou lékem proti strnulosti.
Byla-li Evropa lékem obměn předopována, pak československému za
hraničnímu úřadu se zcela nedostával.
b) Obměna osob pomáhá uložit ad acta vzniklá nepřátelství, skonco
vat s prestižním předháněním, zapomenout tam, kde je třeba. Jakou
úlevou pro poválečnou Evropu byl odchod válečníků, “tygra” Clemenceaua a jiných. Jak se vyčistily vztahy mezi Anglií a Francií po odchodu
Curzona a Poincaréa. Jejich korespondence vytvořila stoh urážek,
replik a škodolibostí, že spolu k dohodě prostě dospět nemohli. Noví
ministři byli na půl cesty k dohodě už tím, že odhodili minulý balast. Je
výhodné občas začít znovu, s nepopsanými účty. Této výhody se Česko
slovensko vzdávalo. Je např. známo, že Beneš mimořádně iritoval Polá
ky — svou chladností, nadutostí, svými diplomatickými úspěchy
a ambicemi i neuctivými výroky o Polsku. Nebylo v silách jedněch ani
druhých vzniklou averzi překonat. I v tomto případě by — třeba dočas
ná — obměna ministra pomohla zapomenout na skutečná či smyšlená
příkoří.
Obecná zkušenost mluví tedy pro “zestátnění” resortu ministerstva
zahraničí, ale proti jeho monopolizaci.
V. Vraťme se od obecných úvah k Benešově zahraniční politice. Be
nešovi byla dána dějinná příležitost, aby stál u zrodu samostatné re
publiky, formoval její zahraniční politiku a dlouhodobým působením
jí vtiskl charakteristické rysy.
1) Pojetí čs. zahraniční politiky bylo ovlivněno výraznou měrou
okolnostmi vzniku čs. státu, zkušenostmi a vazbami, jež v tomto směru
Beneš nasbíral. Pro Beneše nebylo pochyb o tom, že československá
zahraniční politika má začít tam, kde revoluční akce končila, a že má
stát na stejných základech. “Všeobecné směrnice politiky naší ke Spo
jencům jsou určeny našimi vztahy a tradicemi v době války a v době
jednání o mír vzniklými a se rozvinuvšími”, řekl Beneš v první řeči
v Národním shromáždění.5) Chladný analytik by patrně měl ve chvíli
zrodu nového státu zvažovat všechny faktory podmiňující jeho život
nost — geografickou polohu, historické tradice, kulturu, hospodářskou
strukturu, národnostní poměry. S hlavou skloněnou před velikostí dě
jin by snad i měl uvážit dosah oportunních podmínek, jež vedly ke zro
du státu. A s větší skromností snad přiznat, že existovala i jiná vý
chodiska války a spolu s tím i jiné varianty řešení emancipace Čechů
a Slováků. Ale tak si žádný — sebeskvělejší politik, jenž musí jednat —
nepočíná. Ve skutečnosti je svázán zkušeností “své” historie a nikdo
jej už neodvráti, aby se nedržel toho, co se osvědčilo. Oblíbeným rče
ním Beneše bylo, že státy se udržují tím, čím vznikly. Nový stát byl
tedy nadále spjat s mocenskými poměry, jež vedly k porážce Německa
a rozpadu Rakousko-Uherska. Připusťme zatracované “kdyby”.
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Pokud by proces emancipace českého a slovenského národa doznal
svého dovršení vnitřní, organickou cestou, bez válečného katalyzáto
ru a pomoci zvenčí, byla by politika českého státu nepochybně méně
angažovaná, více založená na vlastní vnitřní struktuře a více zakotvená
ve středoevropském prostoru. Je to jen úvaha, ale možná jádro všech
dalších problémů československého státu.
2) Úloha velmocí při vzniku Československa byla mimořádná.
Beneš připomínal domácím politikům velmi tvrdě, že za samostatnost
vděčí spojencům. Ti nový stát smluvně vytvořili, oni určili jeho hra
nice. “Budiž... zdůrazněno, že my sami jsme si své svobody jen vlastní
silou a prací nezískali”, napsal v závěru svých válečných memoárů.6)
Tento komplex odvislosti, odvozenosti, malosti byl u Beneše velmi
silný. Tak jako úspěch za války odvozoval z toho, že dovedl osvobo
zenecké snahy Čechů včlenit do cílů velmocí, tak i budoucí politiku
státu odvíjel z linie velmocí. Československá politika nemůže být jiná
než evropská, říkal, každý Čech, který myslí politicky, myslí světově.
Bedlivě sledoval evropské dění, zvažoval důsledky pro Československo,
snažil se těžit z příznivých faktorů a nepříznivým předcházet přizpů
sobivostí. Praha bývala proto označována za seismickou laboratoř
Evropy. Zde se sbíhalo zpravodajství, registrovalo, analyzovalo, dělala
opatření. Řekl bych, že nikdy nevěřil ve schopnost státu prosadit se
vlastní vůlí, silou. Tak se politika vůbec nedělá — vysvětloval v jedné
ze sněmovních řečí. “Historie a její zákonitost nedají se rušiti fan
tasiemi a přáními jednotlivců”... “politikům a diplomatům, třeba by
byli na sebevýznamnějším místě, nezbývá než ve vší skromnosti na fakta
ta hleděti a podle nich své jednání řídit.”7) Byl v tom až jakýsi fana
tismus. Za války nám byl osud přízniv, okolnosti nám přály, přišla naše
doba. Ale co když se okolnosti změní? Jako by Beneše stále pronásle
dovala obava, zda nezašel při utvoření československého státu příliš
daleko, zda nevytěžil příliš z oportunních okolností války, zda se
zrozené dítko obejde bez velmocenského inkubátoru. “V politice se...
snáze dosáhne úspěchu, než se zajistí jeho trvání”, povzdechl si jed
nou.8) Strach o existenci nového státu, pocit malosti a bezmocnosti
vůči vnějším silám, mocenským konstelacím, byl imanentní součástí
Benešovy politiky. Pierson Dixon v tom později viděl největší Benešovu
slabinu. “Jeho snad největší slabostí jako vůdce Československa bylo,
že se neustále zabýval hloubáním o politických kombinacích velmocí
a o účincích, jaké to bude mít na Československo, a jeho názor, že
Československo, uzavřené v srdci Evropy, není schopné stát na vlast
ních nohou.”9)
3) Logickým důsledkem nedůvěry v životaschopnost samostatného
státu by bylo přijmout velmocenský patronát. Až do války si většina
českých politiků nedovedla představit politickou emancipaci bez patro
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nace rakousko-uherské říše. Na počátku války čeští politici včetně Be
neše a Masaryka připouštěli myšlenku na patronát ruský. Průběh války
a události v Rusku vyřadily tuto možnost. Rozhodující vliv na vyústění
války měly západní mocnosti a orientace čs. zahraniční politiky byla
tedy prozápadní. Anglie se svým zámořským impériem měla zájmy vůči
střední Evropě příliš odtažité, Itálie zas příliš specifické. Jako patron
se nabízela Francie. Nejsilnější evropská mocnost, zainteresovaná na
existenci Polska a Československa. První poválečné kroky Českoslo
venska se tak děly pod převažujícím vlivem Francie. “Francie je ze
všech velmocí svými zájmy naší republice nejbližší”, řekl Beneš v roce
1924.10) Pro Beneše to ani nebyla věc volby. Do Francie emigroval,
tam získal své první politické kontakty, od Francie dosáhl prvých uzná
ní. Dalo se proto očekávat, že i po válce zůstane Francie Českosloven
sku nejbližší a že politická spolupráce bude co nejužší. V prvých letech
lze oprávněně mluvit o protektorátu. Rok po válce zůstává Beneš v Pa
říži, a i později každý politický krok konzultuje na Quai ďOrsay; čes
koslovenský generální štáb je v rukou Francouzů. Faktická spolupráce
tak úzká, že se vůbec neuvažuje o potřebě nějak ji smluvně vymezit.
Patronace Francie nebránila zpočátku dobrým vztahům k ostatním
velmocem, neboť dohodová solidarita ještě přežívala a na poražené
nebylo třeba brát ohled.
Trhliny dostala tato koncepce, když se začalo klížit francouzskoanglické spojenectví, někdy od dob janovské konference. Tehdy se
Beneš začal obávat, že bezvýhradnou solidaritou s Francií si odcizí
ostatní potencionální spojence a vyhrotí nepřátelství protivníků. Tehdy
zvolil známou politiku lavírování. Na nátlak Francie podepsal ještě
spojeneckou smlouvu s Francií, ale prosadil, že byla koncipována zce
la všeobecně a již po dvou letech připustil její podřízení Společnosti
národů. Začala politika “rovnovážných vztahů” k velmocem, taktizování, “aby se nedalo mluvit o hegemonii Francie”, vyvažování jedněch
smluv druhými, ba i paralyzování snah o propojený francouzský spo
jenecký systém v Evropě. 11) Byla to zvláštní politika, kdy každý krok
byl vyrovnáván krokem protichůdným, jakási chladnokrevná hra v ša
chy. Souviselo to s tím, že Beneš se čím dál víc orientoval na vizi kolek
tivní bezpečnosti prostřednictvím Společnosti národů a vlastní smluvní
politiku odsunul na druhou kolej. Byla to — řekněme — vhodná politi
ka pro mírovou dobu, kdy byla vůle respektovat právo: politika demo
kratická, neimperialistická, antihegemoniální. Ale ve chvíli, kdy bylo
Československo vystaveno hrubému nátlaku a fyzické síle, chybělo
opravdové, bezvýhradné spojenectví. Německý historik M. Alexander,
velmi zasvěcený pokud jde o čs. zahraniční politiku, poukazuje na to,
že Beneš zcela ztroskotal právě při utváření reálných spojeneckých
jistot. “Nikdy se neodhodlal k velkému kroku v otázce spojenectví:
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koketoval s Anglií, přel se s Itálií, a kolísal mezi přikloněním a distan
cováním vůči Paříži. Tak jej nakonec všichni opustili.” 12) Politik jed
nodušší, nacionálnější, jednostranně orientovaný, by patrně ve chvíli
nouze zůstal méně opuštěn.
4) Samostatným činem mocenského jištění Československa bylo
utvoření Malé dohody. Napomohla tomu válečná spolupráce se srb
skými a rumunskými politiky, a zejména křečovitý odpor poválečného
Maďarska uznat územní ztráty a detronizaci. Při pokusu o návrat Karla
Habsburského podnikly Československo, Jugoslávie a Rumunsko spo
lečné protiakce a do budoucna se zajistily vzájemnými vojensko-politickými smlouvami. Byl to svazek jednoúčelový, namířený proti restau
račním a revizním snahám Maďarska; zároveň umožňoval smluvním
státům vystupovat v otázkách týkajících se Maďarska společně a zvyšo
val tak jejich váhu v mezinárodních orgánech. (Poněkud licoměrné
uváděl Beneš Malou dohodu jako prvý krok k organizaci spolupráce ve
Střední Evropě — jako protiargument vůči steskům o “balkanizaci”
Evropy.) Pojítkem Malé dohody byl společný maďarský protivník,
ostatní zájmy jednotlivých partnerů v Malé dohodě byly excentrické.
Rumunsko mělo svůj velký problém s Ruskem (Besarabie) a tíhlo víc
ke kombinacím protiruským (Polsko, Turecko). Jugoslávie byla zase
více zakotvena v balkánských záležitostech a občas inklinovala k bal
kánské dohodě s Řeckem.
Československo bylo iniciativním činitelem malodohodového usku
pení a Beneš jako uznávaný politik se nejčastěji ujímal zastupování
záležitostí Malé dohody před velmocemi a ve Společnosti národů. To
napomáhalo jeho prestiži. Byla zde však od počátku řada problémů:
a) Prvním je jednoúčelové protimaďarské zaměření malodohodového
svazku. Ať to Beneš jakkoli popíral a snažil se prezentovat tento spolek
v širším významu, byla to typická aliance jedněch proti druhému, tj.
svazek přátelství založený na nepřátelství. Jakmile aktuálnost ohrožení
ochabovala, rozkládal se i onen svazek. Zájem na udržení svazku logic
ky nabádal k zvěčnění nepřátelství; nelze přehlédnout, jak před kon
ferencemi Malé dohody se vytahovala na světlo ta či ona aféra, jež sta
věla maďarskou vládu do špatného světla. Aktualizování maďarského
nebezpečí prodlužovalo Malé dohodě život.
b) Malá dohoda komplikovala od počátku snahy o organizaci spolu
práce nástupnických států Rakousko-Uherska v Podunají. Rozložení
původní hospodářské jednoty vedlo k chaosu a ztrátám; racionálně se
cítila potřeba obnovit spolupráci — ať již cestou preferenčních cel,
bezcelním stykem, jednotnou měnou a jinými projekty unie. Beneš se
k projektům na Podunajskou federaci, zahrnující vedle malodohodových států také Rakousko a Maďarsko, choval velmi kriticky a pode
zíravě, spatřuje v tom skryté pokusy o restauraci předválečných pomě
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rů. Je pravda, že Maďarsko svým neuváženým pokusem o retronizaci
Karla dalo podnět k sebezáchovné nervozitě Československa, ale je
také pravda, že zdaleka ne všechny úvahy o Podunajské federaci byly
neseny reakčními restauračními záměry. Malá dohoda konzervovala
politické dělení Střední Evropy a ztěžovala úsilí o společnou organiza
ci hospodářského života v tomto prostoru. Sama o sobě se nestala jed
notkou takové spolupráce, tím méně základnou pro širší hospodářskou
jednotu.
c) Malá dohoda byla určena pro politiku omezeného významu. Byla lo
kálním sdružením států s obdobnými zájmy vůči Maďarsku. Byla i urči
tou bází pro samostatnou politiku v tomto prostoru, dokud zájmy vel
mocí byly spíše indiferentní. To bylo důležité pro Československo,
které si zde léčilo komplex malosti. To přirozeně mohlo fungovat po
tud, pokud byl problém Maďarska problémem lokálním. Jakmile se
internacionalizoval, byla Malá dohoda bez velmocenského zaštítění
opravdu malá. Na počátku se čekalo, že Malá dohoda bude prvním kro
kem k utvoření soustavy států “mezi Německem a Ruskem”, organizo
vané pod vlivem Francie. Za značného přispění Beneše se tak nestalo.
Beneš především důsledně bránil rozšíření Malé dohody o Polsko.
Francie i Rumunsko bylo s Polskem vázáno aliancí, ale čs.-polský
vztah byl chladný a nevraživý. Za války mluvil Masaryk o budoucí fe
deraci Československa s Polskem. Na to se zapomnělo, když čeští a pol
ští vojáci po sobě stříleli na Těšínsku. Spor o Těšínsko a jeho dozvuky
v tahanicích o Javorinu stlačily čs.-polské vztahy pod bod mrazu — až
do r. 1925 chyběla elementární úprava styků, obvyklá mezi sousedy.
Druhým důvodem českého chladu vůči Polsku byly ohledy na Rusko.
Polsko si ve válce s Ruskem vymohlo hranice daleko za etnografickou
linií; kdo se svázal s Polskem, riskoval, že bude mít v budoucnu v Rusku
nepřítele. Beneš — který, jak už bylo vysvětleno, hledal zabezpečení
Československa spíše v evropské rovnováze, než v aktivizaci moci nové
ho státu — počítal s Ruskem jako s činitelem, jehož návrat do Evropy
vyváží obnovené Německo. Záleželo mu proto na tom, aby styky ČSR
s Ruskem nebyly zatížené o závazky vůči Polsku. Konečně — protimaďarské kombinace ve třech umožňovaly Československu, aby se reali
zovalo jako hegemon, zatímco při vstupu Polska do Malé dohody by
tuto roli nárokovalo Polsko pro sebe. Malá dohoda byla pro Českoslo
vensko bází relativně samostatné politiky. Beneš si ji chtěl udržet i v do
bách, kdy se protimaďarské nepřátelství vyčerpalo a Malá dohoda byla
vtahována do dějů evropských. Francouzské aspirace na vůdcovství
Malé dohody paralyzoval Beneš vyvažováním vlivy italskými; fran
couzské aliance s malodohodovými státy byly ihned zpochybněny ana
logickými smlouvami s Itálií. Tato Benešova strategie se v době, kdy
bylo Československo vystaveno tlaku Německa, vymstila. Malá doho
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da jako lokální svazek byl Československu v době celoevropské krize
k ničemu, a k systému propojených francouzských aliancí nedošlo.
Prognóza s Ruskem jako soupeřem Německa v třicátých letech Benešo
vi vyšla — ale historici se budou dlouho přít, zda z hlediska vojenských
záruk nebyla jednota s Polskem pro bezpečnost ČSR jistější.
Uvažováno z hlediska mocensko-politického nebyla Benešova poli
tika příliš úspěšná. Chápeme-li pod zajištěním státu zvětšení jeho síly,
moci, sdružování s vlivnými, násobení vojensko politického potencionálu, pak promarnil řadu příležitostí. Benešova představa o zajištění
nového státu v Evropě byla ale vzdálená zmíněným představám hmotné
bezpečnosti. Beneš doufal v demokratický vývoj Evropy, v rovnovážné
vztahy mírové spolupráce, nechtěl jít cestou smluv “na život a na smrt”,
nechtěl se zaštítit hegemonní velmocí; jeho nacionalismus byl korigo
ván demokratičností, hledal nejen jistoty pro svůj stát, ale usiloval
o univerzální bezpečnost. V tom byl Beneš velký, veliký i ve svých pro
hrách.
VL Beneš byl zvláštním druhem demokrata. Byl demokratem inte
lektuálním, politickým. Svým osobním založením rozhodně nepatřil
k politikům lidovým, tj. lidem blízkým, družným, pozorným. Jeho me
tody práce byly individualistické, vyřazovaly ostatní. Politickým pře
svědčením byl však upřímný demokrat. Jeden z největších na místě
ministra zahraničí.
Osobně byl Beneš dost nepřístupný, uzavřený. Neměl jiné zájmy
než práci. Již v mládí si navykl pracovat 16-18 hodin denně. Nekouřil,
nepil, neměl zalíbení v gurmánství. Nebyl nijak okouzlující společník.
Odrazoval profesorskou nadřazeností, dokonale se ovládal, byl prost
citovosti, vždy chladně logický. “V rozhovorech byl podivně neosobní,
téměř nudný”, vzpomínal na něj britský velvyslanec v Praze P. Dixon.
“Připadal člověku skoro jako myslící stroj.” 13) Své příkazy a poznám
ky řadil pod sebe a čísloval. Byl v tom řád a logika, ale také strohost.
Měl málo osobních přátel. Jeho hlas byl huhňavý a deklamace prašpatná. Jeho projevy se lépe četly než poslouchaly. Neměl náležitosti po
pulárního politika — atraktivní zjev, vášnivý projev, schopnost působit
na množství. Nijak to nepostrádal, protože o popularitu neusiloval.
Také jeho styl práce stěží nazvat demokratickým. Byla již řeč o tom,
že si navykl pracovat sám. Svou činorodostí vytvářel kolem sebe vaku
um. Držel ve svých rukou nejen zahraniční politiku, ale vlastní diplo
macii. Důležitá jednání vedl osobně, objížděl evropské metropole,
nechyběl na žádné konferenci, pěstoval kontakty s desítkami politiků.
Snažil se vše pořídit sám.
Neobstojí ani jeho poměr k demokratickým orgánům a veřejnosti
vůbec. Byl přesvědčen, že zahraniční politice rozumí jen on sám a par
lament a tisk že udělají nejlépe, když nebudou zasahovat do věcí, v nichž
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se nevyznají. Choval se vůči nim protektorsky, spíš jako k žákům, kteří
mají být vedeni. O veřejném mínění si nedělal nejmenší iluze, vědom si
toho, jak lze s ním manipulovat. Na masové projevy podpory či nesou
hlasu pohlížel s despektem. Ze svých oficiálních cest do zahraničí po
dával zprávy, zda “ulice byla objednána” či ne.
Přestože svým založením Beneš nebyl “lidový” demokrat, jeho po
litika byla programově demokratická.
a) Na formování Benešova politického myšlení měl rozhodující vliv
pobyt ve Francii. Zde poznal moderní parlamentní společnost, zde si
osvojil ideový odkaz francouzské revoluce, prosákl duchem nezávislos
ti a svobodomyslnosti. Zde se také seznámil s moderními evolučními
teoriemi a právním pacifismem. Atmosféra univerzitní Paříže kontras
tovala s malostí rakousko-uherských poměrů a utvrdila Beneše v odpo
ru k aristokratismu, dynastismu a autoritářství. Do Prahy se vrátil jako
přesvědčený demokrat a zůstal jím po celý život. Když vypukla válka,
dával jí společně s Masarykem smysl jako světové revoluci, jako
střetnutí demokracie s absolutismem, přirozených práv sdynastismem.
V nesčetných projevech Beneš zdůrazňoval, že vznik Československa
je důsledkem světové hospodářské, politické, sociální a mravní revolu
ce, a že již tato geneze státu předurčuje jeho politiku. ČSR se stala
republikou a aktivně se včlenila do evropského zápasu mezi demokracií
a reakcí. Její zahraniční politika bedlivě hlídala recidivy monarchismu
a čelila restauračním pokusům. Demokratismus byl tak vlastně obsažen
v samém pudu národní sebezáchovy.
b) Podle Beneše byla demokracie vlastní českému národu. Zbaven
šlechty a odnárodněn ve své politické špičce, udržel si český národ
svou identitu v prostém lidu. Z lidových vrstev regeneroval národ v pro
cesu národního obrození, z venkovského lidu pochází jeho inteligence,
vlastní pracovitostí se dobral vzdělání, hmotných statků, kultury a sa
mosprávy. Českému národu byl cizí duch výlučnosti, aristokratismu,
výsad, privilegií, ale i moci, etatismu, prestiže, gest, neboť to odporo
valo jeho přirozenosti. V tom směru se jeho osobní zkušenost kryla
se zkušeností národa. Beneš sám se narodil v dřevěné chalupě jako de
sáté dítě sedláka. Nic mu nebylo dáno. Ke všemu se musel dopracovat.
Stejně jako český národ.
c) Ohražení a odlišení od starého, monarchického, aristokratického,
bylo první složkou Benešova demokratismu. V tomto směru měl on
osobně i česká společnost dost negativních zkušeností. Obtížnější bylo
vypracovat program demokratické politiky pozitivně, pro budoucnost.
Beneš, jenž v zahraničním úřadu začínal z ničeho, bez tradic a zkuše
ností, pokusil se koncipovat čs. zahraniční politiku nově, na demo
kratických základech. Sem patřil především důraz na vnitřní konsoli
daci státu, pracovitost, odmítání bezuzdného nacionalismu, násilí,
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bezohlednosti, sobeckosti, klamu, intrik. Demokratická zahraniční
politika byla podle Beneše politikou mírovou, založenou na pokojném
řešení sporů dohodou, kompromisem, narovnáním, diplomacií a mezi
národním právem.
d) Nejvhodnějším terénem pro demokratickou spolupráci států byla
Společnost národů. Beneš byl jedním z nejupřímnějších stoupenců této
mezinárodní organizace. Valná část jeho aktivity se týkala Společnosti
národů nebo se odehrávala na její půdě. Beneš byl šestkrát předsedou
Rady SN, jednou předsedal plénu SN. Také zde drží evropský rekord.
Pracoval v důležitých komisích SN, vystupoval jako zpravodaj. Zá
kladním směrem jeho činnosti bylo posílit roli SN při řešení mezinárod
ních sporů a vybudovat v jejím rámci systém kolektivní bezpečnosti.
Teoretickým vrcholem jeho činnosti byl ženevský protokol z roku 1924
— bohužel nerealizovaný. Bylo to na půdě Společnosti národů, kde zís
kal Beneš největší mezinárodní respekt a Československo mělo z jeho
reputace přímý i nepřímý prospěch.
e) Beneš jako demokrat býval vždy řazen k levici. Své nejbližší měl rov
něž v řadách evropské levice. Spřízněné duše nacházel v Německu ve
stranách výmarské koalice, v levicovém kartelu ve Francii, v Anglii
spíše mezi labouristy. Jako státní ministr spolupracoval s režimy, jež
nebyly vždy dle jeho chuti, ale ve stycích s režimy ideologicky spřízně
nými bylo víc porozumění. Byly to zmíněné levicové kruhy, jež byly
nositelem nových mezinárodních vztahů a myšlenky Společnosti
národů.
f) K demokratickým metodám politiky patří i otevřenost. V tom směru
jsou o Benešovi vyslovovány pochyby. Byl politikem loajálním, pocti
vým, nezáludným? “Rád vyzvedává zásady loajality a otevřenosti,
a myslím, že se o oboje skutečně snaží, ale jistá vrozená vychytralost,
v níž nechybí prvek podezíravosti, činí někdy jeho politiku méně otev
řenou, než by ji rád prezentoval.” Tak se zamýšlel nad Benešovou osob
ností v roce 1944 velvyslanec Nichols.14) A historik P. Wandycz se
zmiňuje o tomtéž, z trochu jiného úhlu: “Beneš se čas od času uchyloval
k polopravdám a odlišně vykládal týž problém různým poslucha
čům.” 15) Beneš byl skutečně politik velmi pružný, variabilní, někdy
až nepostižitelný. Rád teoretizoval a prezentoval věci v širokých sou
vislostech. Mnohé naznačoval, překrýval mlhavou formulací a mluvil
s tajenkou. Takové jsou jeho parlamentní projevy. Na prvý pohled bez
obsažné, ale nakonec v nich informovaný najde vše, co Beneš rozhodl
v tajných memorandech a šifrovaných depeších. Jenže — pokud je in
formovaný. Stejně mlhavě a nepostižitelně rozmlouval občas s diplo
maty a politiky. Stávalo se, že z jeho rozkladů nebyli moudří. Jednal
přitom nezáludně, ale opatrně. Neříkal nepravdy, ale pravdu dávkoval.
Za náležitost diplomata se dříve považovala schopnost podat věci
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způsobem, jímž získá partnera. Tak přežívá tento pojem v lidovém
významu. Beneš ideálně vyhovoval takové představě o diplomatovi.
Měl neobyčejnou schopnost přizpůsobit se partnerovi či protihráči,
přiblížit se jeho názorům, volit slovník blízký jeho způsobu vyjadřo
vání. Beneš byl vždy trochu jiný, podle toho, zda mluvil s Poláky,
Němci, Francouzy či s Angličany. Je obtížné stanovit, kde jsou hranice,
za níž se tato adaptabilita mění ve flexibilitu. Určitě Beneš tuto hranici
překračoval: uměl říci každému, co ten právě rád slyšel; budil zdání,
jež nebyla reálná; občas říkal ne způsobem jako že ano; a když se zaští
til formulí, že mluví jako soukromá osoba, dopouštěl se i nekorektnos
tí a neloajálností.
Jestliže se Beneš dovedl přizpůsobit druhým, pak současně vynikal
ve schopnosti interpretovat stanoviska druhých ve svůj prospěch. V ná
zoru druhých vždy objevil něco, co podpořilo jeho stanovisko, i když
tím nejvíce překvapil partnera. Bylo s tím dost nedorozumění, ale
patřilo to neodlučně k Benešově diplomacii. Beneš nemiloval vyhroco
vání stanovisek, jež by se tříbila v polemikách. Dával přednost pružným
postojům, sbližování, kompromisu. V tom byl mistr. Kompromis se
stal “integrální součástí jeho osobnosti”. 16) Nejsem si jist, zda míra
této variabilnosti je vhodná pro zahraniční politiku státu, ale nepo
chybně přispěla k tomu, že Beneš se stal vyhledávaným vyjednavačem,
zprostředkovatelem, a že se pro tyto schopnosti stal osobností Společ
nosti národů.
Porovnáme-li Benešovy instrukce pro tisk a informace pro vládu
a prezidenta, zjistíme rozdíl. Prezident a vláda byli informováni věc
něji, podrobněji a pravdivěji. Informace pro tisk jsou všeobecné a vždy
laděné optimisticky. Mnohé je zde řečeno ne sice nepravdivě, ale uzpů
sobeně. Můj první dojem z tohoto rozdílu byl v neprospěch Beneše.
I po letech si myslím, že každá manipulace tisku je v jádru nedemokra
tická. V porovnání s tím, čeho jsme svědky v současném světě, je však
Benešovo odstiňování pravdy neškodným slovíčkařením.
Konečně, mluvíme-li o Benešovi a pravdě, je třeba říci, že jeho tvrzení
předbíhala skutečnost; bývala o něco posunuta ve směru, kam si přál,
aby se události vyvíjely. Beneš byl činorodý politik, jeho vztah ke sku
tečnosti byl aktivní. Stanoviska druhých interpretoval tak, jak chtěl,
aby se vyvinula. Když referoval o událostech, rovněž se dopouštěl od
chylek od reality ve směru k ideálu. O Benešovi se říkalo, že byl věčný
optimista. Neřekl bych, že byl optimista svou povahou. Jeho optimis
mus byl politickým nástrojem jak pohnout svět k lepšímu. Bývá řeč
o Benešových předpovědích. Měl v nich zalíbení a většina z nich ne
vyšla. Nelze na ně hledět jako na vědecké prognózy a měřit je realitou;
byl v nich obsažen Benešův ideál demokratické Evropy. Podle jeho
slov, již tím, že ideál máme, pomáháme jej uskutečnit. V tom smyslu
byla Benešova pravda idealizována.
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Benešův vztah k pravdě byl tedy komplikovaný a rozhodně ne pří
močarý. Neuchyloval se ke lžím, nepravdám, nepoužíval lsti a klamu.
Zacházel však s pravdou jako s jemným nástrojem politiky.
g) Navzdory jemnostem Benešovy diplomacie lze říci, že českosloven
ská zahraniční politika byla politikou otevřenou — nakolik je to s tímto
resortem vůbec slučitelné. V archivech MZV nejsou skryta žádná
velká tajemství. Nejsou zde smlouvy, o nichž by se nevědělo, super
tajné směrnice, utajené plány postupu s někým a proti někomu, takové
dějinné direktivy jako “nejprve musíme píchat špendlíkem, než zasadí
me úder mečem”, (v dokumentech Auswürtiges Anetes, týkajících se
Polska) nebo propracované postupy k izolaci druhého státu (ve varšav
ském Archiwu Ahl. nowych). Přiznávám, že při studiu v čs. archivu
jsem měl neustále pocit, že mi to nejdůležitější uniká, že je českoslo
venský archiv ve srovnání s německým či polským obsahově chudší,
prozaičtější — až jsem došel k závěru, že prostě československé mini
sterstvo bylo jiné, demokratičtější. Ze zde žádné supertajné směrnice,
jež nesmějí spatřit světlo světa, nenajdu, protože se skrytá politika
prostě nedělala. MZV mělo výborně organizovanou informační službu
a tisk. Z něj se podrobnosti o diplomatických jednáních nedozvíme,
nenajdeme v nich Benešova memoranda a instrukce, ale o obsahu
československé politiky podává obraz až překvapivě věrný. Vezmeme-li revui Zahraniční politika — svou zpravodajskou a dokumentární
hodnotou dodnes vzorný časopis — pak v rubrice přehledů o jednotli
vých zemích najdeme politické zprávy vyslanců, v úvodnících často opsané Benešovy směrnice, v dokumentační příloze texty smluv. Po
tvrzuje to, že československá zahraniční politika byla v jádru poctivá,
nezáludná a demokratická.
VII. Zamýšleli jsme se kriticky nad oběma cestami záruk českoslo
venské bezpečnosti — mocensko-politickými a demokraticko-pacifistickými. Oba principy se v Benešově politice kombinovaly a vzá
jemně potíraly. Na konci prvé světové války a bezprostředně po ní pře
važovaly zřetele mocensko-politické a Československo se přiřadilo
k dohodové frontě. Beneš pro svůj demokratismus nezašel v tomto
směru tak daleko, jak by zašel pravicovější a nacionálnější politik —
k trvalému podřízení čs. politiky Francii a k utvoření bloku spojenec
kých zemí. Smlouva s Francií a malodohodový blok vysloužily si tak
jako tak kritiku levicových kruhů, že je to politika hegemoniální a že
obnovuje aliance, jež byly považovány za hlavní příčinu světové války.
Když pominula bezprostřední nebezpečí v okolí (revoluční a restau
rační) a Evropa hledala cesty k organizaci poválečného života, sílily
v Benešově politice prvky demokratické, orientace na rovnoprávnou
spolupráci evropských národů, Společnost národů. Tak jak to bývá,
kombinovaly se zpočátku oba principy (Beneš na to měl výraz “idea
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listický realismus”), až demokratická orientace převládla. Beneš spojil
bezpečnost nového státu se Společností národů, mezinárodním právem
a s důvěrou, že demokratické řády se v Evropě upevní a založí nové
vztahy mezi státy. Tato víra jej ctí a řadí k pokrokovým politikům. Na
demokratické platformě byla také myslitelná spolupráce všech náro
dů v Československu, zatímco nacionálni mocenská linie předpokláda
la porobu nečeských národů.
Vytýká se Benešovi, že u této pacifistické koncepce zůstával setr
vačně, i když fašistický převrat v Německu změnil situaci v Evropě. Je
jisté, že svou orientaci měnil pomalu a bolestně. Jeho úsilí čelit hrubé
mu fyzickému tlaku apelem na právo, rezolucemi SN, hledáním kom
promisní formule, vyvolává jistě spíš lítost než úctu. Bylo v tom hodně
bezmocnosti. Beneš nový obrat k nacionálni linii před druhou válkou
už nedokázal; byl příliš spjat s prací pro mír v Evropě, svázán s evrop
skou levicí stále horující pro apeasement. Svou předchozí politikou
se příliš vzdálil reálným spojenectvím, nedokázal vzdorovat událos
tem, jež na něj doléhaly osudově. Jeho neúspěch byl prohrou evropské
demokracie.
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Program Hitlerovy cesty ke světovládě
Milan Hauner, Madison
Fenoménu “Hitler” se u nás věnuje poměrně malá pozornost. Je
odepsán jako perverzní fanatik, který způsobil smrt a utrpení desítek
milionů lidí a zanechal za sebou nepředstavitelnou zkázu politickou,
mravní i materielní. O to naléhavější se jeví potřeba seznámit čtenáře
s názory českého historika působícího ve Spojených státech, který se
pokusil zachytit Hitlerovu osobnost nejen v kontextu historických udá
lostí, ale i v kontextu sociálně-psychologických souvislostí. Autor knihy
“Hitler. A Chronology of his Life and Time” (Macmillan, London
and St. Martins Press, N. York, 1983), který podal i hlubokou analýzu
nacionalismu v publikaci “India in Axis Strategy: Germany, Japan and
Indian Nationalists in the Second World War” (Klett-Verlag, Stuttgart
1981), shrnul některé své názory na Hitlera v přednáškovém cyklu, kte
rý byl vysílán v Radio Free Europe během roku 1989. Text přednášek —
v poněkud zkráceném rozsahu — tu se svolením autora přetiskujeme.

Redakce

I. Hitler a Čechy
Zastavme se nejdříve u krajiny, kterou Hitler považoval za své ro
diště. Tou nebyl rakouský Broumov (Braunau) na bavorské hranici,
nýbrž Vitorazsko (Waldviertel), na nejjižnějším cípu Šumavy, odkud
pocházeli oba jeho rodičové. Tam jezdíval na letní prázdniny z Lince
a z Vídně; dokonce si tam dvakrát zajel jako německý voják z francouz
ské fronty, dávno potom, co jeho rodičové zemřeli. Vitorazsko je velice
chudý podhorský kraj. Kdo zná sousedící kraje na české straně, Lenoru, Kaplice, kde se hovořilo stejným dialektem a krajina vyhlíží navlas
stejně, nebude mít potíží představit si Hitlera jako jihočeského rodáka.
Vitorazští Němci jsou německou obdobou našich Chodů; po staletí se
bránili proti českému pronikání. Souvislá česká sídliště se tu udržela
až do 19. století; např. okres skřemlický (Schrems) vykazoval při sčítá-
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ní r. 1880 ještě 4429 Čechů. Existence českých vesnic u Cmuntu (Gmíind)
inspirovala např. Beneše na Pařížské mírové konferenci, aby žádal při
pojení Vitorazska k novému státu, stejně tak jako žádal připojení sta
rých českých území, Lužice, Slezska a Hlučínska. Benešovi se sice ne
podařilo získat celé Vitorazsko, zato mu Spojenci přiklepli několik
čtverečních kilometrů s důležitým železničním uzlem České Velenice.
Nedaleko pohraničního hradu Vitorazu (Weitra) se rozkládá Špitál
(Špital), rodiště Hitlerovy matky Kláry; jeho otec Alois se narodil ně
kolik kilometrů odtud. Jméno Špitál skutečně pochází od slova “špitál”,
respektive “špitálníků”; tak se nazývali Johanité, pozdější řád Maltézských rytířů se sídlem v Praze a Strakonicích, kteří kolonizovali Vito
razsko. Ti založili Špitál a řadu dalších vesnic.
Domnívám se, že důležitější pro genezi Hitlerova světonázoru (Welt
anschauung) je uvědomit si, že mladý Hitler byl Grenzdeutscher, tj.
Němec z národnostně antagonizovaného česko-německého pohraničí,
a že tato zkušenost předcházela jeho pozdějšímu antisemitismu. Rozu
měl proto dobře mentalitě obyvatel Vitorazska, kteří snadno podléhali
všeněmecké propagandě Georga von Schönerera, která byla ostře anti
semitská a antičeská, t. j. namířená vůči Čechům jako přistěhovalcům,
kteří připravovali místní Němce o pracovní příležitosti. Navzdory to
muto obrannému reflexu byli vitorazští Němci zvyklí žít po staletí s Če
chy, s nimiž je spojovala láska k rodnému kraji, k Šumavě — Böhmerwaldu, jehož melancholickou poezii zvěčnil ve svých dílech Adalbert
Stifter, rodák z Horní Plané, a jehož knihy mladý Hitler s oblibou četl.
Politická, církevní, kulturní a etnická spojitost Vitorazska s českými
zeměmi nemohla tudíž zůstat bez odezvy mezi Hitlerovými předky. Li
necký archivář Jetzinger se např. domnívá, že jméno Hitler pochází
z českého “Hidlář”, což však nezní příliš přesvědčivě; německý termín
“Hüttler”, t. j. chalupník, dává větší smysl. Kromě jména Hüttler na
cházíme na Vitorazsku od 15. století mezi Hitlerovými předky řadu
příbuzných jmén, jako Hýdler, Hietler, Hittler, a konečně Hitler.
Dalším důležitým faktorem, který obklopoval mladého Hitlera na
každém kroku v Horních Rakousích a potom ve Vídni, bylo české při
stěhovalectví. Už jako školák pociťoval Hitler instinktivní nepřátelství
vůči svým českým spolužákům. Např. v době rusko-japonské války se
často s nimi pral, protože on jako pangermánec fandil Japoncům,
kdežto Češi zase Rusům. Že by se měl Hitler nějak lišit od svých židov
ských spolužáků, to si neuvědomoval, jak sám přiznává v Mein
Kampfu. Dle zachovaných záznamů linecké reálky ze školního roku
1900/01, nacházíme v průměru mezi 30 žáky v každé třídě obvykle 5 až
10 českých jmen — což samozřejmě neznamená, že všichni z nich ho
vořili česky.
S příchodem do Vídně Hitlerův nechtěný kontakt s českým živlem
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přirozeně zintenzívněl. Nebylo divu, před 1. světovou válkou byla Ví
deň největším českým městem, neboť každý čtvrtý obyvatel dunajské
metropole pocházel z českých zemí. Třebaže se Češi poměrně rychle
asimilovali, zůstával jejich počet nesrovnatelně vyšší nežli např. počet
Židů. Vídeň překypovala českým spolkovým životem, Češi tu vydávali
své časopisy, měli své spolky, školy a kostely. Např. XX. okres (Bri
gittenau), kde Hitler strávil nejdelší úsek svého vídeňského pobytu
v noclehárně v Meldenmannstrasse v letech 1910-13, byl druhým nejlid
natějším českým okresem. Hitler musel být obklopen češtinou na kaž
dém kroku. Jak asi na to reagoval? Přirozeně záporně, protože Češi
museli být hlavními Hitlerovými konkurenty v každodenním shonu za
pracovní příležitostí. Zde máme typický sociální konflikt, na který
Hitler reagoval jako německý nacionalista. Marxisté by to komento
vali tím, že u něho nebylo náležitě rozvinuto třídní povědomí... O třicet
let později Hitler vzpomíná: “Češi jsou šikovní, dovedou skvěle před
stírat mentalitu poddaných... Viděl jsem je ve Vídni, kam přijeli bez
groše v kapse a v obnošených botech, ale zanedlouho si osvojili vídeň
ský dialekt a už se cpali do klíčových pozic ve správě a v hospodářství!”
Zastavme se nyní u jednoho paradoxního rysu Hitlerova “českého
faktoru”: Proč se mladý Hitler přednostně sbližoval s osobami, jejichž
jména a minulost svědčily o silných českých kořenech? Stojí např. za
povšimnutí, že nejlepším přítelem Hitlerova otce Aloise byl kolega
celník Carl Wessely, který se hrdě hlásil ke svému českému původu.
Není vyloučeno, že první česká slova a historky slyšel mladý Adolf prá
vě od něho. Jestliže otec Alois měl za nejlepšího přítele Čecha, jeho syn
Adolf si za svého nejdůvěrnějšího přítele vybral též Čecha, Augusta
Kubíčka (Kubizek), o kterém v Mein Kampfu nepadne ani slovo. Ku
bíčkův otec i matka, rozená Bláhová, přišli do Linze z Čech teprve ne
dávno. Ve Vídni Hitler navštěvoval české kavárny a v jedné z nich se
seznámil s Reinholdem Hanischem, sudetským Němcem z Jablonce.
Dalším sudetským Němcem, se kterým se Hitler ve vídeňské noclehárně
spřátelil, byl jistý Karl Honisch. Všechny tyto kontakty mohly být
výsledkem čiré náhody; na druhé straně se však nedá popřít, že Hitler
jako pohraniční Němec, byl sám podvědomě přitahován k lidem české
ho (böhmisch) původu. Co ho k nim asi přitahovalo? Připomínali mu
snad jeho česko-německé dětství, anebo ten fakt, že byli více naciona
listicky naladěni v každodenním boji o chléb s česky mluvícími kon
kurenty? Zřejmě tu bylo z každého něho.
Konečně bychom se tu měli zmínit o Hitlerově kontaktu se
sudetskými nacisty na počátku dvacátých let. V době, kdy Hitler totiž
začínal organizovat v Mnichově za velmi skromných podmínek svou
“Nacionálně-socialistickou německou dělnickou stranu”, jak by se
“NSDAP” dala do češtiny přeložit, sudetští nacisté se už reorganizovali
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z předválečné strany na “DNSAP” (t. j. Německá nacionálně-socialistická dělnická strana), která se mohla pochlubit nejen několikaná
sobně větším počtem členů, ale měla v oné době už několik poslanců
v pražském parlamentu. Jedním z nich byl Rudolf Jung, který dokonce
předstihl Hitlera o dobrých šest let svou publikací Der nationale Sozia
lismus, vydanou v Opavě v r. 1919, která byla až do vydání Mein Kampfu
považována za bibli nacismu. Sudetští a bavorští nacisté se často navzá
jem navštěvovali. O Hitlerovi však není známo, že by někdy řečnil na
schůzi sudetských nacistů.
Hitler, který samozřejmě považoval své mnichovské hnutí za cent
rum všeněmeckého nacismu, nemohl připustit sebemenší zmínku o po
platnosti vůči sudetským nacistům, kteří si až do počátku roku 1923
udrželi postavení nejpočetnější nacistické strany v německy hovořících
zemích. Nemohl to přiznat zejména proto, protože po propuštění z lanberského vězení, kde si odseděl jen část trestu za mnichovský puč z listo
padu 1923, Hitler převzal původní taktiku sudetských a rakouských
Němců usilujících o účast v parlamentu, kterou kdysi vehementně od
suzoval. Nesmí nás proto udivit, že v Mein Kampfu nepadne o DNSAP
ani slovo, ačkoliv tu Hitler rozebírá kdejaká témata, včetně pohlavních
nemocí, jež tehdy nemohly přilákat takový počet zájemců...
Pokusme se nyní odpovědět na otázku, proč Hitler jako politik vy
mýtil veškeré zmínky o svém českém komplexu. Tou nejjednodušší pří
činou byly taktické důvody, které ho vedly k potlačení jakékoliv objek
tivní informace o pozitivním vlivu českého faktoru na jeho osobní život
a politickou kariéru. Jako politický psanec bez státní příslušnosti, od
souzený pučista, atd., kterému neustále hrozilo nebezpečí odsunu do
Rakouska, si Hitler nemohl dovolit přepych ještě více zkomplikovat
své politické šance vyprávěním o svém “českém komplexu” z mládí.
Ten by mu mezi Bavoráky jen politicky uškodil. Hitler se spíše pokou
šel zapůsobit na publikum jako velkoněmecký patriot, což podpíral
svou válečnou službou v německé armádě a svými medailemi za chrab
rost. Protože měl výborný politický instinkt, rozhodl se, že za “černou
ovci”, na kterou svede všechny hříchy za prohranou válku a ponížení
Německa, si nemůže vybrat Čechy, nýbrž Židy, anebo ještě lépe: Židobolševiky...
Ještě se zmíním o jedné malé epizodě, která dobře ilustruje Hitlerův
“český komplex”. Ještě v listopadu 1931, kdy se Hitler rozmýšlel, zda
se má postavit jako protikandidát Hindenburgův v presidentských vol
bách, jsa stále ještě bez německého občanství a tudíž velice zranitelný
navzdory svému všeněmectví, ohradil se rozhodně proti útokům v tis
ku, v nichž byl nařčen, že jeho matka byla Češkou a učila ho českým
modlitbám.
V noci z 15. na 16. března 1939 se splnilo dávné přání Hitlerovo. Sám
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přespal na Hradčanech, v sídelním hradě českých králů, poskvrněným oné
noci říšskou standartou s hákovým křížem. Třicet let nosil Hitler v sobě
onen “český komplex”. Nyní z něho zmizela jakákoliv ambivalence
z dětství. Hitler chtěl pokořit drzé Čechy za jejich troufalost soutěžit
a porážet Němce tak, jak to zažil ve Vídni, a za tu neslýchanou drzost
založit si vlastní český stát, ve kterém po dvacet let žili Němci jako po
litičtí občané druhé kategorie. “Tisíc let patřilo území Čech a Moravy
k životnímu prostoru Německé říše... tak tomu bude i v budoucnu.”
Kde tento “životní prostor”, neboli Lebensraum, měl končit a jak
měl být uspořádán?

II. Plány na svetovládu
Historický spor o pravou podstatu Hitlerových válečných cílů stále
pokračuje. Dvacet dva let poté, co snad nejpopulárnější současný ang
lický historik A. J. P. Taylor vystoupil se svou provokativní tezí, že
totiž Hitler nebyl víc než tradičním státníkem s omezenými cíli, bez
žádného plánu o nastolení světovlády, se debata mezi západními histo
riky nezastavila. V poslední době se např. objevilo na Západě několik
prací, které se snaží bagatelizovat Hitlerovo přepadení Sovětského
svazu v červnu 1941. Poukazují, že německá armáda nebyla zdaleka
připravena na takovou kampaň a že Hitler prakticky zahájil na Výcho
dě válku preventivní, jakoby z donucení, aby mu Stalin nevpadl do zad.
Tak např. bývalý důstojník sovětské vojenské rozvědky, který nyní
žije v Anglii pod krycím jménem Viktor Suvorov, vydal nedávno knihu
s titulem Ledoborec (“Icebreaker”), ve které dokonce uvádí 6. červenec
1941 jako datum údajného zahájení Stalinova generálního útoku na
Západ.
Položme si tudíž naši první otázku: Dá se doložit, zda Hitler měl či
neměl jistý plán k dosažení světovlády, na kterou se systematicky při
pravoval, etapu po etapě, jak to charakterizoval Winston Churchill už
ve své řeči v Dolní sněmovně ze 14. března 1938? Rada západních histo
riků, reprezentována zejména nedávno zesnulým profesorem kolínské
university Andreasem Hillgruberem, již před více jak dvaceti lety na
tuto otázku odpověděla “ano”, a použila pro tento hypotetický plán
termínu Hitlerův “program”. Odtud “programová škola”, která
přispěla do historické debaty celou řadou zajímavých studií o zrodu
a aplikaci tohoto Hitlerova světovládného “programu”, a to nejen ve
sféře strategicko-vojenské a zahraničně-politické, ale také např. prace
mi o Hitlerově architektonické gigantomanii jako plastické ilustraci
jeho posedlosti po světovládě.
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Které publikované prameny a která dostupná literatura nás mohou nej
lépe informovat o “programu” Hitlerovy cesty ke světovládě? Samo
zřejmě sem patří na prvním místě Hitlerův Mein Kampf. K tomu je
třeba přiřadit ještě tzv. Hitlerovu Druhou knihu, což byl až do roku
1958, kdy byl tento strojopis diktovaný Hitlerem čirou náhodou obje
ven, dosud naprosto neznámý pramen Hitlerových představ z roku
1928 o budoucí zahraniční politice Německa. Dalším důležitým zdro
jem Hitlerových názorů o budoucím uspořádání světa z rasově-biologické perspektivy jsou jeho Konverzace u stolu (“Tischgespräche”),
které německý diktátor vedl formou sáhodlouhých monologů upro
střed války před svými ospalými sekretářkami a pobočníky. Konečně
sem patří jedinečná svědectví dvou již polozapomenutých uprchlíků
z nacistického Německa, Konrada Heidena, jehož kniha o Hitlerovi
vyšla už v roce 1936 v Curychu, a Hermanna Rauschninga, jehož dvě
práce vyšly v Londýně o tři roky později. Oba dva autoři zapřísahali
světovou veřejnost, aby brala Mein Kampf smrtelně vážně a upozor
ňovali, že nacistická doktrína, opírající se o Hitlerovy výroky v Mein
Kampfu, obsahovala především dvě zhoubné myšlenky: rasistickou
nauku o Herrenvolku, panské rase, nadřazené všem ostatním rasám
ve světě, a za druhé myšlenku oLebensraumu, t. j. uchvácení životního
prostoru pro německé kolonisty na Východě.

To samozřejmě ještě neznamenalo zřetelně formulovanou ambici
po světovládě; ta vykrystalizovala v Hitlerově válečné strategii. A v tom
spočívá právě zásluha “programové školy”, která vnesla do celé inter
pretace Hitlerových válečných plánů jistý logický řád, třebaže se tu
musela potýkat s řadou iracionálních motivů. Základní premisou je
hypotéza, že Hitler ve své hlavě koncipoval “program” globální agre
se, rozvržený do tří fází. Cílem první etapy mělo být dosažení evrop
ské hegemonie postupnou eliminací třech hlavních rivalů, t. j. Francie,
Ruska a Anglie, bez rozpoutání světové války. Předpokladem k tomu
byla revize Versailleského systému demagogickým využitím hesla ná
rodního sebeurčení, které by umožnilo Hitlerovi přivtělit ztracená
i nová území obývaná ve střední Evropě Němci. Ve druhé fázi by Hitler
byl konfrontován s problémem definitivního uspořádání panství nad
Eurasií, který by zřejmě vyústil v konflikt s Japonci, které Hitler pova
žoval za méněcennou rasu, ale které Hitler zatím trpěl jen jako dočasné
spojence proti Anglosasům. Zároveň by v jisté formě přežívalo Britské
impérium, a to zřejmě i v případě, kdyby Anglie byla Němci okupová
na. Hitler si z rasových důvodů nepřál nikdy války s Anglií a usiloval
o znovusmíření na základě společného anglo-germánského kondominia nad Eurasií a Afrikou. Jeho ideálním scénářem bylo nastoupit do
třetí fáze svého tažení za světovládou proti Americe s Britskou říší
jako podřízeným partnerem Německa.
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Hitler se přihlásil ke svému rasově inspirovanému “lebensraumu”
na Východě, doprovázenému nemilosrdnou germanizací, tak jak ho de
finoval v Mein Kampfu, již několik dní poté, co se stal říšským kanclé
řem. To bylo 3. února 1933 v bytě generála Hammersteina před skupi
nou vysokých armádních a námořních důstojníků. Zanedlouho se ně
mecký zbrojní průmysl rozjel na plné obrátky; v roce 1935 byla znovu
zavedena všeobecná branná povinnost, v následujícím roce obsazeno
vojensky Porýní. Na sklonku roku 1937 se cítil Hitler natolik silný, že
oznámil na tajné poradě před pěti nejvyššími hodnostáři, generály
Goringem, Blombergem a Fritschem, admirálem Räderem a ministrem
zahraničních věcí Neurathem, svůj skutečný “program” expanze.
“Historie vzniku všech říší, včetně Britského a Římského impéria,
dokazují”, zahájil Hitler, “že odpor se nedá jinak zlomit nežli bez
ohlednou expanzí a riskováním.” Za úhlavního nepřítele německých
ambic Hitler prohlásil Velkou Británii, která však dle jeho soudu
nemohla zabránit německé expanzi, protože jejímu impériu hrozil
rozpad pod tlakem čtyř faktorů: irského hnutí za nezávislost, konsti
tuční krize v Indii, japonské expanze na Dálném východě a italské ri
vality ve Středozemním moři. Za předpokladu, že Anglie je paralyzo
vána, pokračoval Hitler, je třeba se zaměřit na druhou překážku, to jest
na Francii. Ta může být nejpozději v letech 1943 až 1945 vystavena
bud’vnitřní krizi anebo válce s vnějším nepřítelem. Ať tak či onak, pro
hlásil fýrer, v obou případech musíme obsadit Československo a Ra
kousko. Déle než do roku 1945 Hitler nebyl ochoten čekat, protože
převaha moderních německých zbraní, díky náskoku získanému remilitarizací, nemohla trvat věčně.
Záboru Rakouska a Sudet, včetně okupace a rozbití Československé
republiky, dosáhl Hitler blufem bez válečného konfliktu. Dalším agre
sivním krokem Hitlerovým byl útok na Polsko, které muselo být diplo
maticky izolováno a poraženo metodami blitzkriegu, dříve nežli se
mohla Francie s Anglií vzpamatovat a vytvořit na Západě druhou fron
tu. K tomu posloužil pakt o neútočení mezi Berlínem a Moskvou, který
umožnil Hitlerovi nabrat druhý dech a připravit se k další fázi útoku
směrem na Západ, proti Francii a Anglii, maje krytá záda na Východě
a rezervoáry plné sovětského obilí a nafty. Teprve na základě tohoto
partnerství mezi oběma diktátory dostala evropská válka rozpoutaná
Hitlerem svůj další dynamický impuls. Politikové na Západě, i bývalý
československý president Beneš, se začali ptát, jak bude hitlerovská
agrese dál postupovat, když se Hitler místo války proti Rusku postupně
začal vrhat na Dánsko a Norsko, pak na Belgii, Holandsko a Francii,
a nakonec se chystal vylodit na Britských ostrovech. Co zbývalo v létě
roku 1940 z Hitlerovy původní myšlenky germánského Lebensraumu
na území evropského Ruska?
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Na tomto místě je třeba odpovědět na otázku, zda kromě Hitlerovy
ideologicky motivované strategie, kterou jsme tu zatím definovali jako
Hitlerův “program”, existovaly ještě jiné paralelní strategické kon
cepce, podle kterých Německo mohlo či mělo vésti válku. Domnívám
se, že pokud jde o “velkou strategii”, takové koncepce byly jen dvě.
Ne náhodou vznikly obě tyto koncepce v operačním oddělení námořní
ho štábu, protože marina byla jedinou složkou německých branných
sil, která dokázala strategicky myslet, ale neměla politický vliv, aby
tyto koncepce prosadila. Obě koncepce byly namířeny proti Anglii
jako úhlavnímu nepříteli. Jednu představoval admirál Dönitz, velitel
ponorkového loďstva na začátku války. Jeho koncepce byla nepředsta
vitelně jednoduchá, ale zato ďábelsky účinná: vést neomezenou ponor
kovou válku vůči Anglii a postupným vyhladověním ji donutit ke ka
pitulaci. Když vypukla válka, disponovalo Německo jen 56 ponorkami,
z nichž sotva polovina mohla být nasazena v Atlantiku. Dönitz jich
chtěl mít 300. To by znamenalo zásadní redistribuci v německém zbroj
ním průmyslu, což nešlo dlouhodobě prosadit.
Ještě před vypuknutím války, v lednu 1939, Hitler schválil grandióz
ní námořní program, tzv. “Z Plan” z německého slova “Ziel”, dle kte
rého měla německá marina disponovat do osmi let válečným loďstvem
téměř tak mohutným jako měla na začátku války Velká Británie, a k to
mu navíc 250 ponorkami. Současně Hitler nařídil, aby námořní zbroje
ní obdrželo absolutní prioritu před potřebami wehrmachtu a luftwaffe.
Tento málo známý “Cílový plán” je nutno považovat za jeden z nej
přesvědčivějších důkazů o Hitlerových světovládných aspiracích. Byl
namířen proti Anglii, a perspektivně i proti USA; předpokládal ovšem,
že se Německo nezaplete do žádného déletrvajícího konfliktu.

Druhou velkou strategickou koncepci představoval Dönitzův rival,
tehdejší velitel německého námořnictva, admirál Räder. Ten si též přál
soustředit veškerý německý potenciál na válku proti Anglii, ale nikoli
výhradním nasazením ponorek, nýbrž globální strategií, která by vedla
Německo k promyšlenějšímu využití námořního spojenectví s Itálií
a především s Japonskem. Tažení proti Rusku považoval Räder za stra
tegický nesmysl, protože by se tím přerušilo jediné dobře fungující
spojení s Japonskem přes Transsibiřskou magistrálu. Räder trval na
přeložení těžiště německých válečných operací do Středozemního mo
ře, na expanzi pozemních sil směrem na Střední východ, kde byla pro
Německo nejdostupnější ložiska nafty, a na spojení námořních sil všech
tří mocností Osy v Indickém oceáně. Byl též jediným z německých stra
tégů, který by neváhal využít obrovského latentního antikoloniálního
hnutí v muslimských zemích, rozprostřených od Casablanky až po
Kalkatu, jako potenciálního spojence v boji o rozmetání britského
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a francouzského koloniálního panství. Netřeba dodávat, že tato radi
kální “ne-Hitlerovská” strategie, kdyby jí bývalo Německo nastoupilo,
by zřejmě vedla k odlišné mocenské konstelaci už během války. Po
válečný proces dekolonizace by byl zahájen uprostřed války, samotné
válečné operace by měly docela jiný průběh a tudíž i výsledek toho, če
mu my jsme si navykli říkat Druhá světová válka, by s velikou pravdě
podobností vypadal docela jinak.

Hitler po triumfálním vítězství nad Francií však nepřestal myslet
na Rusko. Zatímco přípravy na německou invazi Britských ostrovů
běžely na plné obrátky, Hitler zároveň bombarduje Londýn nejenom
bombami ale i mírovými návrhy. O svém dilematu, že totiž toužil uzav
řít s Anglií mír, a zároveň byl nucen ji k tomu donutit silou, se otevřeně
přiznal: “Nedělám to rád, poněvadž zničíme-li anglickou vojenskou
moc, její světové impérium se rozpadne a to nebude k našemu prospě
chu. Prolijeme německou krev za něco, z čeho bude mít prospěch jen
Japonsko, Amerika a jiní...” Hitler nabyl přesvědčení, že Anglie nechce
přistoupit na jeho mírové návrhy především proto, že doufá v zásah
Ruska. Ještě v červenci 1940 Hitler nařídil vypracování plánů pro vo
jenskou kampaň proti Rusku. Hitler má naspěch. Nejraději by zahájil
útok ještě na podzim, ale nechá se přesvědčit, že rozumnější bude pře
ložit kampaň až na jaro 1941, kdy doufá Rusko rozdrtit bleskovou
válkou nepřesahující pět měsíců. “Anglie doufá v zásah Ruska a Ame
riky,” prohlásil Hitler před svými generály 31. července. “Jestliže od
straníme ruský faktor, netoliko bude Amerika ztracena pro Anglii,
nýbrž úžasným způsobem posílíme Japonsko na Dálném východě...
Čím dříve se nám podaří rozdrtit Rusko, tím lépe!”
A tu jsme svědky dalšího paradoxu. Zatímco armáda do detailu plá
nuje jarní tažení proti Rusku, Hitler pod vlivem svého zahraničního
ministra Ribbentropa naoko souhlasí s tím, aby se Stalinovi dala
šance připojit se k fašistické alianci Osy, t. zv. “Paktu Tří”. A je to opět
admirál Räder, který se snaží Hitlerovi vnuknout myšlenku, že Rusko
je možno eliminovat jako potenciálního spojence Anglie nikoli vojen
ským tažením, nýbrž šikovnou diplomatickou iniciativou, tím že se
Moskvě nabídne nová sféra vlivu v Indickém oceáně. Tím by se i hlavní
hrot ruské expanze namířený do Baltického moře, do východní Evropy
a na Balkán, což byly tradiční třecí plochy mezi německou a ruskou
sférou vlivu, mohl odklonit směrem k Perskému zálivu. Dá se Stalin
zlákat tímto příslibem podílet se na likvidaci Britského impéria?

To bylo náplní jednání mezi Ribbentropem a Molotovem v Berlíně
mezi 12. a 13. listopadem 1940. Molotov žádal od Hitlera nejprve splně
ní ruských teritoriálních požadavků, t. j. Finsko, Bulharsko a námořní
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základnu v Dardanelách. Na Perský záliv zatím Molotov vůbec nerea
goval. Hitler z první schůzky odešel rozezlen Molotovovou neústup
ností. Sovětský ministr zahraničních věcí se musel vrátit do Moskvy
s nepořízenou. Nedávno, v polovině května letošního roku, vystoupil
v sovětské televizi bývalý diplomat a Molotovův tlumočník Valentin
Berežkov, který díky glasnosti poprvé informoval milióny sovětských
diváků, v čem vlastně spočívala náplň tajných sovětsko-nacistických
jednání před více jak 48 lety v Berlíně. Berežkov nejen potvrdil autentic
kou verzi zachovaných a již dávno na Západě publikovaných nacistic
kých dokumentů, ale potvrdil i to, že Stalin a Hitler si jako diktátoři
navzájem imponovali.
Přestože Stalin dal svolení k dalším sovětsko-německým jednáním
v Moskvě, během kterých naznačil, že by byl ochoten přidat se k “Pak
tu Tří” a usměrnit vlastní expanzi směrem k Perskému zálivu, Hitler
už ztratil zájem a trpělivost. 18. prosince 1940 podepisuje direktivu č. 21
“Případ BARBAROSSA”, která již v první větě jasně formulovala
příští německý válečný cíl, t. j. bleskovým tažením rozdrtit sovětské
Rusko ještě před ukončením války s Anglií...
To, že Hitler váhal a musel odložit “Barbarossu” o celé čtyři týdny,
se dá snadno doložit nutností plánovat a vést další periferní operace, ze
jména improvizovanou operaci “MARITA” proti Jugoslávii a Řecku
začátkem dubna 1941. Souběžně však probíhaly přípravy, a to nejenom
ryze vojenské, na zahájení “Barbarossy” jako křižáckého tažení proti
žido-bolševismu. Už koncem března oznámil Hitler svým generálům, že
plánované tažení proti Sovětskému svazu bude vyvrcholením boje dvou
světových názorů, který se bude řídit naprosto jinými pravidly než
válka na Západě: žádné morální skrupule při likvidaci žido-bolševismu
nebudou tolerovány! Hitlerovy rasistické direktivy našly svou byro
kratickou podobu v tzv. “Kommissar-Befehlu”, kterým se nařizovala
okamžitá fyzická likvidace komisařů Rudé armády, kteří padnou do
zajetí.
Pokud v téže době Stalin soustřeďoval Rudou armádu na západní
hranici, odpovídalo to tehdejší sovětské strategii přenést v případě
napadení válku na území nepřítele. O nějakých přípravách útoku na
Berlín nemohlo být ani řeči. Stalinovo chování naopak nasvědčovalo
tomu, že se Hitlera bál a že chtěl nevyhnutelný konflikt oddálit, pro
tože z jeho hlediska tím nejideálnějším scénářem muselo být nechat
Německo a Anglii vzájemně vykrvácet, a pak dát povel Rudé armádě,
aby vpochodovala do Evropy jako tertius gaudens.
Jestliže z hlediska ideologického měla německo-sovětská válka být
bojem dvou světových názorů na život a na smrt o kontrolu “Lebensraumu”, z hlediska vojensko-strategického měla vlastní vojenská kam
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paň na Východě trvat v Hitlerových představách a ve výpočtech němec
kého generálního štábu jen několik měsíců. Další etapy Hitlerovy vá
lečné výpravy za světovládou jsou např. obsaženy v několika Hitlero
vých direktivách, připravených ještě před zahájením “Barbarossy”.
Týkají se např. budoucí strategické spolupráce s Japonskem a s arab
skými nacionalisty. Tou nejfantastičtější je direktiva č. 32 z 11. června
1941, jejíž samotná existence stačí na vyvrácení všech spekulací o tvz.
Hitlerově preventivní válce proti Rusku. Hitler a němečtí štábní důstoj
níci v ní už formulovali dispozice k dalším vojenským operacím po
skončení ruského tažení, které vlastně ani ještě nezačalo. Tak např.
direktiva č. 32 nařizovala částečnou demobilizaci armády a reorganiza
ci zbývajících divizí na službu v tropech. Těžiště zbrojení se mělo pře
nést z armády na letectvo a námožnictvo pro globální válku mezi kon
tinenty. Dalšími konkrétními operacemi mělo být vybudování strate
gického předpolí v západní Africe a přilehlých ostrovech pro válku
s USA přes Atlantický oceán. Poslední velkou operací měla být grandi
ózní tažení z třech nástupních prostorů, z Balkánu přes Turecko, z Li
bye přes Suez a z Kavkazu, jejichž cílem měl být Perský záliv.
Tím měla být zahájena druhá fáze Hitlerovy světovládné expanze.
Německé motorizované jednotky se měly dopracovat přes Afghánistán
až k branám Indie, odkud Hitler, coby novodobý Alexander Makedonský či Napoleon, chtěl diktovat mír Anglii. Ve své třetífázi by se Hitler,
buď jako spojenec Britského impéria, anebo jako jeho nepřítel, musel
utkat s Amerikou. Hitler sám nevěděl, jak porazit Ameriku. Přiznal to
japonskému velvyslanci Ošimovi několik týdnů poté, co v záchvatu ne
příčetnosti vypověděl 11. prosince 1941 válku USA. Ale nebyla to jen
Amerika, se kterou si Hitler nevěděl rady. I jeho poměr k Britské říši
byl plný protikladů. Když padl Singapur v polovině února 1942, Hitler
prý prohlásil, že by nejraději poslal alespoň 20 německých divizí Angli
čanům do Malajska, aby nemuseli kapitulovat před “žlutokožci”. Do
dnes nám není jasné, jak by Hitler po opanování evropské části Eurasie
“upravil” svůj poměr k Japoncům, a zdali by nechal asijskou polovinu
Eurasie pod jejich kontrolou. Jeho rasový atavismus se proti takovému
uspořádání světa vzpouzel. Důležitější bylo, že již na konci roku 1941
byl jeho světovládný “program” značně zkomplikován pěti překážka
mi, které musely dlouhodobě připravovat jeho porážku: (1) Anglie zů
stávala nepokořená; (2) plán “Barbarossa” ztroskotal a Rusko bojova
lo dále; (3) německo-japonská strategická spolupráce zůstávala jen na
papíře; (4) Hitler odmítal využít latentní antikoloniální hnutí; (5) Ame
rika byla předčasně zatažena do války.
Je tedy možno uzavřít naši exkurzi k 50. výročí rozpoutání 2. svě
tové války, často označované jako války Hitlerovy, konstatováním, že

40

t. zv. Hitlerův “program” zkrachoval již během první etapy, třebaže
tu nastaly nebezpečné momenty, které málem umožnily Hitlerovi válku
vyhrát. Jak by vypadala Evropa, a možná i ostatní světadíly za před
pokladu Hitlerova vojenského vítězství a aplikace jeho rasového pro
gramu biologické přestavby světa?

III. Hitlerova rasová revoluce
Dnes už nevystačí opakovat si s předválečným vídeňským spisova
telem Karlem Krausem jeho okřídlený výrok, že při vyslovení Hitlerova
jména, “ho nic konkrétního nenapadá”. Bohužel ho nevědomky vzala
za své většina západoněmeckých středoškoláků, kteří nedokázali říci
o Hitlerovi jednu smysluplnou větu — jak dokázaly ankety týdeníku
“Der Spiegel” za posledních dvacet let. S tímto bonmotem bychom
snad ještě vystačili, kdyby se Hitler vůbec nedostal k moci. Opakovat
však tento výrok po 2. světové válce nelze už ani jako špatný vtip. Kdy
by se bývalo podařilo nějakou šťastnou náhodou Hitlerovi zemřít na
konci roku 1938, většina německého národa by ho dnes zřejmě oslavo
vala jako svého největšího politika po Bismarckovi. Tuto tézi provo
kativně postavil Joachim Fest, autor nejčtenější německé biografie
o Hitlerovi. Je to smutné, ale zřejmě má pravdu.

Jak najdeme tedy klíč k Hitlerovi? Jednou z cest je psychoanalýza,
kterou už řada autorů s větším či menším zdarem použila. Nastoupíme-li tuto cestu za Hitlerem jako za notorickým psychopatem novodo
bých dějin, pak nám nutně uteče celý společenský a historický kontext
doby, ve které Hitler zahájil a dovršil svou závratnou kariéru, t. j., kdy
se jeho jméno stalo totožným s Německou říší a s válkou, kterou roz
poutal. Řekli jsme, že toužil po světovládě, a že měl jakýsi etapový plán
či “program”, aby jí ve světovém měřítku dosáhl. Byl nedočkavý a chtěl
téměř přes noc založit světovou říši s “Lebensraumem” na Východě,
stejně jako před ním Alexandr Veliký a Napoleon. Končily snad jeho
ambice u funkce vojevůdce? Vždyť už za války, když jeho říše sahala od
Narviku až po Elbrus, si z něho dělali legraci jeho vlastní vojáci a pře
zdívali mu “náš Gröfaz”, t. j. “největší vojevůdce všech dob” (Grösster
Feldherr aller Zeiten). To už Hitler obracel Evropu v sutiny, a byla to
jeho inspirace, která vedla k vyhlazení šesti miliónů evropských Židů,
více jak tří miliónů sovětských válečných zajatců, nejméně půl miliónu
cikánů, a která stála Německo nejméně šest miliónů vlastních životů.
Je zřejmé, že u funkce vojevůdce Hitlerovy ambice nekončily, a že jeho
představa světovlády byla silně inspirována rasově-biologickou vidi
nou “nového člověka”. To, co Hitlera odlišovalo zásadně od Napoleo
na, bylo to, že vedl zvláštní vyhlazovací válku proti jistému druhu lid
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ských bytostí, které považoval za méněcenné. Zastavme se proto u této
specifické vidiny Hitlerovy; snad v ní najdeme klíč k Hitlerovi jako
“revolucionáři”.
Německou historiografii dominuje od konce války debata, zda exis
tuje či neexistuje kontinuita mezi Bismarckovou Druhou říší a Hitlero
vou Třetí říší. Pokud s tím má termín “revoluce” něco společného, tvrdí
většina historiků, pak jen potud, pokud spadá do tzv. kategorie “Sonderwegu”, neboli specifické německé cesty. Tím byly přirozené tenden
ce k revoluci “zdola”, tak jak se např. najmarkantněji projevily v roce
1848, znásilněny jakousi revolucí “shora”, vedenou důmyslným Bismarckem za podpory junkerů, kteří se pak dali do spolku s průmyslový
mi kapitalisty s cílem udržet rodící se proletariát na uzdě. Jenomže do
toho najednou vpadne jako wagneriánský Parsifal jistý potulný rakous
ký ilustrátor, který se ve věku třiceti let rozhodl zanechat akvarelů
a stát se politikem, a ten začne provádět dle svého “programu” revoluci
zdola, ve které mu nikdo není s to zabránit. Tato Hitlerova revoluce
má však jen povrchní sociální cíle; jejím opravdovým cílem, pokud
Hitlera považujeme za jejího hlavního inspirátora a vůdce, je rasová
revoluce, která se bude moci uskutečnit naplno teprve až Hitler nastou
pí na svou válečnou stezku po světovládě.
Navrhuji proto podívat se na německé dějiny nacistické éry jako na
ojedinělé specifikum, které sice obsahuje prvky kontinuity s předchozí
érou, ale je přitom charakterizováno především něčím novým, a tím je
právě ideologie a praxe rasově-biologické revoluce. Bagatelizovat a trivializovat tento fenomén jako pouhou “nezdařenou” revoluci, či do
konce jako “kontrarevoluci zprava”, vede jen k většímu matení pojmů
— a nevysvětlí nám nic. Půjdu ještě o krok dále a navrhnu, abychom
se podívali na Hitlerovu nacistickou revoluci jako na alternativu vůči
existujícímu marxisticko-leninskému projektu dějin.
Z levicových kruhů můžeme často slyšet rozpaky nad tím, že “fašis
tická revoluce” je nesprávný termín, jelikož to prý byla vyloženě zále
žitost krajní pravice; zkrátka není to “ta správná revoluce”, kterou jsme
si přivykli hledat u politické levice rudého ale nikoli hnědého zabarvení.
Různé revoluční přídomky, které byly doposud spojovány s fenomé
nem nacismu, braly spíše v potaz neobyčejnou revoluční dynamiku
tohoto hnutí, nežli jeho sociální program.

Jestliže cílem minulých revolucí bylo nové uspořádání společnosti
v souladu s radikálními změnami politickými, jak tomu bylo např. ve
Francii po r. 1789, anebo násilná likvidace vlastnických vztahů, jak
tomu bylo v Rusku po r. 1917, co bylo vlastně cílem nacistické revoluce?
Nejsme tu snad konfrontováni s problémem nezadržitelné degenerace
etablovaného modelu “ryzí” sociální revoluce klasického typu směrem
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k revoluci “nacionálni” či dokonce “rasové”? Samozřejmě, žádná
obecná teorie “rasové” revoluce ještě vypracována nebyla. Marx chápal
revoluci jako produkt polarizace společenských tříd v tehdejší evrop
ské společnosti. Jeho schematický přístup rozděloval společnost na
sociální třídy nikoli dle rasového klíče, nýbrž pod zorným úhlem
rodící se industriálni společnosti. Proto Marx doporučoval jen ty revo
luční změny, jež byly ve prospěch té třídy, kterou on považoval s ne
úprosným determinismem za tu společensky nejpokrokovější, t. j. ve
prostěch třídy průmyslového dělnictva.
Německý fašismus byl především revoltou deklasovaných živlů, které
jednak prohraná válka zbavila té největší životní kariéry, jaká je kdy
mohla společensky i individuálně v životě potkat, a které byly navíc
permanentně zasaženy vleklou poválečnou hospodářskou krizí. Tra
diční marxistická teze o fašismu jako výrazu monopolního kapitalismu
zakrývá skutečnost, že hybnou silou nacistického hnutí v Německu byly
zproletarizované nižší střední vrstvy. Tím nejdynamičtějším plebej
ským elementem se ukázali být vojenští dobrodruhové a veteráni, kteří
usilovali o přenesení vojenských hodnot do civilního života. A těm
právě Hitler, který byl nejenom jejich groteskním representantem,
dokázal ukázat hmatatelného nepřítele a původce jejich osobního a ná
rodního neštěstí: tzv. židovské plutokraty a bolševiky. A dokázat to
zřejmě uměl lépe — soudě dle jeho úspěchu — nežli kterýkoli jiný tá
borový demagog z mnichovských pivnic. Hitler jim dal politický, so
ciální, a především nacionálně-rasový program, opentlený rudou vlaj
kou, jak se tehdy slušelo. Název strany obsahoval všechno: Nacionálně
socialistická německá dělnická strana! Hitler o sobě dokonce veřejně
několikráte prohlásil, že se považuje za socialistu, za toho skutečného
samozřejmě, nikoli marxistického. I to byl jeden z důvodů, proč jeho
strana získala relativně mnoho stoupenců z řad dělníků a řemeslníků.

Hitler se však brzy postaral o to, aby “levicové” křídlo nacistické
strany, representované především bratry Strasserovými a mladým
Goebbelsem, bylo zkompromitováno. Podařilo se mu zejména v rozho
dujících otázkách mezinárodní politiky strhnout většinu partaje na
svou stranu a zavrhnout silné levicové tendence, usilující o radikální
antiimperialistickou strategii, a dokonce o spojenectví s bolševickým
Ruskem prostřednictvím aliance “poražených” a “utlačovaných” ná
rodů, včetně koloniálních.
Bylo to právě v otevřené konfrontaci s Ottou Strasserem v r. 1930,
kdy Hitler vyslovil svou koncepci rasové revoluce naplno:
“Toliko revoluce jednoho typu je možná, nikoli ekonomická, poli
tická či sociální, ale rasová... Všechny revoluce — a já je mám všechny
prostudovány — byly rasového typu. Vaše představy o zahraniční po
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litice jsou falešné, protože nic o rasách nevíte. Nebránil jste snad ve
řejně indické hnutí za nezávislost, i když zřejmě šlo o vzpouru méně
cenné hinduistické rasy proti nadřazené rase anglo-nordické? Nordická
rasa má právo vládnout světu a toto právo bude řídícím principem naší
zahraniční politiky. Proto je spojenectví se Sovětským svazem, s tímto
slovansko-tatarským tělem zakončeným židovskou hlavou, naprosto
vyloučeno...”
Hitler tudíž cílevědomě zvolil pro svůj typ revoluce tu nej krajnější
variantu, jejímž konečným cílem bylo dosažení “rasové rekonstrukce
Evropy” (die rassische Neugestaltung Europas). Vystupoval jako prorok
nového typu společnosti, která měla být založena na nadvládě germán
ské rasy. Prostředkem k tomu měla být rasová válka za nového člověka,
kterou samozřejmě, dle jeho vlastních slov, nemohl vést “dekadentní
národ básníků a myslitelů”, nýbrž nová rasa “nenasytných dravců,
jakou svět ještě neviděl”. Tomuto sociálnímu darwinismu Hitler podří
dil ostatní problémy, které každá revoluce řeší, tedy i sociální otázku.
Tradiční i netradiční sociální elity měly v tomto novém, rasově motivo
vaném “národním společenství” (Volksgemeinschaft), docela harmo
nicky pospolu existovat. Třebaže byla tato myšlenka třídní harmonie
motivována tradičními romantickými a současnými protikapitalistic
kými náladami, je chybné tvrdit, že nacistické hnutí bylo svou ideologií
převážně zahleděno zpět do minulosti, a že je tudíž nutno naň spíše
hledět jako na kontrarevoluční hnutí. Když se např. podíváme na pro
vedení masových nacistických rituálních sletů, jejichž gigantické roz
měry nebyly dosud ničím podobným překonány (Reichsparteitage,
Reichbauerntage, apod.), zřetelně vidíme, jak tu nacističtí propagan
disté a manipulátoři médií šikovně dokázali kombinovat archaickou
mytologii s moderní technologií masových komunikací.
V programu Hitlerovy rasové revoluce nebylo místo na tzv. “druhou”,
o kterou usiloval velitel SA Ernst Roehm a jeho spříseženci. Ti museli
být potlačeni a likvidováni v zájmu zachování třídní harmonie, a nikoli
odměněni mocenskými pozicemi na úkor tradičních elit. Hitler musel
s armádou dobře vycházet, aby mohl co nejrychleji zahájit znovuvy
zbrojování Německa, a Roehmova “druhá revoluce” by to byla jen
sabotovala. Vytvoření “nového člověka” cestou rasově-biologické re
voluce mělo přednostní právo v Hitlerových představách; program
sociálních přeměn musel počkat až do nastolení “Nového řádu”
v Evropě. Všem příslušníkům nordické rasy měla být zaručena hospo
dářská privilegia. O tom měl Hitler naprosto konkrétní představy.
“Nejhůře placený německý dělník a nejchudší německý rolník”, prohlá
sil Hitler v říjnu 1940 Martinu Bormannovi, “musí mít o deset procent
vyšší životní standard než ten nejbohatší Polák”.
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Často se setkáváme s námitkami, že nacistickou revoluci není možno
považovat za revoluci právě proto, že nerozmetala monopolní struktu
ru kapitalismu a s tím související vlastnické vztahy. Daleko podstat
nější byla nová dynamika nacistického hnutí, která vytvořila podmínky
pro sociální mobilitu, jaká v německých dějinách neměla obdoby. Raso
vá revoluce neznamenala, že by se nacistické Německo izolovalo od mo
derních vymožeností a technologického pokroku v oblasti letectví,
automobilové dopravy a telekomunikací. Ba právě naopak. Holdovalo
jim snad ještě více nežli jejich sousedé. Hitler v doprovodu svých mo
torizovaných Parsifalů, Hermanna Goringa, jednoho z nejúspěšnějších
stíhacích letců 1. světové války, a Rudolfa Hesse, notorického auto
mobilového závodníka, se nemohl nabažit cestování letadlem anebo
mohutnou mercedeskou s kompresorem napříč Německem. V tomto
směru nelze Hitlerovi upřít, že se i jako říšský kancléř stal symbolic
kým představitelem modernizace. Prosadil výrobu levného radiopřijí
mače, lidového auta (Volkswagenu), a samozřejmě zahájil výstavbu
říšských dálnic. Bylo to prospěšné nejen pro motorizaci vlastní armády
a pro likvidaci šesti miliónů nezaměstnaných, ale i pro posílení sociální
demagogie mezi prostými německými občany, kteří uvěřili svému fýrerovi, že masová výroba levných volkswagenů napomáhá odstranění
sociální nerovnosti efektivněji nežli marxistická utopie.
Tyto nesporně moderní elementy, které do sebe nacistický stát vstře
bal, koexistovaly ruku v ruce s archaickou mytologií, jako byl např. kult
“krve a půdy” (Blut und Boden), který se hodil do celkového konceptu
rasové revoluce, jejímž cílem bylo připravit vyvolený německý lid k raso
vé nadvládě nad příslušníky méněcenných ras (Untermenschen). Sem
patří Hitlerova vidina východního Lebensraumu, která svými historic
kými kořeny sahá až do dávného středověku. Milióny německých kolo
nistů, osvobozených z otroctví průmyslového kapitalismu a nezdravých
městských činžáků, se měly vydat na pochod do zaslíbené země na
Východě oplývající mlékem a strdím. A tito kolonisté by se nemuseli
do těch dálek vůbec přemísťovat pěšky. “Architekt” Hitler už vydal
direktivy k přípravám stavby čtyřproudové dálnice a gigantické superželeznice o třímetrovém rozchodu, které měly spojit Německo s Ukraji
nou a Krymem. V Hitlerových představách figurovalo Rusko jako pa
ralela k Britské Indii; i on by si toužebně přál ovládat ohromný prostor
jen hrstkou výkonných administrátorů a vojáků. A jakým jiným způ
sobem toho mohl dosáhnout nežli válkou?
Byla to tedy válka, která se ukázala tím autentickým elementem pro
realizaci Hitlerovy rasové vidiny nové civilizace. Nebyla snad nevídaná
porážka Francie během šesti týdnů, té sladké Francie, která represento
vala dekadentní Evropu, mladistvými německými vojáky pozoruhod
ným úspěchem, nad kterým muselo pookřát srdce leckterého profesio
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nálního revolucionáře? Když němečtí komunisté trávící svůj exil v mos
kevském hotelu “Lux” uslyšeli zprávu o vstupu nacistických vojsk do
Paříže, jali se vykřikovat po chodbách, “Náši vzjali Paříž”. Podaří se
nám vůbec někdy zjistit, kolik tisíců mladých německých vojáků, radu
jících se ze svých dokonalých zbraní jako děti z nových hraček, sdílelo
toto revoluční opojení z vítězného Blitzkriegu? Na starých filmových
žurnálech můžeme vidět jejich rozesmáté tváře a slyšet slova písně,
kterou si zpívali do kroku: ...Denn heute gehört uns Deutschland, und
morgen die ganze Welt!” Generál Erich Marcks (s Karlem Marxem ho
spojuje jen jméno) si poznamenal 19. června 1940 do svého deníku, že
má pocit jako by byl přenesen o 150 let zpátky do revolučních válek
Francouzské republiky proti První koalici. “Ale tentokrát,” dodává,
“jsme my Němci těmi revolucionáři a sansculotty...”
Mohli bychom ještě dále pokračovat v paběrkování svědectví o revo
lučních aspektech hitlerovského Blitzkriegu. Důležitější však bude
pozastavit se nad jeho degenerací v rasově motivovanou genocidu v dů
sledku zahájení války na Východě, která znamenala i radikálnější pří
stup k tzv. “konečnému řešení” židovské otázky (Endlösung). V ní je
možno spatřovat vyvrcholení tohoto revolučního rasového boje, který
byl též na území bolševického Ruska veden jako vyhlazovací válka
(Vernichtungskrieg), t. j. válka odlišného typu než byla tažení vedená
na Západě. Když Hitler v průběhu r. 1942 sám došel k poznání, že ne
může vojenskými ani politickými prostředky válku vyhrát, jeho radika
lismus se ještě stupňoval. Každá další zpráva o vojenském neúspěchu
ho jakoby utvrzovala v tom, že Německo a Evropa nejsou hodny raso
vých aspirací jeho génia: smrt a totální zkáza jsou pro něho jediným
řešením. Když diktuje svou závěť několik dnů před sebevraždou, klade
největší důraz na vyhlazení Židů. Tato posedlost bojovat “až do hořké
ho konce” za svou perverzní rasovou vidinu, učinila z Hitlera, dle mého
soudu, nejvhodnějšího kandidáta na titul nejdůslednějšího revolucio
náře všech dob.
Marx v jedné ze svých poznámek označil revoluce za “lokomotivy
dějin”. Myslím však, že kdykoli se opět dostaneme k tématu nacistické
rasové revoluce a jejímu hlavnímu inspirátorovi, pak budeme muset dát
spíše za pravdu Trockému, který označil revoluce za šílené inspirace
dějin.

Linoryt Evy Znojilové z cyklu “Nemocnice”
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Československo a Commonwealth
1948 - 1968
Bořek Hnízdo, Londýn

Období od převzetí veškeré moci komunisty v únoru 1948 až po so
větskou vojenskou invazi v srpnu 1968 tvoří v dějinách Československa
výrazně ohraničené období, které vzhledem k předcházejícímu vývoji
můžeme nazvat 4. republikou.
V porovnání s tím lze jako určitý mezník ve vývoji Commonwealthu
(Společenství) přijmout pouze rok 1948. Ve dnech 23. až 30. října
1948 se totiž konala konference ministerských předsedů Spole
čenství, které se poprvé zúčastnili i zástupci Indie, Pákistánu a Cejlo
nu, a fakt, že Commonwealth tak přestal sdružovat jen Spojené králov
ství a tzv. bílá dominia, našel vyjádření i v závěrečném komuniké, kde
bylo poprvé k označení této organizace místo “Britské společenství
národů” použito pouze názvu “Společenství národů”. 1)
Naproti tomu rok 1968 žádným výrazným mezníkem v dějinách
Commonwalthu není. Společenství bylo tehdy uprostřed procesů za
hájených na počátku 60. let (dekolonizace britského koloniálního im
péria v Africe, vystoupení Jižní Afriky z Commonwealthu, zahájení
britských snah o členství v EHS) a určitým způsobem stabilizovaných
až počátkem 70. let (konference Společenství v Singapuru 1971, ukon
čení britské vojenské přítomnosti v oblasti na východ od Suezu 1971,
smlouva o členství Spojeného království v EHS 1972).2)
Pro československou zahraniční politiku vůči Commonwealthu v le
tech 1948 - 1968 je nejdůležitější skutečnost, že Československo mělo
v tomto období mezi východoevropskými spojenci Sovětského svazu
jakési zvláštní postavení. Tato role nepřinášela sebou větší samostat
nost pro československou zahraniční politiku (spíše opak byl pravdou),
vytvářela však určitý prostor pro působení Československa jako nej
výraznějšího podporovatele sovětské zahraniční politiky mezi výcho
doevropskými zeměmi na mezinárodní scéně.
Toto zvláštní postavení se opíralo především o tři faktory. První byl
ekonomický. Československo v roce 1948, díky své industriálni tradici,
bylo z ekonomického hlediska rozhodně blíže západoevropským stá
tům než svým spojencům v sovětském bloku. Navíc díky tomu, že čes
koslovenský průmysl nebyl tak rozvrácen válečnými událostmi jako
v řadě západoevropských zemí, bylo možno Československo v roce
1948, spolu se Švédskem a Švýcarskem, považovat za ekonomicky nej
konsolidovanější země kontinentální Evropy. Přestože dvacetiletí 4. re
publiky bylo téměř permanentním zaostáváním československé ekono
miky za rozvojem průmyslově nejvyspělejších zemí, Československo
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si v podstate zachovalo až do roku 1968 nálepku ekonomicky vysoce
rozvinuté země sovětského bloku. V “třetím světě” pak bylo ceněno
především československé strojírenství včetně zbrojního průmyslu.
Druhý faktor zvláštního postavení Československa mezi spojenci
Sovětského svazu byl politický. Československo v roce 1948 byla
jediná východoevropská země sovětského bloku s výrazným vlastním
komunistickým hnutím. Vždyť ve volbách v roce 1946 získali komu
nisté v Československu 38 % hlasů a ještě těsně před komunistickým
převzetím veškeré moci v únoru 1948 podporovalo politiku KSČ asi
28 % voličů. (Tento odhad je založen na průzkumu veřejného mínění
provedeném v lednu 1948.) Navíc Československo až do roku 1968 ne
zažilo takovou krizi komunistického systému, při které by musel Sovět
ský svaz přímo veřejně intervenovat, jak učinil u jiných svých výcho
doevropských spojenců. Praha byla také od roku 1958 sídlem redakce
časopisu “Otázky míru a socialismu”, který byl oficiální platformou
těch představitelů komunistických stran, kteří se snažili ve svých ze
mích plně prosazovat sovětskou zahraniční politiku. V 60. letech exis
tovala v Praze také Univerzita 17. listopadu, zaměřená především na
studenty z “třetího světa”. Absolventi univerzity pak často působili ve
svých zemích jako podporovatelé politiky sovětského bloku.
Třetí faktor, který pomáhal vytvářet prostor pro působení Česko
slovenska jako nejvýraznějšího podporovatele sovětské zahraniční po
litiky mezi východoevropskými zeměmi na poli mezinárodní politiky,
byl — může-li se to říci — historický. Českoslovenští komunisté mohli
od roku 1948 využívat pozitivní dědictví, které stačila vytvořit česko
slovenská zahraniční politika za pouhých 30 let své existence. Stručně
shrnuto patřilo k tomuto dědictví především aktivní vystupování Čes
koslovenska na mezinárodní scéně — nejdříve ve Společnosti národů,
později při začátcích OSN. Že diplomatická prestiž Československa
působila hned od jeho vzniku, a to dokonce i v koloniálních záležitos
tech, svědčí i zajímavá epizoda, že na Pařížské mírové konferenci v ro
ce 1919 se jeden čas uvažovalo o předání německého Toga jako mandát
ního území Československu. Dále to bylo zapojení Československa
do mezinárodního obchodu — v roce 1948 byl československý export
z 80 % orientován mimo sovětský blok. Přestože po únoru 1948 došlo
k radikální změně orientace československého exportu ve prospěch
sovětského bloku, “třetí svět” zůstal důležitou, ba přímo strategickou
(vývoz zbraní!) oblastí československého obchodu. A konečně to byla
i nepřítomnost cizích vojsk v Československu. V roce 1948 bylo Česko
slovensko na rozdíl od většiny zemí sovětského bloku členem OSN,
GATTu (Všeobecné dohody o clech a obchodu) a nemělo na svém úze
mí sovětská vojska. To byly z mezinárodně politického hlediska důle
žité skutečnosti, které dávaly Československu i po roce 1948 punc
suverénního státu.
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Všechny tyto tři faktory pomáhaly ohraničit možnosti českosloven
ské politiky vůči Commonwealthu. Je důležité si uvědomit, že až do
února 1948 se Československo i jako spojenec Sovětského svazu ve
řejně hlásilo k přátelským vztahům ke Spojenému království a tím i
k celému Společenství. Únor 1948 znamenal pochopitelně zásadní změ
nu v této politice. Velká Británie a “stará dominia” se od té doby ocitla
z pohledu Československa v “imperialistickém táboře”.3)
Pro vývoj Commonwealthu v období 1948 - 1968 byla snad nejcha
rakterističtější jeho změna z organizace spojující mateřskou zemi s “bí
lými dominii” v organizaci s jasnou početní převahou nových člen
ských států z “třetího světa”. Sovětský blok považoval Společenství
v dvacetiletí 1948 - 1968 za nástroj britské imperiálni politiky k za
chování jejího dominantního vlivu v bývalých koloniích. Politika Sovět
ského bloku vůči Commonwealthu v daném období se snažila plnit dva
úkoly. Jednak rozšířit svůj vliv mezi novými členskými státy Společen
ství a jednak působit proti britské politice v těchto zemích.
V souladu s tím československá politika vůči Commonwealthu v le
tech 1948 - 1968 neznamená tedy automaticky souhrn vzájemných
vztahů mezi Československem a všemi členskými zeměmi Společenství.
V ohnisku zájmu jsou vztahy k novým členům, nikoliv ke Spojenému
království. Pro československou politiku vůči Commonwealthu mají
význam jen ty vztahy s Británií, které se týkaly právě Společenství,
přesněji řečeno britských zájmů v ostatních zemích Commonwealthu.
Totéž platí i o “starých dominiích” — o Kanadě, Austrálii a Novém
Zélandu.
Výjimku tvoří však Jižní Afrika. Rasová skladba jejího obyvatel
stva ji nejen odlišuje od ostatních “starých domínií”, ale zároveň ji
neodmyslitelně spojuje s celou problematikou kolem nových členských
zemí Commonwealthu z “třetího světa” a to i po vystoupení Jižní Afri
ky ze Společenství v roce 1961. Československo-jihoafrické vztahy tvoří
proto důležitou součást československé politiky vůči Commonwealthu
po celé sledované období.
Konzulární styky s Jihoafrickou unií byly navázány Českosloven
skem již v meziválečném období. V počáteční fázi druhé světové války
se otázka jihoafricko-československých vztahů určitým způsobem
zkomplikovala vzhledem k odlišnému názoru Jižní Afriky na otázku
právní existence československého státu po 15. březnu 1939. Jižní Afri
ka jako jediná z domínií přerušila po 15. březnu 1939 konzulární styky
s Československem, které pak byly obnoveny až na podzim 1940.
L. Feierabend ve svých pamětech tvrdí, že to byla Jižní Afrika, která
zpomalovala na jaře 1941 proces uznání plnoprávnosti československé
vlády v exilu (tj. bez označení “provizorní”).4)
V letech 1948 až 1968 tyto konzulární styky — alespoň po větší část
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tohoto období — nejen pokračovaly, ale Jihoafrická unie — od roku
1961 Jihoafrická republika — byla vlastně jediným státem v celé oblasti
jižní Afriky, se kterým Československo udržovalo styky jak konzulární,
tak obchodní. To dávalo Sovětskému svazu možnost využívat Česko
slovenska pro své zájmy v této zemi i v celé oblasti.
Tato politika byla uskutečňována pomocí styků s Komunistickou
stranou Jižní Afriky, a po jejím zákazu 18. 8. 1950 s ilegální Jihoafric
kou komunistickou stranou vytvořenou v roce 1953 v čele s Mosesem
Kotanem. Druhá linie styků probíhala ve formě spolupráce s těmi čer
nošskými odbory, které byly napojeny na prosovětskou Světovou od
borovou federaci, jejímž sídlem byla od roku 1956 Praha. Tato sku
tečnost přispívala k udržování styků sovětského bloku s prosovětskými
skupinami v Jižní Africe i po přerušení konzulárních styků z českoslo
venské iniciativy v roce 1963 a po oficiálním zrušení obchodních kon
taktů o rok později.
Přerušení oficiálních styků s Jižní Afrikou však omezovalo možnosti
Československa používat dosavadních metod při uplatňování zájmů
sovětského bloku v dané oblasti. Proto se přikročilo k novým způso
bům, především k materiální pomoci — hlavně vojenské —poskytova
né hnutím, která prosazovala ozbrojený boj proti dosavadnímu politic
kému systému (jako byly ZAPU v Rhodésii a SWAPO v Jihozápadní
Africe, nemluvě o portugalských koloniích Mozambiku a Angole).
Tato politika sovětského bloku se však stala typickou až pro období po
roce 1968.
Sovětský blok nedosáhl v letech 1948 - 1968 žádných výrazných úspě
chů při protěžování svých zájmů v oblasti jižní Afriky přes to, že Čes
koslovensko, které mělo po většinu tohoto období oficiální styky s Jižní
Afrikou, se snažilo hrát v tomto úsilí pokud možno co nejaktivnější
roli. To nebylo nevýznamné již z toho důvodu, že strategický i ekonomický
význam jižní Afriky z hlediska Sovětského bloku stále narůstal, což
potvrdil i vývoj v následujících letech. Strategický význam “kapské
cesty” se zvýšil zvláště po uzavření Suezského průplavu v roce 1967.
Významnější oblastí Commonwealthu pro sovětské zájmy byl v ob
dobí 1948 - 1968 indický subkontinent v čele s Indií, populačně druhým
největším státem světa. Samotné vyhlášení nezávislosti v roce 1947 jako
vyvrcholení dlouholetého protibritského nacionálního hnutí bylo jako
by v souladu s leninskou teorií o protikoloniálním hnutí jako jedné ze
součástí světového revolučního procesu a dávalo tak předpoklady pro
vytvoření dobrých vztahů mezi sovětským blokem a Indií.
Navíc se Indie etablovala jako parlamentní demokracie, tedy i s le
gálním působením komunistů, což dávalo sovětskému bloku možnost
zasahování do vnitropolitického vývoje, které bylo neuskutečnitelné
v zemích, kde komunistická strana byla zakázaná, jako např. v Pakistá-
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nu, druhém nejvýznamnějším asijském členu Společenství. Na Cejloně,
třetím státu Commonwealthu v jižní Asii, mohla komunistická strana
rovněž legálně působit.
Úzké spolupráci mezi Indií a sovětským blokem bránily nejdříve
poměrně dobré vztahy britských labouristů se samostatnou Indií. S ne
důvěrou však začala indická vláda sledovat aktivitu britských konzer
vativců na Středním východě od jejich příchodu k moci v roce 1951.
K vyvrcholení britsko-indických rozporů došlo po založení Bagdádského paktu z britské iniciativy, ke kterému se 23.9. 1955 připojil hlavní
indický rival, Pákistán.5)
Indicko-britského rozladění sovětský blok pohotově využil. Čes
koslovensko při této iniciativě hrálo velmi aktivní roli. Indický mini
sterský předseda D. Néhrú přijel 6. 6. 1955 na státní návštěvu do Prahy.
V té době Indii musela být zřejmá vysloveně protibritská politika Čes
koslovenska na Středním východě, potvrzená dohodou o prodeji zbraní
Egyptu.6) Vyvrcholením sblížení mezi sovětským blokem a Indií pak
byla návštěva N. S. Chruščova a N. A. Bulganina v Indii koncem roku
1955. Sovětský blok mohl také jen uvítat vítězství protizápadní Lidové
jednotné fronty ve volbách na Cejloně v dubnu 1956. Také parlamentní
volby v Indii, konané v únoru až březnu 1957, přinesly pro sovětský
blok potěšitelný výsledek, když ve státě Kérala získali komunisté a je
jich spojenci absolutní většinu hlasů a vytvořili vládu vedenou E. Nambudiripadem.
Dobré vztahy Československa k Indii a Cejlonu byly v úplném proti
kladu k zbývajícím asijským členům Commonwealthu, Pákistánu
a Malajsku, samostatném od 31. 8. 1957, které však uzavřelo obrannou
smlouvu s Británií. To vadilo jak sovětskému bloku, tak sousední Indo
nésii, snažící se o dominantní postavení v oblasti jihovýchodní Asie.
S Indonésií navázalo Československo úzké styky již od roku 1948.
Na otázku, se kterými nekomunistickými státy jižní a jihovýchodní Asie
se snažilo Československo rozvíjet styky, dala ostatně jasnou odpověď
československá oficiální návštěva v lednu 1958. Vládní delegace v čele
s předsedou vlády V. Širokým navštívila Indii, Indonésii, Barmu, Kam
bodžu a Cejlon.
Zásadní změnu přinesl již rok 1959 a události spojené s indicko-čínskými rozpory, které vyvrcholily ozbrojeným konfliktem právě v době,
kdy československá vládní a stranická delegace na nejvyšší úrovni v čele
s A. Novotným byla na návštěvě v Čínské lidové republice. Českoslo
vensko se jednoznačně postavilo na stranu komunistické Číny, což způ
sobilo i okamžité zhoršení vztahů k Indii. Ke zlepšení nedošlo ani v do
bě druhého indicko-čínského konfliktu v říjnu 1962, v kterém byla Indie
nucena se opřít o západní — americkou a britskou — vojenskou pomoc.7)
Ve stejné době byl proces připojení britských kolonií a protektorátů na
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severním Borneu k Malajsku ohrožen v prosinci 1962 povstáním
šejcha Azahariho, plně podporovaného Indonésií. Oficiální návštěva
Indonésie prezidentem československé republiky v lednu 1963 byla
i demonstrací československého odporu k vzniku Malajsie.
V té době se však již rychle zhoršovaly vztahy mezi sovětským blo
kem a komunistickou Čínou, které vyústily v otevřenou roztržku v létě
1963. To vytvořilo nové možnosti pro politiku Sovětského svazu a jeho
spojenců vůči Indii. Zároveň však došlo k rozštěpení indických komu
nistů. S jistým zjednodušením lze říct, že prosovětští komunisté si udr
želi vliv v Kérale, kdežto v druhé oblasti Indie s výrazným komunistic
kým hnutím, v Západním Bengálsku, převládli pročínští komunisté.
Československo opět patřilo k těm zemím sovětského bloku, které
se rychle ujaly iniciativy v politice vůči Indii. Bylo to v době, kdy se opět
zostřil pakistánsko-indický spor o Kašmír. Ačkoliv Sovětský svaz se
snažil hrát v tomto konfliktu roli smiřovatele, Československo, velmi
pravděpodobně podle direktivy z Moskvy, vystupovalo jako jedno
značně proindické. Již v březnu 1965 uskutečnil nový československý
předseda vlády J. Lenárt, spolu s ministrem zahraničních věcí V. Davi
dem, oficiální návštěvu Indie. V říjnu téhož roku pak přijel prezident
Indické republiky dr. S. Rádhakrišnan do Československa. Pakistánsko-indická jednání o zakončení konfliktu se nakonec konala v lednu
1966 v Taškentu, hlavním městě sovětského Uzbekistánu. Postavení
Indie v československé asijské politice vystoupilo od poloviny 60. let do
popředí, neboť v té době — v důsledku nezdařeného pokusu místních
komunistů o převrat — se silně znejistily vztahy k Indonésii, kterou
Československo preferovalo ve své politice k nekomunistické Asii po
celé období po roce 1948.
Celkově zhodnoceno, patřilo Československo ve sledovaném období
1948 - 1968 k nejaktivnějším zemím sovětského bloku v politice vůči
asijskému Commonwealthu. Jeho zájem se soustředil na Indii a Cejlon,
kdežto ostatní členy Společenství, Pákistán, Malajsko (od roku 1963
Malajsie) a Singapur (samostatnost 1965) Československo řadilo do
“nepřátelského tábora”. Československé vztahy k Indii zintenzivnily
po Stalinově smrti. Toto období “námluv” skončilo čínsko-indickým
konfliktem v roce 1959. Teprve sovětsko-čínská roztržka v roce 1963
vytvořila nové předpoklady pro další rozvoj československo-indických
vztahů.
Přes poměrně rozvinuté styky Sovětského bloku a Indie v daném
období lze říci, že se Sovětskému svazu nepodařilo splnit hlavní cíl
své politiky, kterým měla být určitá “finlandizace” Indie. Co se však
týče vzájemných vztahů Sovětského bloku a Indie, byly v těchto letech
položeny základy spolupráce, která se pak stala typickou zvláště pro
70. léta. Aktivní československá politika měla na tom určitý, ne zane
dbatelný podíl.
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Jinou oblastí Commonwealthu, na kterou se zaměřil Sovětský svaz
a jeho spojenci, byla tropická Afrika. Prvním členem Společenství se
zde stala Ghana, která získala nezávislost 6. 3. 1957. Tento, v té době
na africké poměry poměrně bohatý stát, se stal okamžitě předmětem
zájmu sovětského bloku. Výrazně tomu napomáhala politika minister
ského předsedy Ghany, Kwame Nkrumaha, který byl ochoten k co nejužší spolupráci se sovětským blokem jak v oblasti hospodářské, tak
v mezinárodní politice.
Československo se velmi aktivně podílelo na politice sovětského
bloku vůči Ghaně. Spolupráce zahrnovala jak oblast politickou, tak
ekonomickou; řada tzv. expertů, byla vyslána z Československa do
Ghany. Vrcholem této politiky se pak staly dohody uzavřené během
návštěvy dr. K. Nkrumaha v Československu v létě 1961.8) V oblasti
západní Afriky se sovětský blok dále soustřeďoval na Guineu a Mali.
V té době byly již nezávislé další země Commonwealthu v tropické
Africe. Byla to především Nigérie, nezávislá od roku 1960, vzhledem
k počtu svého obyvatelstva aspirující na místo vedoucí africké velmoci.
Nigérie však vstoupila do období nezávislosti jak s parlamentním sys
témem, tak s ekonomickou spoluprací se Západem. Úzká spolupráce
s Británií byla pak typickou pro dalšího nového člena Společenství
v západní Africe, Sierru Leone, nezávislou od roku 1961. Tyto skuteč
nosti nevytvářely příliš velký prostor pro uskutečňování zájmů sovět
ského bloku. V roce 1965 pak získal v západní Africe nezávislost v rám
ci Commonwealthu ministát Gambie.
Lepší situace pro sovětský blok nakonec nevznikla ani ve východní
Africe. Některé nové státy Commonwealthu zde byly poměrně radikál
ně levicové jako Tanganika (nezávislost 1961, v roce 1964 po spojení
se Zanzibarem přejmenovaná na Tanzánii), Uganda (nezávislost 1962)
a Zambie (nezávislost 1964). Tanzánie a Zambie, důležité i jako základ
ny pro africká nacionalistická hnutí jižní Afriky, však začaly brzy dávat
přednost spolupráci s komunistickou Čínou před sovětským blokem.
Výrazem toho se především stala koncese, kterou získala Čínská lidová
republika na postavení železnice spojující hlavní město Zambie Lusaku
s přístavem Dar es salaam v Tanzánii.
V nejvýznamnější východoafrické zemi Společenství, v Keni (nezá
vislost 1963), pak vnitropolitický spor skončil v roce 1966 porážkou
těch, kteří prosazovali orientaci na sovětský blok. V dubnu 1966 se
vzdal viceprezident Keni A. O. Odinga všech vládních a stranických
funkcí pro nesouhlas s vládní politikou, snažící se udržovat dobré styky
se Západem. Také Malawi po získání nezávislosti v rámci Common
wealthu v roce 1965 začalo provádět vysloveně prozápadní politiku.
Neúspěchem sovětské politiky v dané oblasti bylo i zlikvidování sovět
ským blokem podporovaného separatistického hnutí ve východním
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Kongu (Leopoldville) belgickým vojenským výsadkem v listopadu 1964.
V jižní Africe pak získaly nezávislost v rámci Commonwealthu v roce
1966 Botswana a Lesotho, v roce 1968 Svazijsko a Mauricius v Indic
kém oceánu.
Brzy se také ukázalo, že období nezávislosti nebude znamenat rozvoj
africké ekonomiky, navíc se nové státy snažily zachovat ekonomické
vazby k Západu. Přestoje třeba zdůraznit, že mezi východoevropskými
spojenci Sovětského svazu bylo nejvýznamnějším obchodním partnerem
členských zemí Commonwealthu v tropické Africe Československo.
Když pak byl v době své nepřítomnosti 24. 2. 1966 překvapivě svržen
vojenským převratem K. Nkrumah, zdálo se, že celá politika sovětské
ho bloku vůči africkému Společenství se ocitla v troskách. K převratu
však došlo také v Nigérii, kde se zhroutil křehký parlamentní režim.
Události nakonec vedly až k vyhlášení nezávislosti jihovýchodní Nigé
rie pod názvem Biafra a k válce mezi ní a Nigérií. Tím nastala pro sovět
ský blok ideální situace k uplatnění jeho vlivu na nejvýznamnější zemi
subsaharské Afriky. Sovětský blok se stal okamžitě nejdůležitějším
dodavatelem zbraní nigérijské vládě. Československo bylo po Sovět
ském svazu v těchto dodávkách nejdůležitější. Teprve v roce 1968 nové
vedení československých komunistů v čele s A. Dubčekem přerušilo
tyto dodávky. Byl to jeden z projevů vlivu veřejnosti na zahraniční
politiku Československa v roce “Pražského jara”.9)
Rokem 1968 tak přímo symbolicky končilo pro Československo
období, kdy bylo nej významnějším podporovatelem Sovětského svazu
v jeho nepříliš úspěšné politice vůči novým africkým členům Common
wealthu a tropické Africe vůbec. Neúspěšnost politiky sovětského
bloku podtrhlo v roce 1968 i svržení režimu v Mali. Válka mezi Nigérií
a Biafrou zahajovala vlastně novou, mnohem úspěšnější politiku sovět
ského bloku vůči subsaharské Africe 70. let, kdy bylo Československo
v pozici prvního spojence Sovětského svazu nahrazeno Kubou a mezi
východoevropskými zeměmi NDR.
Mimo Asii a Afriku vznikaly nové členské země Společenství v sledo
vaném období také ve Středomoří, Karibské oblasti a v Tichomoří.
Ve Středomoří šlo o dva strategicky významné ostrovy — Kypr (nezáslost 1960) a Maltu (nezávislost 1964). Obě země se staly předmětem
zájmu sovětského bloku — na Kypru měli silnou pozici komunisté, na
Maltě zase existovalo silné hnutí proti britské vojenské přítomnosti.
V Karibské oblasti do roku 1968 vyhlásily v rámci Společenství nezá
vislost Jamajka (1962), Trinidad a Tobago (1962), Guyana (1966)
a Barbados (1966). Zvláště vztahy s Guyanou byly pro sovětský blok
významné, neboť zde působila vlivná komunistická strana. Jižní Ti
chomoří bylo v tomto období zájmům sovětského bloku ještě příliš
vzdáleno. Zde získaly nezávislost Západní Samoa (1962) a Nauru (1968).
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Celkově lze říci, že styky Československa s novými zeměmi Commonwealthu v letech 1948 - 1968 byly daleko větší, než by odpovídalo veli
kosti Československa, jeho hospodářskému významu i postavení na
mezinárodní scéně. Vše se dělo na úkor rozvíjení styků s vyspělými ze
měmi Západu, které byly jak z hlediska politického, tak hospodářského
a kulturního pro Československo daleko významnější než většina no
vých členů Společenství. Příliš aktivní politika vůči “třetímu světu”
však byla určitou daní, kterou muselo Československo, jako jedna
z mála ekonomicky rozvinutých zemí sovětského bloku, platit za ztrátu
samostatnosti své zahraniční politiky a za plné podřízení se zájmům
Sovětského svazu v roce 1948. Je také možné říci, že tato politika Čes
koslovenska vůči “třetímu světu” byla, zvláště v 60. letech, jakousi
reakcí Sovětského bloku na aktivní politiku Jugoslávie v hnutí “nezá
vislých zemí”.
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Nad fotografiemi Běly Kolářové
“Život je dlouhý a člověk toho hodně udělá.” Zvláštní věta. Jaksi asy
metrická, překvapující, zarážející, znejisťující a podivuhodně výmluvná.
Tím spíš, že v ní nezazněla ani známka ironie, ale spíš povzdech, záchvěv
vyznání. A přece ji Běla Kolářová skutečně vyslovila. Tato věta nemající
nic společného ani s bonmotem ani zjednodušující vyhýbavostí paradoxu
je možná jedním z klíčů k celé její tvorbě.
Monografie abstraktních fotografií této jedné z nejméně známých a nej
tajuplnějších českých fotografek a výtvarnic obsahuje jen část jejích pra
cí, ale i na nich je možné sledovat cestu, jíž se Běla Kolářová ubírala.
Úzkost může člověka paralyzovat nebo dohnat k horečnaté činnosti.
Kolářová svou úzkost — ať už je její důvod jakýkoli — přijala a učinila
z ní pracovní nástroj, zvětšovací sklo, které je koneckonců i základním
článkem fotografického objektivu. Nezahaluje ji do honby za umlčující
křiklavostí, ale zabydlila ji a naučila se s ní vycházet. Ten, kdo někdy
v děsu zíral na prázdnou zeď, ví, že zdánlivě uniformní zeď časem zmizí
a začne vydávat svědectví. Zaschlý chlup štětce, nerovnost zakytované
spáry, rýha po neobratném pohybu, důlek od opěradla židle, do níž každý
den někdo usedá, to všechno jsou zprávy o něčem, co bylo a už není.
Úzkost však nejen zostřuje vidění; dělá lidi citlivějšími, ale i pečlivěj
šími.
Jistě není nijak snadné dělat fotografie a koláže vedle muže, jehož
vlastní koláže jsou dnes už neodmyslitelnou součástí každého muzea mo
derního umění. Bylo by nepochybně zajímavé vědět, jak a v čem sejeho vliv
projevil, ale podstatné to není. Podstatné je, že vedle Kolářovy až sym
fonické polyfonnosti směřující k co možná největší objektivitě postavila
jednoznačně subjektivní pohled. Nedejme se však zmást. Kolářová nevysunuje do popředí vlastní já — to jí je bytostně cizí —, ale nabízí mnohovrstevný, variantami několikrát znásobený pohled na nejobyčejnější věci
poznamenané pouze dotyky neznámých, anonymních lidí, jejichž tvář
sice už nemůžeme zahlédnout, ale o jejichž existenci svědčí právě sirka,
střep, zátka nebo knoflík. Velikost Běly Kolářové je v tom, že pro ni na
prosto nic není dost malé, dost zbytečné, dost bezvýznamné, aby jí to ne
stálo za pohled. I ta nejvšednější maličkost jako třeba spínací špendlík
díky ní vstupuje do umění, místa, kam ještě poměrně nedávno měly přístup
pouze jezdecké sochy, obrazy slavných bitev, velmožů, třeštících svatých
a zasloužilých starců.
Běla Kolářová nikdy neměla odvahu terorizovat lidi okolo sebe objek
tivem fotoaparátu. Je jimi neodolatelně přitahována, ale příliš si jich váží
a ctí jejich právo na soukromí, než aby je překvapovala v neočekávaných
chvílích nebo je dokonce nutila pózovat, hrát hru, kterou každé tradiční
fotografování zůstává. Patrně ani nevěří, že by tímto způsobem mohla
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Běla Kolářová: Když myslím na Kandinského
proniknout k tomu, co považuje za důležité. Naprosto se spokojí s tím,
co na sebe sami prozradí věcmi, jež používají. Jakoby se domnívala, že nej
víc z nás zůstává tam, kde existujeme už pouze ve zmechanizovaných,
zautomatizovaných, podvědomých gestech, která si neuvědomujeme.
Tam, kde ztrácejí význam naše myšlenky a postoje, kde se stírají nepod
statné rozdíly a malicherná nedorozumění.
Zastřenost, skromnost, které jsou pro Kolářovou až přízračné pří
značné, se staly jejím námětem. Je typické, že dokonce odmítá možnost
vystavovat své práce z obavy, že zájem o její tvorbu je podnícen zájmem
o dílo jejího manžela. Občas působíjako by sama nevěřila, že to, co ji za
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jímá, by mohlo zajímat i někoho jiného, přestože ze svého dobrovolně
zvoleného stínu vidí mnohem jasněji a zřetelněji, než kdyby se pohybovala
na výsluní. Nemám na mysli pouze fotografii, kteráje uměním světla a stí
nu par excellence, ale samotnou osu jejího vidění, okolo níž se její pohled
otáčí i v přeneseném smyslu. Každý fotograf ví, jak neuvěřitelné podrob
nosti je oko schopné rozlišit po dostatečně dlouhé době strávené v temné
komoře. Oči Běly Kolářové si na příšeří zvykly tak, že je nelze ošálit žád
nou barevností ani exotikou. Protože sama zachytila nejen struktury
materiálů, ale i stínů a odlesků, protože poznala, že stačí vložit mezi oko
a předmět deformované sklo, aby se změnil k nepoznání, nedůvěřuje do
konce ani vlastnímu vidění. Její tvorba se tak postupně stává nejen průzku
mem viděného, ale přímo průzkumem samotného vidění. To je zřejmě i dů
vod, proč musela neustále obměňovat i techniku vidění a proč se nakonec
fotografie zcela vzdala. A začala se se stejnou metodičností a pečlivostí
věnovat kolážím. Nezměnil se tedy zájem — ten zůstává za všech okol
ností až podivuhodně stejný —, ale měnil se pohled samotný podle toho,
jak obnažovala hranice svého vidění. Návrat od obrazu předmětů přes je
jich stíny a struktury k předmětům samotným byl patrně nevyhnutelný.
Zároveň svědčí o vztahu ke skutečnosti, již je třeba nejdříve poznat, než
je možné do ní opatrně zasáhnout, aniž by došlo k nenapravitelné kata
strofě.
Ve svých kolážích Kolářová používá patentky, vlásenky, zápalky a do
konce rozbité sklenice. Nepracuje však s odpadky pouze proto, že dobře
zná moderní umění a ví, jak málo toho zbylo pro člověka, který se nespo
kojuje s pouhým přejímáním, opakováním a rozmělňováním. A dokonce
to zřejmě není ani proto, že tyto předměty byly až doposud opomíjeny.
Touha po novém a nevyzkoušeném je jistě v jejích pracích obsažena, ale
bylo by chybou ji zaměňovat s originalitou za každou cenu. Kolářovou
k těmto materiálům přitahuje víc než jejich teoretická novost či přirozený
soucit s vynaloženým umem, prací, námahou, službou, které tyto před
měty představují. Jako by nesnesla pomyšlení, že všechno, co obsahují,
by mělo skončit na smetišti jen proto, že dosloužily. Vše, co bylo pozname
náno dotykem, je v jejích očích stejně důležité. Nedá na převratné myšlen
ky, závratné koncepty, neboť svým ženským citem naprosto přesně rozli
šuje mezi podstatným a nepodstatným. Mezi tím, bez čeho se lze obejít,
a co je opravdu nepostradatelné. Ženám lze jen výjimečně namluvit, že
je nutné bojovat za lepší příští, neboť dobře vědí, jakou váhu mají vlasy...
Právě ty vlasy, kteréjsou jeptišky a musulmanské ženy donuceny skrývat
pod rouškami a šátky a jež se obsesivně vracejí na fotografiích i kolážích
Běly Kolářové.
Ve světě zaneřáděném příkazy, zákazy, povely, dobrými úmysly je
všechno tak důležité, že v něm není pomalu k hnutí. A skutečná cena nedů
ležitého se pomalu vytrácí. Přestože je už dávno známo, že i zdánlivě roz
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dílné mechanismy fungují tak podobně, že nakonec jsou skutečně dů
ležité jen detaily, podrobnosti, nuance a odlišnosti, stále je ještě zaslepe
ně přehlížíme. Tvorba Běly Kolářové je mapou prázdna, stopou toho, oko
lo čeho jsme prošli bez povšimnutí, stopou zhasnutého světla, stopou vy
pařené vody, stopou předmětů, jež dosloužily. Je taktním, diskrétním
upozorněním, kolik věcí nám každou minutou uniká jen proto, že se že
neme za pochybnými cíli, které nás ani neuspokojují. Takové upozornění
je možné nebrat v úvahu, ale nikdy nebude zbytečné.
Lubomír Martínek

Běla Kolářová: Křoví ze střepů
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Jedna z cest
Běla Kolářová
Někdy začátkem jednašedesátého roku mě při listování fotografic
kou publikací zasáhla jako blesk věta: “Celý svět je ofotografován!”.
Dnes již nevím, byl-li to výrok Cartier-Bressona nebo jiného fotografa,
dodneška si však pamatuji na sklíčenost, kterou ve mně tato jediná
věta vyvolala. Pocit marnosti chtít pokračovat ve fotografování v do
bě, nad kterou vévodí taková výstava jako byla Family of Man. Kdy
celá éra fotografů zachycujících životy lidí a míst důvěrně známých
patří již historii a kdy se dovršuje dílo těch, kteří vybaveni nejlepšími
fotoaparáty kvůli snímku procestují svět, a kdy i zázračný svět mikrokosmu proniká do fotografických monografií.
Nezbývá nám tedy než vršit viděné k stokrát viděnému, obměňovat
dávno objevené? Byl prostým stisknutím spouště opravdu už celý svět
zaregistrován? Nemohla jsem se smířit s tímto stručným konstatová
ním, i když mnohé svědčilo o jeho pravdivosti. A tak každé otevření
očí, každý můj pohled na lidi kolem, na krajinu, ulici, dům, strom, před
mět, situaci všední či kuriósní byl provázen otázkou: kdo, kdy, jak to
viděl? A pomalu jsem začala objevovat svět, který přece jen zůstal stra
nou, fotografy nepovšimnut. Svět tak malicherný a všední jakoby ani
nestál za fotografii, drobnosti pro náš život nezbytné a samozřejmé,
že je sotva vnímáme, tolik jich je každý den, a často, k naší velké nespo
kojenosti, se nám důrazněji připomenou teprve svým koncem. Tu je
omrzele odhazujeme, ty zbytky či odpady jídelních a pracovních stolů,
lhostejně odkládáme stránky novin a časopisů zrakem rychle přeběh
nutých, po skončené jízdě nedbale upouštíme jízdenku nebo celofán
z právě snědeného bonbónu. A přece i ony k nám patří, i ony hovoří
o našem každodenním životě, svědčí o nás samých, a proto stojí za po
všimnutí.
Jakým způsobem však zachytit tak drobné předměty, ty odpadky pří
rody a civilizace? Jsou příliš malé, všední, dokonce ošklivé a jakoby se
nehodily k dnešní brilantní fotografii docílené dokonalými přístroji.
Rozhodně bude třeba zachytit je jinak, využít do krajnosti toho, jak
jsou nepatrné, potrhané, zmačkané, opotřebované. Vydobýt z jejich
rozmanitosti, z jejich fantaskních tvarů víc než oko tuší, než může
fotoaparát zachytit. Je třeba, aby se předvedly přímo, a svoji auten
tičnost si nejlépe zachovají, když se jen pomocí světla promítnou rov
nou na fotopapír bez prostřednictví fotoaparátu.
Tak vznikl umělý negativ, nebo zhruba rozděleno jeho dva druhy.
První, v němž předmět položený na celuloidu se vloží pod čočku zvětšo
vacího přístroje a promítá na bromitý papír. To jsou tak zvané vege-
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táže a fotokoláže. Druhý, zhotovený tak, že jeden nebo víc předmětů se
otiskne do měkké vrstvy parafínu, rozetřené na celuloidu. Ten nazý
vám stopy. Samotnou mě udivovalo, jak se mi během práce rozrůstala
řada předmětů vhodných k “ofotografování” bez fotoaparátu. A pod
dajná tvárnost parafínu mě svedla k vyzkoušení dalších materiálů jako
jsou lepidla, laky, olejové barvy, tuš.
Sla jsem tedy cestou, na kterou již vykročili Man Ray a jiní, protože
se mi zdála méně vyšlapaná. Samozřejmě jsem při práci v temné komoře
neodolala kouzlu světla, jeho zázračné moci, kdy samo o sobě dokáže
na fotopapíru či fotodesce vytvořit obraz — absolutní fotografii. Jak
málo je k tomu zapotřebí! Jenom hledat a zkoušet spoutat světlo, ome
zit je tvarem, jakýmkoliv, špetkou vlasů, předmětem, který nám ná
hodou padne do ruky ať je to sítko, zámeček, proděravělý plech. Pro
stříhat si černý papír, poškrábat k tomu účelu připravenou fotodesku.
Potom je zapotřebí pohyb. Jednou je to pohyb čočkou zvětšovacího
přístroje, který mírně vysunujeme z jeho kolmé polohy, po druhé pod
světlem zvětšovacího přístroje volně pohybujeme bromitým papírem,
nadzvedáváme jeho strany anebo jej opatrně až s milimetrovou přes
ností posunujeme. Papír se dá rovněž upevnit na rotační přístroj, který
uvádíme do chodu v různých rychlostech a časech. Možností je mnoho,
jenom je třeba mít dostatek trpělivosti k hledání dalších postupů a je
jich kombinování s již použitými. Dobrým zdrojem a pomocí mi bylo
lisované sklo s rozmanitostí svých vzorů, dnes už nevyráběných, cizí
rukopisy nebo kresby pro tak zvanou objektivní fotografii. Stejně
tak nebylo možné nechat bez povšimnutí staré, důvěrně známé snímky
krajin a míst, o nichž sníme, ač jsme je nikdy nespatřili, svět makrokosmu převedený do černé a bílé, portréty lidí, jejichž odkaz milujeme.
Tím vším jsme přece poznamenáni, a můžeme k tomu něco dodat, do
plnit tím, co v nás vyvolávají, co nám připomínají, na co nás nutí mys
let. Používání a zpracování starých snímků jsem nazývala derealizací.
Během let mé práce na fotografii převážně v temné komoře bylo však
nutné nedbat nezájmu těch profesionálů, kteří se zastavili u vzorů da
ných krajinářem a portrétistou minulého století, kteří tvrdí, že foto
graf má zůstat fotografem. Dbají, aby jednou již dané rozdělení foto
grafů do kategorie umělecké, reportážní, průmyslové, reklamní bylo
dodržováno, jako by neviděli, jak se svět kolem nás mění, jak vědci,
malíři, hudebníci, básníci hranice svých oborů překračují a ruší. Prav
da, pole působnosti fotografů se rozšiřuje o záběry z nejvzdálenějších
krajin a měst s architekturou starou i současnou, o objevy nových typů
lidí a tváří. Spotřeba fotografie stoupá, v reklamě především, na tu
narážíme nejčastěji, doslova nás zahrnuje snímky krásných krajů, tváří,
předmětů, jimi se snaží nás získat a ovlivňovat, abychom snad zapom
něli na nevyhnutelný konec věcí i nás samých. Její všude plno a jen málo
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se od sebe liší. Reklamní fotograf pracuje obvykle s objekty a pokud
jich má dostat do snímku větší množství, musí je stavět, skládat, aranžovat. Proč nevyhledat nereklamní, neprodejné, nezvyklé předměty,
proč s nimi nezkusit jinou sestavu, jinou skladebnost a komponování,
než nám předvádí reklamní fotografie vůbec. Proč neukázat, že pod
předmětem, jehož tvar odpovídá jeho určení, je skryt další groteskní
tvar kaligramu, písmene, číslice, anebo je tvárným materiálem nenapodobit? Proč se nepokusit o aranžovanost jiného druhu! A tímto poku
sem byla moje aranžovaná fotografie.
Během práce na ní mi jednoho dne fotoaparát přestal vyhovovat. Na
lidské oko nestačil. Krátký záběr drobných předmětů, jejich černo
bílý obraz zachycený zlomkem vteřiny neukáže jak svítí, jak se ve světle
mění, jaké stíny vrhají podle úhlu našeho pohledu. Začala jsem je tedy
lepit a tak vznikly moje assembláže.
Praha, 1968 (Napsáno na výzvu Anny Fárové při přípravě její knihy:
Současná fotografie v Československu.)

Běla Kolářová: Vlasy
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Comedian’s Mysteries
Redaktoři obyčejně dobře vědí, že jedna ilustrace vyváží tisíc slov, ale
měli by taky mít na paměti, že zarámováním ještě získává. Příběh o tom,
jak došlo k tomu, že fotografie z tisku nazvaného Comedian’s Mysteries
a linoryty Evy Znojilové zdobí toto číslo Proměn, je takovým rámcem.
Ilustrace jsem dostala, když jsem byla počátkem léta minulého roku na
návštěvě v Brně.
Laskavá hostitelka mi vtiskla do ruky knihu fotografií v době, kdy
v jejím bytě Milan Uhde předčítal svou Hodinu obrany. I když běžela
kamera a Petr Baran dělal jeden obrázek za druhým, obecenstvo v počtu
asi třiceti lidí, namačkané do obývacího pokoje, sedělo naprosto tiše,
jako uhranuté kouzlem. Ani děti se nehýbaly. Tak podmanivé bylo auto
rovo čtení, že jsem načisto zapomněla na bolavý kotník, který jsem si
podvrkla den předtím, když mě rozhovor s Petrem Oslzlým o tom, jak
úřady po způsobu chobotnice obtáčejí divadlo, zaujal natolik, že jsem
přestala dávat pozor na cestu. “Děláme hudbu a sníme sny... my, kteří
prohráváme a ztrácíme svět,” vzpomněla jsem si na slova ódy Arthura
0’Shaugnessyho. Abych si dodala naděje, snažila jsem se vybavit si zby
tek básně, ale marně.
Jiná laskavá hostitelka mi věnovala linoryty Evy Znojilové. Mluvily
jsme spolu o onom unikavém aspektu československé společnosti, o kaž
dodenním životě. Popsala mi úděl mnoha i velmi talentovaných mladých
lidí, kteří nemohli zapadnout do oficiálních struktur. Přestože jsme obě
viděly v rakouské televizi přenos z pohřbu Imre Nagye, mělyjsme ustavič
ně na mysli masakr studentů na Náměstí nebeského klidu a rozmnožovací
zařízení ve vedlejším pokoji. Rozloučily jsme se v slzách.
Na hranicích pak pohraničníci prohledali moje zavazadla a auto tak
dobře, že ani moje špinavé prádlo neuniklo jejich pozornosti. Aby přestali
popotahovat za vycpávky, musela jsem jim vysvětlit, že vycpaná ramena
jsou zrovna v módě. Moje papíry rozdělili na dvě hromady: ty tištěné ofi
ciálně a pak ty, proti nimž byly námitky. Protože chtěli být přísní, odnesli
se samizdatem i univerzitní skripta o byrokracii, automapy a moje po
známky psané anglicky rukopisem, který ani můj muž nedokáže rozluštit,
vzali mi i adresář, milostný dopis, který jsem pro někoho měla dát cestou
na poštu, a taky papírky, na kterých jsem měla poznamenané nákupy,
čísla baterií etc. Po dlouhém čekání následoval výslech. O každý papír
jsem musela bojovat. Linoryty Znojilové ohroženy nebyly. Pár knih o vý
tvarném umění a plakáty mne opuncovaly jako milovnici umění. To za
chránilo i Comedian’s Mysteries. Pohraničníci naštěstí Petra Oslzlého
nepoznali.
Po šesti hodinách mi vrátili pas. Měsíční světlo se lesklo na jejich auto
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matech. Zdálo se mi, že v dálce slyším štěkat psy. Zvedli závoru. Ještě
pár metrů v černé prázdnotě a byla jsem v Rakousku.
Teprve nedávno jsem si vzpomněla pokračování oné ódy: “A přece se
zdá, že hýbeme a otřásáme světem. /Ať ten, kdo chová sen.../dopředu jde
a získá trůn/ a tři s novou písní/ budou s to vyvrátit říši!”

Mary Hrabik Samal

Petr Baran: Fotografie z Comedian’s Mysteries
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Praha — město na rozcestí
jako prototyp domova
Markéta Goetz-Stankiewicz, Vancouver
V květnu roku 1986 se ve Vídni konala konference nazvaná “Domov —
střední Evropa”. Ještě před takovým půltuctem let by se podobná kon
ference asi nekonala, ale pojem “střední Evropy” se nedávno znovu
objevil na scéně zčásti proto, že se tématem “domova” začala hlouběji
zabývat německá literatura, a zčásti proto, že v kultuře malých národů,
které žijí v oblasti střední Evropy a které byly ze svého tradičního kon
textu vyrvány politickými událostmi po 2. světové válce, došlo k pro
cesu, který se dá definovat jen s obtížemi. Tento proces zrání (výmluvně
se o něm vyslovili spisovatelé jako Milan Kundera a Gyorgy Konrad)
znamená, že se tyto národy postupně navracejí ke kořenům své kultury
a odvracejí se od společenského systému orientovaného na budoucnost,
který ovládal jejich život po dvě generace. “Střední Evropa — už jen to
slovo provokuje bariéry v naší mysli... Neboť co mají hranice poválečné
Evropy co dělat s historickými prostory, které svévolně roztrhly nebo
je neméně svévolně daly dohromady?” ptá se Karl Schlögel, vynikající
slavista 1). Sémantická nejasnost termínu středníEvropa —je to geogra
fická oblast? historické vymezení? politická terminologie? —jen umoc
ňuje jeho nejednoznačnost, jejíž výbušnost závisí na tom, kdo a kdy ho
užívá a za jakých okolností. Pohlédneme-li na životopisy dobře zná
mých středoevropských spisovatelů, takového Skvoreckého, Milosze,
Koestlera, Falludyho (záměrně zde vynechávám autory německé), je
zřejmé, že duchovní svět, který se zračí v jejich díle, už neexistuje. Zač
něme však slavným Středoevropanem, jehož národnost působila lite
rárním kritikům všech odstínů nejrůznější potíže: začněme Franzem
Kafkou. Lehkovážný příklad zde poslouží stejně dobře, jako by poslou
žil vážnější: dejme tomu, že v době, kdy psal první kapitoly svého Zám
ku, se Kafka rozhodl popustit uzdu svému vlastenectví a dal se do zpěvu
národní hymny. Hned druhé slovo, které by zanotoval, by bylo slovo
domov a bylo by zmíněno, jako by hledal to, co bylo ztraceno: “Kde
domov můj?”2). Uprostřed svého rodného města by Kafka zněl téměř
jako spisovatelé, kteří v roce 1945 zanechali za sebou proměněné Slez
sko, Mazury nebo Kašuby. A také dnes, kdy se blíží konec století,
které začalo, když Kafka jako gymnaziální student chodil po pražských
ulicích, budou obyvatelé téhož města zpívat svou hymnu a budou si
přitom vědomi proroctví, které je v ní obsaženo: budoucí ztráty nejdů
ležitějších rysů tohoto domova.
Ale ať už vezmeme nápad s Kafkovým zpěvem z jakékoliv strany,
jsou zde problémy. Především je velmi nepravděpodobné, že by Kafka
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zpíval hymnu a za druhé bychom museli svoji hypotetickou představu
omezit na posledních šest let jeho života. Kdyby zpíval svou hymnu
dejme tomu deset let předtím, než onemocněl, pak by musel svým zpě
vem projevit zcela jiné hudební emoce. Žádné nostalgické hledání ztra
ceného domova, zato však optimistické poselství plné jistoty a víry:
“Zachovej nám, Hospodine, císaře a naši zem!”3)
Zdá se, že takovéto kulturní přeřazení způsobené politikou je pro
Prahu, toto město “ve středu Evropy, kde se protínají staré osy světa”4),
jak píše Robert Musil, kde slovy básníka Nezvala “dlouhé a těžké klíče
zamykají nepojmenovatelné věci”5). Praha je “ta matička... s drápy”6)
v Kafkově proslulé větě a “zákoutí Evropy, kde se blýská na časy”7),
jak konstatuje Heinz Politzer. Starobylé město v ohromném ohbí Vlta
vy, v centru středoevropského orkánu, jako by mělo v současném kul
turním povědomí západních národů podivnou a záhadnou existenci.
Pro takovouto symbolickou existenci má Praha skutečně všechny před
poklady. Na jedné straně to bylo město magie a záhad —jen si vzpo
meňme na proslulé alchymisty z doby Rudolfa II., kteří sídlívali
v uzounké uličce nedaleko Hradu, která se dodnes jmenuje Zlatá. Na
druhé straně je však Praha také místem, kde se vyhrávaly a ztrácely
bitvy 8) a kde se protínaly obchodnické cesty už od 10. století 9).
Právě toto protínání může posloužit jako připomínka, že Praha
se zdála přitahovat obrazotvornost básníků a spisovatelů, kteří jako
by k sobě nepatřili. V unikavé Shakespearově Zimní pohádce se prin
cezna Perdita provdá za prince Florizela, který je synem českého krále.
Ale zaposlouchejte se do následujícího popisu soch na Karlově mostě:
Socha svatého Jana Nepomuckého stojí ve svém melancholickém posto
ji plném nářku osaměle na zábradlí mostu a nemá ani trochu té těžkopádné
síly rozevlátého kamene, kterou se vyznačují jiná sousoší. Tento svatý
Jan je vždycky zobrazován jako hubený, melancholický, hlady napůl umo
řený svatý, z něhož ponoření do vody vyplavilo všechen život... tento svatý
Jan, který stává na mostech, nemá ve svém vzezření žádnou hrdost a ve
svém pohledu žádnou sílu. Je to mírný a trpělivý svatý, který nás svým
postojem učí spíšjak snášet zlobu vod, než aby nám nabízel nějakou ochra
nu proti jejich násilí. V tomto okamžiku však jeho pomoc byla jedinou
pomocí, k níž Nina mohla vzhlížet alespoň s nějakou nadějí. Slyšela, že
zachránil před smrtí mnoho lidí, kteří se ocitli ve vltavských proudech.
Dokonce si vzpomněla, jak jí bylo řečeno, že řeka nemá síly utopit toho,
kdo se k němu celou myslí obrátí, když zápasí ve vodě. Jestli to ovšem
platilo jen pro ty, kdož byli v dohledu sochy na pražském mostě, nebo
jestli to platilo o všech řekách světa, nevěděla 10). Jsou to slova autora
pocházejícího z Čech nebo snad návštěvníka ze sousední Vídně? Vůbec
ne. Jsou to slova Anthony Trollopa, naprosto nepravděpodobného tu
risty, který Prahu navštívil krátce předtím, než napsal svůj román Nina
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Balatka, v němž zvěčnil svoji představu města. Nebo bychom mohli
připomenout německého “básníka domova” Wilhelma Raabeho, který
— fascinován pražským židovským hřbitovem — napsal celý příběh
o “hrozivé.., mnohokrát popsané říši tisíciletých kamenů”, která ob
klopuje dávný hrob rabbiho Löwa 11). A člověk se neubrání pobavení,
když zjistí, že impresionistický básník Detlev von Liliencron byl pře
svědčen, že v předchozím životě sloužil jako polní hejtman Valdštejnovy armády v Praze 12). Nesčíslné odkazy roztroušené po literatuře po
sledního tisíciletí se skládají ve vzrušující obraz Prahy, která podně
covala imaginaci umělců snad naléhavěji než kterékoliv jiné evropské
město 13).
Pohleďme však na věc z hlediska praktičtějšího. Rakouské impé
rium, jak opakovaně zdůrazňuje Milan Kundera 14), mělo obrovskou
příležitost vytvořit ze střední Evropy silný sjednocený stát, který by byl
s to přežít politické otřesy 20. století. Rakušané však byli rozpolcení
mezi jakýmsi pangermánským nacionalismem a svým posláním ve
střední Evropě. Menšiny uvnitř impéria byly nespokojeny a v roce 1918
se impérium rozpadlo. Avšak Rakousko-Uhersko, ať už mělo mnoho
chyb a problémů a bylo přetíženo byrokracií, bylo nenahraditelné. Ma
lé národy střední Evropy se staly relativně zranitelnější a podlehly nej
dříve Hitlerovi a později Stalinovi.
Osudem střední Evropy je, že má kulturu odlišnou od politického
systému, který byl na ni naložen. Kulturně je “západní”, politicky je
“východní” v tom smyslu, že byla zahrnuta do sovětského bloku. To, co
kdysi bylo kulturním domovem střední Evropy — domovem, v němž
sídlili Freud i Musil, Kafka i Hašek, Werfel i Mahler, abychom uvedli
aspoň některé —, je pryč. Most, pojmenovaný po císaři Svaté říše řím
ské národu německého, na němž jsou sochy svatých odkojených kla
sickou kulturou, most, který v roce 1743 viděl korunovační průvod
Marie Terezie, se stal turistickou atrakcí při výletě na “Východ”; hrad,
v němž je komnata, ve které v roce 1592 Rudolf II. udělil známou au
dienci rabbimu Liwa ben Bezalel 15), je úřadovnou, v níž sídlí byrokrati
totalitní vlády; univerzita nazvaná po svém zakladateli, Karlu IV., na
níž v polovině 14. století saští, bavorští, rakouští, čeští, polští, maďar
ští, litevští a rumunští studenti a učenci diskutovali o možnostech mno
honárodních obcí, z nichž každá by měla právo na svůj vlastní jazyk,
je dnes stěží vhodným místem pro studenty z Paříže, Bruselu nebo
Londýna, kteří se chtějí věnovat studiu politické filosofie. Co se stalo
s kavárnou, v níž Werfel čítal své ranní vídeňské noviny? A co s domem,
kde vyrůstal Rilke? Co vila Bertramka, v níž za bouřlivé říjnové noci
v roce 1787 Mozart horečně komponoval předehru k Donu Giovannimu, který měl mít příštího dne premiéru v novém divadle na Ovocném
trhu?
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Proti tomu všemu se dá správně namítnout, že obrovský politický
posun dvacátého století dal vzniknout podobné situaci všude ve vý
chodní části Evropy. Ve Slezsku Horsta Bienka, na Mazurách Siegfrieda Lenze, v Litvě Czeslawa Milosze, v malém městě “L., dnes G.”
Christy Wolfové. To je nepochybně pravda. Já však namítnu, že je zde
rozdíl. Pojem střední Evropy po 2. světové válce ze západního i východ
ního slovníku téměř zmizel. V průběhu posledních několika roků se
však znovu překvapivě a v jistém slova smyslu i znepokojivě vynořil.
Vzkříšen těmi, kdož ve střední Evropě žijí — spisovateli z Budapešti,
Varšavy nebo Prahy — začal posouvat způsob myšlení a ozřejmil libo
vůli dělící čáry, která jde středem Evropy. A tak se znovu objevuje —
dvě generace po ztrátě střední Evropy, které se tehdy nedostalo pozor
nosti, jíž zasluhovala — objevuje se jako zjevení a fikce, ale se stálou
naléhavostí, která nemůže uniknout pozornosti.
Je to právě tento fenomén, který mě přiměl k tomu, abych vyslovila
domněnku, že Praha, tento střed střední Evropy, se stala jakýmsi pro
totypem ztraceného domova právě v naší době, kdy úděl kulturního
vykořenění se stal mnohem častějším zjevem než kdykoliv předtím
v historii naší civilizace. Uvedu pro svou domněnku tři důvody. Každý
z nich má co dělat s tvořivostí a imaginací a všechny tři se zabývají před
stavou, kterou si člověk o sobě vytváří, a příběhy, jež ho nutí k tomu,
aby vyprávěl o svém osudu. První z nich je ohromující fakt, že Praha
je místem, kde vznikly dva zvláštní výtvory naší imaginace. Jeden z nich
je mystický a legendární, druhý je naopak technický a konkrétní. Jeden
je vytvořen z hlíny, formován rukama moudrého muže a oživován nad
přirozenou silou; druhý se skládá z drátů a technických zařízení a je
sestavován v továrně. Oba žijí z představy, kterou člověk o sobě má —
ať už jsou to legendy, které se vyprávěly před staletími v chabě osvět
lených komnatách, nebo poslední kazety, které si půjčujeme v místní
půjčovně video-kazet. Ten první je ovšem proslulý Golem rabbiho
Liwa ben Bezalel (nazývaného taky Juda Löw), který umřel v roce
1609 a jehož hrob se dá pořád ještě najít na starém židovském hřbitově
schovaném ve středu pražského Starého města. Ten druhý je robot, jak
ho vymyslel Karel Čapek jen pár ulic od místa, kde někdejší rabbi vy
čaroval svého Golema. Ve své prorocké hře z roku 1922 R. U. R. 16)
(což je zkratka pro Rossums Universal Robots) Čapek postavil na jeviště
umělého člověka a razil pro něj jméno, o němž málokdo věděl, odkud
se vzalo. Sám fakt, že popud k vytvoření těchto umělých tvorů, kteří
balancují na pokraji reality — Golem té legendární 17), robot vědecké —
vzešel v Praze, se zdá významný. Není ani třeba zdůrazňovat, jak blízko
jsou ti čeští roboti současnému výzkumu v oblasti artificial intelligence
nebo postavám populární science fiction od Stanislawa Lema až po
robota 3 CPO z filmu Hvězdné války. Nepochybně vede k zamyšlení,
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že tito Golemové nebo roboti (jejichž existence a vlastnosti byly ve dva
cátých letech naprosto fiktivní, ale kteří dnes už tak moc fiktivní nejsou)
byli na jedné straně výtvorem ctihodného člena utlačované a sužované
židovské menšiny a na straně druhé kreací politicky znalého moderního
spisovatele, který zahlédl hrozivé známky totalitních systémů — ať
už pravicových či levicových — na horizontu moderního světa. Stejně
významné se však zdá, že na obě postavy se přišlo v malé zemi, vklíněné
mezi mocné sousedy v nepohodlném centru velkých konfliktů, která si
během staletí užila sdostatek nájezdů.
Za druhé je zde Kafka, kterého jsem už zmínila. Ve své knize Magická
Praha Angelo Maria Ripellino píše, že na rozdíl od Rilkeho, jenž flir
toval s krásou Prahy jako okouzlený estét, který si drží svou distanci,
Kafka se zabydlil v démonické povaze tohoto města a vdechl všechny
jeho výpary a jedy 18). A dělal to vědomě, protože město v něm probou
zelo strach. “Smuten, nervózní, tělesně vyčerpaný, úzkost z Prahy v pos
teli” 19), píše ve svých “Svatebních přípravách na venkově.” Přestože
Kafka málokdy Prahu zmiňuje jménem, záhadně hrozivá atmosféra
města prostupuje skoro každou stránku jeho díla. Rozpoznatelných
známek města je málo a vyskytují se zřídka (např. Vltava, v níž se utopí
syn, aby splnil rozsudek svého otce v Kafkově Ortelu, nebo katedrála,
která se tak hrozivě tyčí v klíčové kapitole Procesu a kde je Josefu K.
vyprávěno podobenství před zákonem), ale za to jsou zde nesčíslné
pasáže, v nichž se popisují obrysy budov, pohledy na šikmé zdi, věže,
které zaclánějí oblohu, uličky ztopené ve stínu, temná zádveří a po
stavy, které se mihnou a zmizí za rohem, postavy, které tam předtím
nebyly: “Když jsme na konci nábřeží vyšli pod podloubím na Křižovnické náměstí... běžel jsem do té ulice. A tam, před malými dveřmi Se
minářského kostela jsem upadl, protože tam byl schod, který jsem ne
čekal... ležel jsem tam ve tmě.”20) “Kandelábry se ohýbají jako bam
bus. Plášť Marie Panny na sloupu se svíjí a bouřlivý vzduch jím cloumá.”21)
Právě takové obrazy — a v Kafkově díle jsou jich stovky — mostecké
věže v pražském Starém městě, sousoší tyčící se nad Vltavou, tmavé
uličky a “ohořelé zdi” 22) jsou známy Kafkovým čtenářům po celém
světě, i když do města, které sloužilo Kafkovi jako model, nikdy ne
vkročili. Americký básník John Hollander vyjadřuje tento pocit, když
píše:

Nikdy jsem nebyl v Praze
a když jsem tam naposledy byl,
její kameny zpívaly v dešti,
řeka je snila a ten sen ležel
rovnou na její hladině, mělký a měnivý. 23)
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Zlatá ulička z cyklu Jiřího Koláře Kafkova Praha

Kromě svých magických vlastností, které z ní tvoří jakési typické město
snů, má Praha také vlastnosti, které vyvolávají apokalyptické noční
můry současného světa, jak o tom píše Kafka: “Všechno, co v tomto
městě vzniklo v pověstech a v písních, je vyplněno touhou po jednom
zvěstovaném dni”24), v němž bude město v pěti úderech obrovského
meče rozdrceno v prach. Proto má taky ruku s mečem ve znaku.
Za třetí je zde složka současná, literatura, která se dnes v Praze píše
a kterou lze najít ne sice v Praze samotné, ale v knihkupectvích a kni
hovnách po celé západní Evropě a v severní Americe. Díky paradoxu
této “faty morgany života”, jak Prahu nazýval Franz Werfel, i když
bylo ztraceno v tom smyslu, o němž jsem se právě zmínila, město je stá
le zde. A není tady jen v masce turistické atrakce Východu, která mu tak
špatně padne, je zde jako konkrétní a prožitá realita pro překvapivě
velký počet spisovatelů — ať už v exilu či těch, kdož zůstali — kteří
mají co říct o současném světě z hlediska, ježjim poskytuje její centrální
umístění. V rámci pravé středoevropské tradice plné ironie, se díky
protikladným znaménkům situace vykrátí, jakmile nastane. A právě
to se zase stalo. Královské město v centruje ztraceno, ale zároveň vůbec
ztraceno není. Duch Prahy, který byl formován renesancí a osvícen
stvím, stejně jako romantismem a expresionismem, a který byl vykázán
na Východ, vrací se do západního světa jakoby zadními dveřmi. Praž
ská literatura, čerpající ze svého rodného města mnohem intenzivněji
než je zvykem v ostatní současné literatuře, si klestí cestu na meziná
rodní literární scénu. Tak se z literatury domova stává literatura svě
tová. A právě v ní téma Prahy jako “domova” nachází svůj nejsilnější
a nejtrvalejší výraz.
Tak je zde Ivan Klíma (narozen v r. 1931), jehož velký román Soudce
z milosti 25), sleduje vypravěčův osud od koncentračního tábora za na
cismu k nepohodlné a ambivalentní pozici soudce za komunismu. Zá
roveň však si autor všímá osudu Prahy, který je zde pečlivě doložen
dokumenty, dosvědčujícími ustavičný kývavý pohyb politických sil
v tomto kadlubu umístěném ve středu Evropy. Je to jakási miniaturní
verze evropské historie.
Zatímco Klímova kniha je řízena chronologií historie, Český snář
Ludvíka Vaculíka je utvářen kolem psychologického času. Psán ve for
mě deníku popisuje vypravěčův denní život během roku 1979. I když
obsahuje mnoho věcí soukromé povahy (osamělé snídaně, návštěvy
milovaných žen, dopal na syna nebo úvahy o filosofii, politice, životě,
lásce a smrti), je tato mimořádná kniha také podivnou a jakoby odcize
nou cestou po Praze s aktovkou v ruce — s aktovkou, která obsahuje
“podvratnou literaturu”, corpus delicti, připomínající aktovku, kterou
by byl Josef K. tak rád naplnil papíry dokazujícími jeho nevinu nebo
alespoň důvod jeho viny. Tak jako Josef K., vypravěč Snáře chodí po
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dobře známých ulicích s pocitem odcizení, protože jeho vina (roznášet
poezii, která se ptá po smyslu života) byla vymezena — nebo možná
vymezena nebyla? — úřady, které jsou naprosto mimo jeho dosah. Kar
lův most známý v Německu díky Mörikemu, Rilkemu, Raabovi a jiným
je dnes místem, kde se šeptem sdělují komentáře, které jsou proti právě
vládnoucímu zákonu Hradu, ale které nijak neurážejí kamenné svaté na
mostě 26).
Třetí spisovatel, o němž se chci krátce zmínit, už nežije v Praze, ale
v Paříži. Z domova odešel pod nátlakem a jeho knihy se staly bestsel
lery v mnoha západních zemích. Psal o domově, který ztratil. Dílo Mi
lana Kundery bylo přeloženo asi tak do dvaceti jazyků a v paperbacku
je k dostání dokonce i v knihkupeckých Stáncích na letišti. Kunderův
pozoruhodný román Kniha smíchu a zapomnění — který spojuje fikci
s dokumentací, filosofii s autobiografií — je variací na téma, které jde
ke kořenům pojetí domova v dnešním světě. V této souvislosti je nej
lepší ocitovat sám začátek Kunderova románu:
V únoru 1948 vystoupil komunistický vůdce Klement Gottwald
na balkón pražského barokního paláce, aby promluvil ke statisí
cům občanů zaplnivším Staroměstské náměstí. To byla historická
chvíle v dějinách Cech. Osudová chvíle, jaké přicházejí jednou,
dvakrát za tisíciletí.
Gottwald byl obklopen svými soudruhy a těsně vedle něho
stál Clementis. Poletoval sníh, bylo chladno a Gottwald byl pro
stovlasý. Starostlivý Clementis sundal svou kožešinovou čepici
a posadil ji Gottwaldovi na hlavu.
Propagační oddělení rozmnožilo ve statisících exemplářích
fotografii balkónu, na němž Gottwald, s beranicí na hlavě a sou
druhy po boku, mluví k národu. Na tom balkóně začaly dějiny
komunistických Cech. Tu fotografii znalo z plakátů, učebnic
a museí každé dítě.
O čtyři roky později Clementise obžalovali ze zrady a po
věsili. Propagační oddělení ho okamžitě vyškrábalo z dějin a ovšem i ze všech fotografií. Od té doby stojí už Gottwald na balkó
ně sám. Tam, kde býval Clementis, je jen prázdná zeď paláce.
Z Clementise zbyla jen čepice na Gottwaldově hlavě. 27)
S tou fotografií je to jako s Prahou. Postavy z minulosti, které by
protiřečily přítomnosti, byly vymazány. Jejich existence je popírána.
Na Golemech a robotech bylo užitečné to, že neměli paměť. Proto moh
li jejich páni kontrolovat jejich budoucnost. Tamina, plachá a přitom
statečná hrdinka Kunderova románu, která z Prahy emigrovala, se stá
vá symbolem zoufalé snahy neztratit paměť, uchovat minulost, jazyk,
vzpomínky na manžela a na rodné město. Stane se z ní však oběť —
zoufalá oběť — neodvratného procesu zapomínání. Autor, který říká,
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že ji má raději než kteroukoliv z jiných postav, jež vytvořil, ji nakonec
nechává na pospas dětem, které nemají minulost. Připravena o důvod
své existence — potřebu pamatovat si —, redukována na bytost toliko
fyzickou, je něčím na způsob Golema, jemuž byl odepřen zlatý šém, kte
rý by jí vrátil moc myšlení. Je v románu manipulována autorem stejně,
jako by byla manipulována ve skutečnosti, kdyby zůstala doma. “To
talitarismus,” píše Kundera, “připravuje lidi o paměť a mění je v národ
dětí. Dělají to všechny totalitní systémy. A možná to dělá naše technic
ká doba se svým kultem budoucnosti, se svým kultem mládí a dětství
a se svou lhostejností k minulosti, se svou nedůvěrou k myšlení.”28)
A tak se kolem Prahy — toho starého kamenného foliantu — uzavírá
kruh, který živil imaginaci mnoha generací. A pořád ji živí, i když per
spektiva pražských budov je zkreslená, i když její kulturní a civilizační
vrstvy jsou očima přítomnosti pokřiveny a pokrouceny (jak to nazna
čují montáže Jiřího Koláře nazvané výstižně Kafkova Praha) 29).
Možná však, že tato zdeformovaná přítomnost nás tajuplně a přitom
neodvratně vede k jasnějšímu pochopení minulosti, “skrze přesýpací
hodiny, jimiž proplouváme,” jak píše Paul Celan ve své básni V Praze 30).
Co nás v dnešním kontextu zajímá, je to, že je to právě Praha, jejíž obraz
nás nutí, abychom si byli obzvláště vědomi potřeby uchovat v paměti
svou minulost a udržet svou paměť všemu navzdory, ať jsou proti nám
antihistorické hodnoty současné konzumní společnosti nebo důsledky
politicky organizovaného zapomínání. Ve skutečnosti i v představách
jsme Prahou stále uhranuti. V naší bouřlivé a bohaté kultuře nám Praha
připomíná smysl domova. Apollinaire to asi věděl, když napsal:
Jsi v zahradě hospůdky v okolí Prahy
Cítíš se zcela šťasten na stůl růži ti dali
A místo abys psal svou povídku lenošíš pohříchu
Hledě na mandelinku spící v růžovém kalichu
V achátech Svatovítských zříš zděšen své vlastní rysy
Na smrt jsi smuten byl v ten den kdy sebe v nich objevil jsi
Podoben Lazaru kterého světlo drtí
Pozpátku točí se ručičky hodin v židovské čtvrti
A ty couváš ve vlastním životě pomalu
Jda na Hradčany nahoru a poslouchaje k večeru
Jak v hospodách české písně zpívají 31)

Tento návrat k vlastnímu životu, toto shledávání paměti v naší době,
v níž vize budoucnosti najednou neodrážejí nic než strašlivý obraz zká
zy, je dnes snad jedinou možnou realizací toho, co domov představuje.
Samo slovo domov by mohlo ovšem takovémuto pojetí domova proti
řečit už jen tím, že naznačuje existenci něčeho, co atrofovalo. Slovo se
totiž může stát paralyzující překážkou, zatuchne-li pod návalem lite
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rárních klišé a sankcionuje-li je socio-politické užívání. Ve své impo
zantní studii o jazyku, nazvané AfterBabel, George Steiner upozorňuje,
že jisté hierarchické výrazy a fráze už dávno nereprezentují použitelný
model reality 32). A ukazuje to ve svém odkazu na pozdní 30. léta,
kdy slovo Heimat nabralo nový strategický a v posledku i hrozivý vý
znam. Kromě toho sám pojem střední Evropy je přes všechny kon
ference a polemiky v tisku zapleten do takového komplexu problémů,
že je čím dál tím obtížnější uchopit jeho podstatu. A pokud jde o ne
klidné jádro této oblasti, to město s trojí duší 33), mělo by se pozname
nat, že Praha je kromě toho, že v ní vznikly dva proslulé výtvory lidské
ho ducha, také domovem jiné fiktivní postavy, jejíž buclatý a usměvavý
obličej se stal téměř moderním prototypem. Je jí Josef Švejk, zdatný
voják, který poskakuje po bouřlivých a zkalených vodách střední Evro
py jako zátka. Je to muž, který se žene do bitvy špatným směrem, který
si sjednává schůzky ne podle kalendáře, ale podle toho, kdy bude po
válce, který vidí jen malý rozdíl mezi tím, co dělá císař a co dělá hokynář.
Není Švejk parodistickým předznamenáním zmatku kolem současné
střední Evropy?
Co teď s našimi znepokojivými myšlenkami o Praze jako prototypu
domova? Snad bych zde mohla uvést na svou podporu výmluvné hlasy
dvou autorů. Oba poznali na vlastní kůži, co je to vykořenění, a opa
kovaně se snažili vymezit, jakou roli hraje v kultuře koncept domova.
Oba znali střední Evropu a Prahu. První z nich je Eugene lonesco, který
u příležitosti udělení Vídeňské ceny před několika lety prohlásil, že
“právě díky této ceně pociťuje mnohem jasněji, než by byl on sám a jiní
s to připustit, že i když, pokud jde o intelekt, jeho literární dílo patří
Francii, pokud jde o kulturu, on sám patří obrovskému spirituálnímu
prostoru Středu.”34) lonesco, jeden z nejpůvodnějších dramatiků naší
doby ví, že jeho “domov” je na půl cestě mezi Rumunskem, kde se naro
dil, a Francií, která je jeho adoptivní zemí. Druhý hlas — patřící muži
s podobným osudem — vyjadřuje podobné pocity, ale soustřeďuje se
víc na jeho vlastní zážitek Prahy: “Kdykoliv jsem byl s to navštívit Pra
hu, vždycky mě píchlo u srdce, jak se to stává, než čas, který jsme
přistihli v nestřežené chvíli, si zase nasadí známou masku.”35) Byl to
Nabokov, kdo tato slova napsal, a přestože se vztahují kjeho osobnímu
zážitku, překvapivě v nich zní ozvěna toho, jak reagovali na Prahu jiní,
kteří mi pomohli doložit mou úvahu. Bylo by ostatně obtížné najít
lepší a kratší definici toho, co znamená domov v našem měnivém světě.

Přeložila Zdenka Brodská
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Proces aneb Vzývání lásky
Milan Uhde, Brno

“Patrně učinil někdo na Josefa K. křivé udání, neboť aniž se dopustil
něčeho zlého, byl jednou ráno zatčen. ”
Začátek Kafkova Procesu staví hrdinu do prastaré situace, kterou lze
pojmenovat jako navštívení. Dívku Marii z pokolení Davidova navštívil
anděl. Jana, dcera pastýře z Domrémy, zaslechla hlasy. Dánskému princi
se zjevil otcův duch. K. však dostal návštěvu daleko konkrétnější: soudní
zřízence se všemi znaky pozemšťanů. Dokonce mu snědli snídani. Ale
čím civilnější byl jejich vzhled, tím neurčitější bylo jejich poselství. Ani
z jejich úst, ani z úst žádného jiného soudního zaměstnance se K. nikdy
nedověděl, z čeho je vlastně obviněn. Přesto šlo o věc hrdelní a rozsudek
byl posléze vykonán.
Kdo vstoupil v tom civilním kostýmu do K-ovy ložnice? Svět? Je prý
nemocný a jako převrácená pyramida naléhá svým vrcholkem na tvé srdce,
jako by chtěl být podepřen a spasen. Jenže K. není syn Boží. Pročje tedy
navštíven a jak má odpovědět? Opravdu se před zatčením ani po něm ne
dopustil ničeho zlého? Ci je naopak vinen? A čím? Dopouštějí se soudní
zřízenci bezpráví, či naplňují právo? A jaké? Pokusit se osvětlit tyto otáz
ky znamená vyznat se z dojmu, kterým Kafkův román působí zde a nyní.
Od okamžiku, kdy K-ovi sdělili, že je zatčen, začne být procesem mag
netizován, ačkoli se rozumem proti tomu brání. Jako by slova hlídače
Vildy, že soud je přitahován vinou, platila i opačně. Dokonce ještě před
formálním oznámením o zatčení, hnedpo vpádu hlídačů si K. sice uvědomí,
že by bylo zbytečné vykládat jim, co proti vzniklé situaci mínípodniknout,
přesto však ten výklad spontánně učiní.
Podle tohoto vzorce se chová v románě vždy. Touží se procesu vy
hnout, a přitom se mu stále víc vydává. Své bytné například vysvětluje
zatčení takto: “Byl jsem přepaden, tak to bylo. Kdybych byl vstal, jak
mile jsem se probudil, a kdybych se nedal zmýlit tím, že Anna nepřišla,
a byl došel k vám bez ohledu na kohokoli, kdo by se mi postavil do cesty,
kdybych vás byl požádal, abyste mi přinesla šaty z pokoje, zkrátka, kdy
bych si počínal jako rozumný člověk, nebylo by se nic zvláštního přiho
dilo, všechno, co se chystalo, bylo by se ututlalo hned v začátku. Ale člověk
je tak málo připraven. V bance například, tam jsem připraven, tam by se
mi nic takového nemohlo přihodit, mám tam svého vlastního sluhu, přede
mnou na stole je státní telefon i domácí kancelářský, pořád přicházejí
lidé, strany a úředníci, mimo to však a především jsem tam pořád spjat
s prací, jsem proto duchapřítomný, bylo by mi téměř potěšením, kdybych
se tam octl před takovou věcí.”
Jako v celém románě, je i v této promluvě smísen dílčí přesný postřeh
s interpretací zcela zavádějící, jejíž smysl bude poopraven a docelen teprve
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v širší souvislosti. Jako by se autorův postup podobal K-ovu při prohlídce
obrazu ve tmě velechrámu: příruční svítilna ozářila nejdříve jen ry
tíře, který snad sledoval jakýsi výjev a vypadal, jako by stál na stráži.
Pak se vyjevil celek — šlo o pohřbívání Krista Pána.
K. tedy nebyl připraven, totiž připraven nějak té situaci uniknout. Ale
ani o něco později není na tom líp: Na pouhou telefonickou výzvu kráčí
poslušně k výslechu. Chce si to rychle a jednou provždy odbýt. Proto
se hněvá, že mu blíže neoznačili místnost, do níž se má dostavit — dům
ležící na udané adrese je rozlehlý, kypí v něm nedělní život předměstského
činžáku a K. musí po místě jednání dlouze pátrat, ale podstoupí to. Vy
šetřující se ho dotáže, zda je malíř pokojů. K. je ovšem prokuristou velké
banky a na této nesrovnalosti založí ostrou polemiku se soudem, připo
mene špatný postup hlídačů a odsoudí celý procesní aparát jako úplatnou
bandu lumpů. Ten odsudek spočívá na K-ově detailním a, zdá se, i bystrém
pozorování všeho, co se při výslechu děje v improvizované soudní síni.
Závěrečná poznámka vyšetřujícího soudce, že se K. “zbavil výhody, kte
rou pro zatčeného v každém případě znamená výslech”, zazní v této sou
vislosti jako falešná.
Odpudivost soudních zřízenců však ani nadále nevylučuje, aby byl
proces pro K-a přitažlivý. Příští neděli zajde znovu na místo výslechu,
protože předpokládá, že to soud od něho očekává, i když žádné pozvání
nepřišlo. Ukáže se, že zasedání není v plánu, a K. využije příležitosti, aby
vnikl do soudního zákulisí a opatřil si o soudu další informace. Z nich
se začíná skládat obraz, který jako by potvrzoval K-ův první dojem z vý
slechu: Za projevy soudu “je jakási velká organizace”, jejíž smysl tkví
v tom, “že se zatýkají nevinní lidé a že se proti nim zahajuje nesmyslné (...)
řízení”.
K. například nahlédne do knihy označené jako zákoník. Jde o obscénně
ilustrovaný text s názvem “Co všechno Markyta musela vytrpět od svého
muže Jendy”. Celé prostředí soudu je směs ubohosti a inferiority. Je tedy
nasnadě myšlenka, kterou správně odhadne pradlena, jež před týdnem
uvedla K-a k výslechu a jež zapůjčuje svůj byt pro soudní jednání: “Vy
zde asi chcete to a ono zlepšit. ” K. praví, že to původně neměl v úmyslu.
“Ale tím, že jsem byl zatčen (...), byl jsem donucen, abych zde zasáhl,
a to kvůli sobě.”
Epizoda s pradlenou jako byK-ovo nápravné a spasitelské úsilí usvědčo
vala z beznadějnosti. Ta žena jeví keK-ovi náklonnost a slibuje mu pomoc,
neboť vyšetřující soudce je prý jejím ctitelem. Podle vlastních slov by se jí
ovšem nejvíc líbilo, kdyby ji K. vzal k sobě a zbavil soudního prostředí. Do
jejich rozhovoru se vmísí student, který vystupuje jako soudcův pohůnek
a začne se s pradlenou domlouvat. K. se mezitím rozhodne, že tu ženu
opravdu odvede, ukojí svou touhu po ní a zároveň tím zasadí ránu soudní
mu zaměstnanci. Zena však zakončí rozmluvu se studentem tím, že se dá
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vá odnést k vyšetřujícímu soudci. Na K-ovu připomínku vytouženého
vysvobození odpovídá, že osvobození by byla její zkáza.
Tak je to napořád: Každý pokus poznat a jednoznačně pro sebe defi
novat kterýkoli článek soudního aparátu, byť i ten nejnižší a nejjedno
dušší, končí nezdarem, neboť ten článek doslova předK-ovýma očima pro
jeví zcela nečekanou kvalitu a představí se jako součást jiného celku, než
se K. domníval. Proto K. na závěr třetí kapitoly pojme zcela pochopitel
ný záměr “napříštěnaložit se všemi nedělními dopoledny lépe nežs tímto”.
Jenže K. nedokáže na proces nemyslit ani se jeho projevům vyhnout.
Proces mu nadbíhá. Nemá však v něm velmi povolnou oběť? “Zdálo se
mu základním pravidlem pro chování obžalovaného, aby byl vždy připra
ven (...) — a právě proti tomuto základnímu pravidlu se napořád prohře
šoval.” Je snadno zmanipulovatelný: vyslechne strýčkovu zmínku o han
bě, jakou proces uvalí na celou rodinu, a dá se odvést k advokátovi. Je
pravda, že zatímco strýček jedná s advokátem a jeho náhodným hostem,
mocným ředitelem kanceláří, zaplete se K. s advokátovou hospodyní Len
kou, jako by ho proces přestal zajímat. Nicméně i u Lenky si prohlíží
podobiznu vyšetřujícího soudce, vyslechne další nabídku pomoci, tento
krát Lenčinu, a ani advokátovu pomoc nezavrhuje.
V sedmé kapitole potom analyzuje advokátovu expertízu a dává čtenáři
nahlédnout do další slepé uličky. Advokát se totiž holedbá tím, že nemálo
podobných procesů už zcela nebo zčásti vyhrál, spisy však nechce ukázat,
protože prý jsou úředním tajemstvím. Navíc prý obhajoba není zákonem
připuštěna, řízení jsou tajná vůči veřejnosti i vůči obžalovanému a s advo
káty zachází soud podle toho, viz groteskní historku o tom, jak jsou sha
zováni se soudních schodů. Advokát však může na věc dobře působit svý
mi osobními styky se soudním aparátem, jenž je často odkázán na infor
mace podané právě advokátem a jehož smýšlení lze formovat podle advo
kátova přání. Jsou ovšem i případy, že soudce při jednání s advokátem
vysloví stanovisko příznivé klientovi, avšak hned poté vydá usneseníještě
přísnější, než chystal původně.
Takový výhled je pro K-a bezútěšný a nepřijatelný. Vysvětluje si jej
osobou advokátovou a dospěje k názoru, že advokát není ten pravý, kdo
by mohl záležitost vyřešit. Rozhodne se odejmout mu zastoupení, což je
prý čin téměř bez precedentu.
Tak se sice osvobodí od pomyšlení na obhájce, nikoli však od pomyšlení
na soud. Naopak, ten prý “konečně narazí na obžalovaného, který si
dovede hledět svého práva”.
Ještě před propuštěním advokáta přijme K. náhodné doporučení k malíři
Titorellimu, neboť ten prý pracuje pro soud a může poradit, “jak by se
dalo vyzrát na všeliké vlivné lidi”. K. se k Titorellimu vydá a získá další
údaje o soudu a soudním řízení. Titorelli zná trojí možnost vyváznutí:
osvobození skutečné, které se vztahuje jen na opravdu nevinného, a na
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které tudíž nikdo nemá zvnějšku vliv, takže intervence a přímluvy jsou
zbytečné; osvobození zdánlivé, k němuž stačí, aby obžalovaný vydal pro
hlášení o své nevině, Titorelli pod ně opatří několik soudcovských pod
pisů a na základě toho K-ův vyšetřující soudcejednací spisy odloží—jenže
na pokyn vyšších míst může být řízení kdykoli obnoveno a pak samozřej
mě znovu pozastaveno dalším zdánlivým osvobozením, a tak dále; konečně
průtah, který znamená, že případ pod vlivem soustavné a namáhavé inter
vence podrží ve své pravomoci nižší soudní orgány, a tak se nadlouho,
ne-li donekonečna oddálí vynesení rozsudku. K. přitom svými logickými
námitkami stále rozmnožuje bezvýchodné protimluvy malířova výkladu.
Například: Zákon — jejž Titorelli ovšem nikdy nečetl — prý uznává ne
vinu, malíř však nepamatuje, že by někdy byl vynesen osvobozující roz
sudek. Snak k tomu i došlo, ale dochovaly se o tom pouze legendy, arci
velmi krásné. Zákon také zakazuje působit na soud zákulisně, malíř
však svědčí, že praxe je právě opačná.
K. je hluboce rozpačitý, a to spolu s nesnesitelnou, nedýchatelnou
atmosférou malířova prostředí způsobí, že Titorellimu nedokáže odpově
dět, jakou cestu si zvolí.
Duchovní, který je K-ovým posledním zdrojem souvislých informací
a který na rozdíl od ostatních vzbudí K-ovu důvěru, zřejmě právem radí:
“Nedbej příliš mínění. Co je psáno, je neměnné, a mínění jsou často jen
výrazem zoufalství z té neměnnosti. ”
Rozmluva s duchovním je vůbec plná napomenutí: “Nech vedlejších
věcí.” O něco dále: “Vykládáš si nesprávně skutečnosti.” A dál: “Hle
dáš přespříliš cizí pomoc.” A ještě dál: “V soudu se klameš.” K. se totiž
duchovnímu vyznal ze svého despektu vůči soudním orgánům a vyhrotil to
ve výčitku adresovanou i duchovnímu: “Nevíš snad, jakému soudu to slou
žíš.” (...) Tu křikl duchovní na K-a dolů: “Což nevidíš na dva kroky da
leko?” Bylo to zvolání hněvné, ale zároveň jako zvolání člověka, který
vidí někoho padat a jsa sám polekán křičí neopatrně, bezděky.
K. podle všeho na své situaci soustavně přehlíží něco podstatného. Jako
první to už při zatčení postřehl dozorce: “Myslete méně na nás a na to,
co se s vámi stane, myslete raději víc na sebe.”
K. však jedná právě opačně. Vyslechne sice různé názory na to, co ho
potkalo, ale opomíjí všechny nápovědi, že by věc mohla mít nějaký hlubší
význam. Bytná například usuzuje, že K. byl zatčen nikoli jako zloděj.
Připadá jí to jako “něco učeného”. K. odpoví, že to nepokládá “vůbec za
nic”.
Duchovní předpokládá v jeho ruce modlitby. Přiléhaly by k situaci líp
než album s městskými památnostmi, které si K. do chrámu přináší? Na
povídá tím duchovní, že existuje nějaká autorita, k níž by se K. mohl mod
litbou přimknout? Autorita, před níž cizípomoc nehraje žádnou roli? Auto
rita vyšších a nejvyšších složek soudu, těch, které nikdo nikdy přímo
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neviděl? Či ještě jiná autorita, která se při modlitbě zpřítomní? K čemu
duchovní obrací K-ovu pozornost?
K. si sice všiml některých zvláštností, které provázely soudní instituci
a její úkony, ale nijak o nich nehloubal. Při jeho zatčení například vzdá
leně asistovali tři nižší úředníci jeho banky, a to jen proto, aby nakonec
svého prokuristu doprovodili do úřadu a jaksi přemostili říši procesu a říši
všednodenního zaměstnání. Tytéž tři úředníky K. potkal náhodou po cestě
k svému prvnímu výslechu. Jiné setkání absolvoval těsněpředpopravou —
tehdy se mu zdálo, že v zapadlé uličce na nějakých schodech zahlédl slečnu
Bürstnerovou, svou sousedku. To všechno mohla být náhoda. Sotva náhod
né však může být, když K. opět domněle náhodou zjistí, že mrskačská
exekuce obou hlídačů za jejich nenáležité chování při zatčení probíhá
v budově K-ovy banky, a to velmi dlouho, o čemž se K. přesvědčí, když
po několika dnech opět otevře dveře té "komory na harampádí”. Patří
snd banka také k procesu a ke všemu, co s ním souvisí? Patří k němu i do
my, na jejichž půdách jsou umístěny soudní úřadovny? Částečnou odpovědí
jako by bylo mínění Titorelliho: "Vždyťpřece všechno náleží k soudu.”
Jako by si soud mohl zjednat působiště kdekoli a získat k službě nebo
k výpomoci kohokoli, třeba toho továrníka, který sice přišel do K-ovy
banky vyřídit obchodní věc, ale nakonec K-a pošle k Titorellimu.
Jako by soud mohl být všude.
A nejen to. K. například dostane za úkol doprovázet italského hosta
své banky. Zdánlivě jednoduchá situace vzápětí obrůstá složitějším kon
textem. Lenka ji vysvětluje poznámkou: "Štvou tě.” K. to připustí. Naráží
Lenka na soud a proces, či jen na poměry v bance? Buďjak buď, souvislost
s procesem se vyjeví, když se italský host na schůzku nedostaví a místo
toho čeká K-a setkání zcela jiné, které spadá přímo do rámce procesu:
"Dal jsem tě sem povolat,” řekl duchovní, "abych si s tebou promluvil.”
"To jsem nevěděl,” řeklK. "Přišeljsem, abych ukázal velechrám jedno
mu Italovi.” "Nech vedlejších věcí,” řekl duchovní. "Znamená to snad,
že italský host fungoval také jako náhončí soudu? Ci je i náhoda součást
procesu? Cožpak se všechno může stát soudem?
Pro duchovního tomu tak zřejmě je. Vztah všednodenního děje k ději
procesnímu jako by byl vztahem věci k její podstatě, vztahem života k Zá
konu. Z toho ovšem vyplývá, že by neslýchaný soudní aparát opravdu
příslušel k Zákonu jako jeho vybavení. Právě to však K. vždycky odmítal
uznat a s ním patrně i mnohý z nás, uchvácen románovou sugescí, která
plní funkci pověstné pasti na čtenáře. Soudní mechanismus jako by se
v K-ových i v našich očích stal ztělesněním okolního světa, který je přece
vůči lidskému subjektu vždy nespravedlivý, neboťje vně tohoto subjektu.
Svět se rozpadá na já a ne-já — a Zákon je tu proto, aby stál nad nimi
a rozhodoval jejich při. Nedokáže-li to, je to špatné vysvědčení pro svět
i pro Zákon.
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V tom smyslu nezní tak banálně a naivně K-ova myšlenka, že kdyby
byl na světě sám, žádného obvinění ani soudu by nebylo. “Lež se nastoluje
jako světový řád,” tvrdíK. duchovnímu na závěr rozhovoru a duchovní
mu ten úsudek nevymlouvá, nikoli však proto, že by jej sdílel, spíš proto,
že si uvědomil hloubku K-ovy slepoty.
Slepoty, či zaslepenosti? Je K. vinen? Ta otázka zní pro něho na první
pohled absurdně. Lenka mu radí: “Nebuďte už tak neústupný, vždyť proti
tomu soudu není obrany, člověk se musí přiznat. Přiznejte se, jakmile
se naskytne první příležitost. Teprve pak je dána možnost, abyste z toho
nějak vyklouzl...” Rada je nepřijatelná, ač nabízí perspektivu úniku. Jak
může K. přiznat vinu, když ji nevidí? Odmítl by to i jako taktickou lest.
Té není schopen, aspoň ne v zásadním bodě. Koupí od Titorelliho obrazy
vřesovišť, ale vlastně se nechystá říci si o nějakou protihodnotu. Je to
muž svým způsobem poctivý a jeho smrti nelze navíc upřít statečnost. Ně
které interpretace přesto zkoušejí vyřešit záhady a protimluvy Procesu
tím, že hrdinovu vinu stanovují. Zvěčnělý Pavel Eisner byl přesvědčen,
že K. je “člověk slušný, ale v sebe zakletý. (...) Stojí sám a jen za sebe.
Je to člověk vlažný, a o takových je psáno už od tisíciletí, jak s nimi bude
naloženo. Pro jejich vinu, jim nepovědomou, není rozhřešení, není osvobo
zujícího rozsudku. Nevejdou branou Zákona” (doslov k českému vydání
románu, 1958).
Jinak řečeno: Soudní aparát sice K-ovy viny nepojmenoval, ale znalec
Zákona umí rozsudek doplnit, a tak může potvrdit jeho správnost: jednatřicetiletý mladý muž umírá v opuštěném lomu pod řeznickým nožem pro
fesionálních katů a děje se tak ve smyslu Zákona.
Takové hledisko zjednodušuje složitou stavbu Kafkova obrazu. Není
udržitelné ani v rámci Eisnerovy terminologie. Bylo sice psáno, že vlažní
budou vyvrženi z Božích úst, ale jejich vlažnost rozpozná až Poslední
soud, to jest nejvyšší možná a představitelná instance. Ze by inferiorní
aparát Procesu byl jejím zmocněncem ve všem všudy?
Vztah Zákona a procesních zřízenců je v románě postižen přesněji.
Vzájemná přitažlivost obžalovaného a soudu dostává ještě daleko sub
tilnější výraz, než jsme dosud stačili zaznamenat. Když se například
K. ubírá k prvnímu výslechu, stanoví si sám pro sebe, že se dostaví v de
vět hodin, neboť telefonické pozvání neobsahovalo žádný bližší údaj,
pouze ulici, číslo domu a den konání. Tu samovolně a náhodně určenou
hodinu K. nedodrží, aniž to sám zaviní — dlouho nemůže soudní místnost
nalézt. Aby se nemusil trapně vyptávat, vymyslísi neexistujícího truhláře
Lanze a ptá se po něm. Tak dospěje až k pradleně, která je spjata se sou
dem, jak se teprve později ukáže, a ta na K-ův dotaz po truhláři Lanzovi
odpoví vyzváním, aby šel dovnitř. Jak poznala, že K. nehledá žádného
Lanze, nýbrž že jde k výslechu? Viděla přece K-a poprvé. Nedosti na tom.
Když K. poté vejde do soudního shromáždění, upozorní ho muž za stolem,
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že se opozdil o jednu hodinu a pět minut. Jelikož jsme zároveň s K-em
měli předtím příležitost podívat se v pradlenině pokojíku na nástěnné
hodiny, pochopíme, že mužova absurdní výtka týkající se opoždění vychá
zí z toho, jako by K-ovo vnitřní, nikomu druhému nesdělené rozhodnutí
dostavit se v devět hodin bylo objektivně platným a závazným faktem.
Stejnou snovou logikou lze vysvětlit vstup do deváté kapitoly: K. sedí
v černém obleku na židli “v držení, v jakém očekáváme hosty”, když se
k němu dostaví kati. Nebyli mu nijak ohlášeni, ale K. hned svou první
otázkou uhodne, oč jde: ‘‘Vy jste tedy určeni pro mne?” Jako by se soud
a K. vzájemně prostupovali, jako by K. měl zcela nevědomky soud v sobě
a podílel se na intencích soudního jednání.
Ostatně proč ne? Což nebylo řečeno, že všecko náleží k soudu?
K. se velmi přiblíží k poznání této souvislosti. Má dojem, ‘‘jako by on
sám se dovedl zeptat na všechny otázky, kterých je tu zapotřebí”. Pokusí
se proto sepsat podání, i když si uvědomuje, že je to obtížné a snad i ne
možné, protože nezná obžalobu a neví, zda nebude mezitím rozšířena
o další body. Tudíž ‘‘nezbývá nic jiného, než aby si v paměti vrátil celičký
život s jeho nejdrobnějšími skutky a událostmi, aby jej vylíčil a ze všech
stran přezkoumal”. Dál se však již nedostal. Hned ho napadlo, ‘‘jak smut
ná je (...) taková práce”, totiž zabývat se sebou samým. ‘‘Je snad způso
bilá, aby jednou po přeložení do výslužby zaměstnávala zdětinštělého
ducha a pomáhala mu trávit dlouhé dny. Ale teď, kdy K. potřebuje všech
ny myšlenky k své práci, kdy každá hodina, po kterou je ještě na vzestupu
a ohrožuje už i náměstka ředitele, míjí s největší rychlostí a kdy chce
svých krátkých večerů a nocí užívat jako mladý člověk, teď má začít se
spisováním podání. ”
K. ovšem nejenže se sám na sebe nechce podívat, nýbrž to zároveň ani
neumí. V kapitole o zatčení zazní tento motiv v příznačné podobě nedo
patření, za nímž se skrývá jiný, hlubší smysl. K. znázornil slečně Bůrstnerové, kde toho rána stály jednající osoby, a už chce přikročit k popisu akce
samé, když si uvědomí, že zapomněl sám na sebe, to jest zapomněl se zmí
nit, kde byl v tu chvíli on jako ‘‘nejdůležitější osoba”.
Neschopnost sebereflexe je příčinou, proč se o K-ovi, zejména o jeho
minulosti před zahájením procesu dovídáme tak málo, a pokud se přesto
chceme něčeho dohádat, musíme pátrat mezi řádky líčícími, jak se K.
zabývá ‘‘vedlejšími věcmi”.
Slepota a hluchota k sobě samému je téhož druhu jako slepota a hlu
chota vůči lidem kolem. Teprve Lenčiny úvahy nad Elsinou podobenkou
například K-a usvědčily, že se na fotografii ‘‘své milé” dosud nikdy
‘‘nedíval tak podrobně”.
Není tudíž divu, že si K. nad některými epizodami neklade otázky,
kteréjsou jinak nabíledni. Třeba: Při úředním jednání v bance má vyslech
nout klientův obchodní návrh, a nedovede se k tomu přimět. Příliš totiž
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zapadl do myšlenek na první podání ve věci svého procesu. Klient továr
ník si však toho nevšimne a vynutí si pokračování v konferenci, která
tím přejde v prázdnou absurdní posunčinu. K. “sklonil tedy hlavu, jako
kdyby byl vyslechl rozkaz, a začal tužkou pomalu pojíždět po těch papí
rech, tu a tam ustal a civěl na nějaké číslo. Továrník se dohadoval námi
tek, snad ta čísla opravdu neměla konečnou platnost, snad nebyla roz
hodující okolností, továrník zakryl papíry rukou a začal, přisednuv zcela
blízko ke K-ovi, znovu všeobecně vykládat ten obchod. ” Nedemonstruje se
tu jako na modelu vzájemná podobnost procesního a mimoprocesního dě
ní? Není K. na chvíli a ve zmenšeném měřítku vůči továrníkovi tím, čím
vůči K-ovi jsou pracovníci soudního aparátu? Nemá K. v sobě leccos z toho,
čím ho provokují soudní zaměstnanci? Může mu však někdo tuto pravdu
zprostředkovat slovy? Ani duchovnímu se to nepodařilo.
V Breughelově obraze slepců mířících do propasti byla prý slepota
metaforickým samoznakem pro hřích, pro zaviněnou situaci hodnou tres
tu. A co K.? Zasloužil si svůj osud? Jeho život je samé neporozumění. Vy
skytuje se v něm například několik žen, ale žádná láska ani přátelství.
Se slečnou Bürstnerovou flirtuje, s Elsou a Lenkou se miluje, na pradlenu
má chuť. Dovedeme si představit to osvobození ze soudní služby, které
by jí dopřál. Přineslo by jí to pouhou záměnu jha a možná opravdu zkázu.
Jenže patří K. za to před soud? Před náš soud? Není to u něho spíš nemoc
nebo vrozená vada podobná blance, kterou má mezi prsty Lenka? Ale
i kdyby K-ova vina záležela v neschopnosti vztahu, záležel K. v tom zá
roveň i jeho trest. Měl tedy být K. ještě trestán na hrdle? Anebo naopak:
Nedalo by se říci, že ho kati vlastně odpravili formálně, protože byl mrtev
už dávno? Proti tomu možno namítat: Neexistovala přece jen naděje, že se
K. probudí? Neměl právo na trpělivost a soucit? Řečeno nejobecněji: Stačí
naše kategorie viny a trestu objasnit jeho případ do té míry, aby nás to
opravňovalo soudit?
Kafkův Proces je zápis bludné cesty poznání, záznam kruhů, které hr
dina opisuje kolem středu věci. Napovídá to duchovní, když shrnuje a me
taforicky vyostřuje K-ův příběh ve formě podobenství o dveřníkovi, který
stojí před branou do Zákona, a o muži z venkova, který touží do Zákona
vejít.
Oč jde?
Muž prosí dveřníka, aby ho vpustil dovnitř, dveřník však odpovídá, “že
ho teď nemůže vpustit”. To je, zdá se, jeden ze dvou nesporných údajů,
které odolávají K-ově i knězově analytické kazuistice. Všecka dalšífakta
podléhají subjektivním interpretacím. Muž z venkova porozuměl dveř
níkovu výroku tak, jako by vstup do Zákona závisel výhradně na dveřní
kovi a jeho nadřízených. Zahrnul proto dveřníka dotazy, zda bude vpuš
těn později, vyslechl nejrůznější dveřníkovy informace o dalších a moc
nějších dveřnících, zkusil ho podplatit, absolvoval u něho drobné výslechy,
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léta čekal, až mu dovolí vejít, a nakonec před branou umírá. Slábnoucím
zrakem zachytí ve tmě “jakousi zář, jež neuhasitelně tryská z dveří Záko
na’’. Ty dveře nebo bránu, která byla po celou dobu mužova života otev
řena “jako vždy”, dveřník prý potom zavře, neboť do ní mohl vstoupit
jen hrdina podobenství.
Co to znamená? Vstup do Zákona podle všeho nebyl výhradní zá
ležitostí vnějších, dozorčích sil. Po dveřníkově úvodním oznámení,
že teď uchazeče nemůže vpustit, byla nebo mohla být iniciativa v rukou
uchazečových. Výklad duchovního inspirovaný K-ovými pochybnost
mi a logicistickými námitkami výslovně zdůrazňuje, že není rozpor
mezi oběma dveřníkovými nevývratnými prohlášeními, totiž že teď
uchazeče nemůže vpustit a že vchod byl určen jen pro něho jediného.
Muž z venkova měl tedy příležitost, kterou promarnil. Nerozlišil mezi
dveřníkovými sděleními to první, pravdivé a podstatné, od ostatních
a vedlejších, která povstala z toho, že se dveřník v řadě věcí možná kla
me nebo je klamán. Dokonce prý je muži z venkova podřízen, což se
usuzuje z toho, že muž z venkova je volný, smí jít, kam chce, jen do
Zákona zatím ne, kdežto dveřník je služebně vázán na bránu. Také
zář vyvěrající ze Zákona nevidí, neboť se předpokládá, že stojí k bráně
zády.
Pokorný muž z venkova je na rozdíl od dveřníka vyznamenán stejně
jako sebevědomější K., jehož historie vrhá jakési odražené světlo zpět
na podobenství. Také K. byl vůči procesním zřízencům v nezávislém
postavení. Vzpomeňme například, že zvůli soudního zaměstnance mohl
podle slov postiženého hlídače potrestat jen K., obžalovaný, to jest
svobodný člověk. Také on krátce před popravou zahlédl zář prýštící
za Zákona, to jest dopadl na něho přece jen záblesk milosti skutečného
sebepoznání: “Chtěl jsem vždy dvacaterou rukou vjíždět do života,
a nadto k nechvalnému účelu. To bylo nesprávné.” Nebyl tedy mrtev
zaživa. Patřil k lidem, o nichž se v románě praví, že budí dojem, jako
by byli krásní, ba jsou prý krásní skutečně, ne tím, že jsou vinni nebo
že je čeká trest, nýbrž jsou krásní řízením, jež se proti nim vede, to jest
jsou krásní svou příležitostí: Dotkla se jich zpráva o existenci Zákona.
Zákon k nim promluvil hlasem soudních zřízenců. K-ovi však nebylo
dáno rozpoznat prvořadý, podstatný smysl procesu od jeho průvodních
okolností. Ten prvořadý smysl záležel v tom, aby obviněný věděl a zno
vu si připomínal, že je obžalován a neobstojí. K-ův vyšetřující soudce
měl při prvním výslechu pravdu. Teď už mu rozumíme. Výslech je pro
zatčeného opravdu výhodou, neboť může zjitřit jeho svědomí a touhu
po sebepoznání. Zákon a nejvyšší soudní instance totiž zřejmě nedispo
nují jiným znamením než tím, jež dávají obžalovanému prostřednictvím
nejnižších soudních zaměstnanců. Skrze nikoho jiného k tobě nemůže
dospět ten hmatatelný útržek krásné i znepokojivé zvěsti, že Zákon exi
stuje a ty v Zákoně nejsi.
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Průvodní okolnosti procesu působí na K-a jako chaos a absurdita.
Na pohled oprávněně, neboť jde o systém zástupek: kterýkoli životní
fakt může být vtažen do magického pole procesu, jenž je ze stejné hmoty
jako labyrint života a nižší soudní zřízenci v něm bloudí tak jako K.
Ani oni nemohou, zdá se, vstoupit do styku s nejvyšší složkou Zákona.
K. by si však jejich prostřednictvím mohl vyjasnit své postavení vůči
Zákonu a přijmout ty lidi jinak než jako pouhé zmocněnce odlidštěné
a nepřátelské instituce; mohl by v nich objevit své bližní. Jen tehdy
by dokázal složité, nepřehledné lidské hemžení spatřit jako řád prostou
pený Zákonem.
Kafkův román lze tedy číst také jako zamlčené vzývání lásky. Text
o ní mlčí příliš výmluvně.
K-ův pokus vyrovnat se s procesem není ovšem věc úvahy a volby,
nýbrž bytostné reakce dospělého člověka, jehož povaha je dotvořena.
Nemohl jinak. Byl mužem bez vztahů. Jiní navštívení mají příležitost
vyrovnat se s výzvou Zákona po svém, to jest odlišně od K-a, jsou-li
vnitřně jinak ustrojeni a je jim vlastní přísnost, kterou ve svém díle až
sebemučivě vyznával autor Procesu. Byl k sobě neúprosný jinak než by
k němu byl institucionalizovaný pozemský soud. Věděl totiž, že nemá
me a nikdy nebudeme mít právo říci: Jsem v Zákoně. Ostatně kdoví, zda
smíme brát doslovně podobenství o Zákoně jako o prostoru vymeze
ném branou a hranicemi. Zda dostupná podoba Zákona netkví v úsilí
o jeho dosažení: v úsilí, které nikdy není tak poctivé, aby nemohlo být
ještě poctivější.
Je v tom málo útěchy, zejména té, která slibuje šťastné vnější rozuzle
ní? Vždyť jsme slyšeli z úst duchovního, že prý se podřízená soudní
stolice chystala nečekat na nejvyšší rozhodnutí a odsoudit K-a sama,
a v závěru románu jsme četli, že to provedla. Je proto třeba počítat
s tím, že se to může v kterémkoli dalším případě opakovat. Ve dvacátém
století se takové likvidace odehrávaly v masovém rozsahu a jejich vy
znavači se dodnes nevzdali svých záměrů.
Chceme přesto věřit, že vědomí toho všeho je součást skutečné schop
nosti být připraven. Schopnosti nejen lásku mlčky nebo nahlas vzývat,
nýbrž schopnosti milovat. Schopnosti, která zakládá oporu vůči trvalé
hrozbě smrti, o jejíž podobě padla v Procesu dvě shrnující slova: “Jako
pes.’’
Tváří v tvář lásce ztrácejí svou katovskou všemoc.
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Kafkův Zámek jako diskurs
(Jak z projekcí vzniká moc)

Libuše Moníková, Berlín
*

Při svém příchodu K. zámek nevidí. Teprve poté, co ve vsi přenoco
val, když v důsledku nočního výslechu v hostinci — po neustálém vy
ptávání po jeho totožnosti a jejím neočekávaném potvrzení ze zámku —
ztratil orientaci, začíná vnímat endemickou optiku vesnice. Příštího
rána leží zámek zřetelně před ním a na první pohled odpovídá jeho
očekávání. Když se mu přiblíží, ukáže se jako zchátralé městečko, po
zůstávající z vesnických stavení, jakási fata morgana vesnice (odkud
by také mohli vesničané získat jinou představu).
“Žádnému cizinci se nelíbí”, říká vesnický učitel a odkazuje K. s jeho
zklamáním na něho samého.
K.-ovy pokusy o kontakty, jeho přátelskost se v tomto klimatu neujímají, rychle na něj padá únava —již ten krátký pohovor ho rychle una
vil —, navzdory několikahodinové chůzi zůstává zámek před ním ne
změněně vzdálen, a on se mu nepřibližuje.
Od této chvíle nepadne o vnějším vzhledu zámku již žádná zmínka;
zámek jako viditelná, pro K. vnímatelná realita nemájiž žádný význam,
protože to, co K. vnímá, už není podstatné.
Nadále je informován - i o tom, co vidí a slyší; s chladným, strnulým
klimatem se již smířil; jeho stupňující se únava vyznačuje pochopení
poměrů, jeho aklimatizaci.
Na cestě k zámku nemá vesnice konce; vše, co se K. o zámku dozvídá,
přichází z vesnice a opět se tam vrací, jako ta silnice, která ho měla
přivést k zámku, ale ukazuje mu jen nekonečnou protáhlost vesnice.
O služebních hodnostech zámeckých úředníků je poučen obyvateli ves
nice; jejich význam se odráží v rozsáhlých škodách, jež obyvatelům vsi
*Libuše Moníková se narodila v Praze roku 1945, studovala na Karlově univer
sitě germanistiku a anglistiku, studium zakončila srovnávací studií o Brechtově
zpracování Shakespearova Koriolana. V roce 1971 odešla do Německé spol
kové republiky, kde napsala několik esejů - z nichž esej o Kafkovi v překladu
otiskujeme. Pracuje nyní na universitě v Západním Berlíně. Spisovatelkou
se stala teprve, když opustila Prahu. První její literární práce “Eine Schädi
gung” byla napsána německy (Rotbuch-Verlag, Berlin 1981), němčině zůstává
věrna i ve své další tvorbě; 1983 vychází “Pavane fůr eine verstorbene Infantin”
a v roce 1987 vydává Carl Hanser Verlag její román “Die Fassade”, za který se
dostalo autorce ceny A. Döblina — až dosud byl přeložen do desítky jazyků.
V roce 1989 jí byla udělena cena Franze Kafky.
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způsobila délka úředníkovy nepřítomnosti. Ona “úděsná věrnost”
Gardeny, hostinské z hospody U mostu, její celoživotní čekání na
Klamma, vystihuje Klammův význam, nikoli jeho plnění úředních po
vinností, které stejně nikdo nezná. Bída a dobrovolná rezignace Barnabášovy rodiny jsou důsledkem toho, že domněle uražený Sortini
svým mlčením nikoho neobviňuje a neusiluje o potrestání; rodina nezná
důsledky svého jednání a tím ztrácí oporu ve vesnické skutečnosti.
Tato prchavá, náhodná setkání, která se stávají pro vesničany osudný
mi, jsou v jejich vzpomínkách živější než jejich strnulá, bezútěšná pří
tomnost. Obec se nachází ve stavu permanentní regrese; děti jsou před
časně vyzrálé,1) muži dětinští, ženy vyčerpané. Historky o zámku jsou
zaměřeny do minulosti a v rozličných podáních obyvatelů obce se splé
tají do mýtických obrazů. Přesné hranice mezi realitou a domněnkami,
mezi obcí a zámkem, se nedají vytýčit, zámek prolíná do obce prostřed
nictvím pověstí a očekávaných ran osudu; na druhé straně jsou postavy
různých předsunutých orgánů zámku — vesničtí tajemníci, poslové,
kočí — ve své ošumělosti nepříjemně podobné sedlákům.
Nejvyšší reprezentant zámku, Klamm, se vymyká jakémukoli bližší
mu poznání, jakékoli jednoznačnosti, protože v rozhodných okamži
cích ho není — anebo nemá žádné jméno; posel Barnabáš nikdy neví,
před kým v zámku stojí. V mnoha verzích, jež se K. o Klammovi dozví
dá (Gardena, Frída, starosta, Momus, Erlanger), vyrůstá pro něj snová
představa. Nejvíc se mu přiblíží v prázdných saních, kde však místo
něho přijde do styku jen s rekvizitami, s drahým kožichem a s koňakem.
Všude ve vesnici, kde se má Klamm objevit, se vesničané shromažďují
a slaví jeho příchod. Gardena s Pepinou a Momusem se tísní u klíčové
dírky a líčí K-ovi vzrušeně Klammův odjezd, aniž by přitom K. měl
příležitost Klamma uzřít. Podivná nabídka Frídy při K.-ově příchodu,
že mu ukáže Klamma, mu umožní spatřit nehybnou postavu; po
zdější volání po Frídě slyší K. z téhož směru. V tomto okamžiku (ani
později tomu nebude jinak) nemá K. ještě žádný důvod pochybovat
o Klammově reálné existenci. Dodatečně lze Kafkovu zdrženlivost co se
týče evidentních momentů zámku chápat jako poukaz na perfektní
alibistický provoz; Klamma jako ambulantní modlu, voskovou figurí
nu, která je posouvána z místa na místo.
Jako všichni vyšší úředníci zámku, Sordini, Sortini, Vallabene, žije
jen prostřednictvím hesel vesničanů.
I když se vesničtí tajemníci občas ještě ukáží — i ti většinou jako málomluvní a plaší —, zdá se, že jejich jedinou funkcí je dosvědčit existenci
svých představených (Momus zapřísahá K. “ve jménu Klamma”) —
u vlastní zámecké služební hodnosti končí jakákoli prokazatelnost
zámeckého úřadu. (Olga vysvětluje K.-ovi: “A přece najdeš lidi,
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kteří by přísahali, že Momus je Klamm a nikdo jiný. Tak lidé pracují
na svém vlastním zmatení.”) 2) Klammova moc je neomezená, protože se
žádným přímým otevřeným projevem nedostává do rozporu s realitou.
Pokyny nižších šarží nahrazují vyšší cíle, a vesničané připravují půdu,
substrát pro přání a nařízení úřadu. Není tomu však tak, že by ves
ničané byli vůči zámku bezbranní nebo nesvéprávní, že by nástrahy
zámeckých úředníků na vesničanky znamenaly sexuální zneužívání
závislých osob; tento útisk implikují víceméně sami vesničané do svých
obrazných představ, do přenosných pohyblivých zařízení úředníků
(také jako nutkání dotknout se aspoň hasičské stříkačky, darované
zámkem). Zásahy zámku jsou rozhodnutím vesničanů; ti přenášejí své
představy o výkonu moci na zámecký úřad, který funguje stejně chao
ticky a neprůhledně jako starobylá správa obecního představeného.
Celá rozbujelá hierarchie zámku spočívá na mentálním souhlasu obce,
vyrůstá z lokálních kolísavých nálad uzavřené vesnice (odtržené od světa).

Tato stavba, do níž se nikdy nesmí vstoupit, tito úředníci, jež nikdo
nespatří — vybaveni takovou mocí, jakou jen může vesnice vůbec snést
— kolik jí vlastně potřebuje pro svou sociální soudržnost —jsou kolek
tivní projekcí vesnice, jejím jednotným diskursem, její neotřesitelnou
nadstavbou.
2.
Také nový Robinson Stanislava Lema 3) zalidňuje svůj liduprázdný
ostrov vymyšlenými postavami a vytváří si tak říši nerozpletitelných
povinností. Logické úsilí, jímž Robinson své postavy navzájem vyva
žuje a balancuje na hranicích jejich smyslové pravděpodobnosti, vyčer
pávajícím způsobem zajišťuje jeho duchovní integritu. Jednoho je si
vědom: jeho předchůdce, Robinson Crusoe, byl postavou autora
Defoe; skutečný námořník Selkirk přežil jen jako zdivočelá němá exis
tence. Defoeův puritán byl prost všech pochyb, protože se nacházel
v trvalé rozpravě s Bohem a odevzdal se jeho přísné péči.
Pro Lemova ztroskotance nepřichází Bůh v úvahu. On jediný je zod
povědný za své okolí a za to, co se v jeho bohaprosté samotě přihodí.
“V určitých okamžicích má zálusk na Kentaury”. Potom si uvědomí, že
si dokonalé bytosti nemůže dovolit a stvoří Glumma. Glumm je slu
žebník vybavený němou servilitou a veselou otylostí, vzniklou z ná
zoru jeho pána: že doposud snášel demokracii “jako každý člověk (tím
si je jist) jen z nutnosti.”
Aranžmá s touto figurou spočívá v Robinsonově rozhodnutí, že bude
za Glummovu práci považovat rozložené plody, připravené pokrmy,
své kalhoty, vyžehlené horkými kameny, které denně nalézá jako pro
dukt vlastní bezmyšlenkovité noční činnosti.
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Glummovy mlčenlivé služby přinášejí proto natrvalo málo oživení —
skoro jako by Glumma nebylo. Robinson si proto stvoří kuchtíka Sme
na, který má svým šibalstvím vnést barvu do monotonního vztahu pána
a sluhy. Smenova přítomnost však odvádí Glumma příliš od jeho po
vinností a navíc svádí Robinsona k tomu, že nechtěně pozoruje jejich
hašteření. Glumm začíná reptat a ponenáhlu je stále nedbalejší. Vy
hnání Smena nepomůže. Konečně musí Robinson Glumma propustit,
udělá však chybu, že ho vyplácí reálnými penězi z lodi. Zanechané
ležící mince může hodnotit jen jako urážlivé gesto.
Glum také vůbec nezmizel, pouze už není Robinsonovi k dispozici.
Robinson vidí všude ve vrcholcích kokosových palem vlát jeho ochlu
pená prsa a slyší ho od útesu, jak nadává hlasem, který připomíná
chechtot racků, velrybám zesláblým stářím. Kamkoli se dívá nebo na
slouchá, naráží na fragmenty této špatně odmyšlené figury.
Robinson angažuje Středotu, která převezme Glummovy úkoly, prádlo
si však od ní prát nedá. Naopak, vstává v noci a pere i její věci, které
pro ni přinesl z lodi.
Střeží se ovšem dosáhnout toho stupně konkretizace Středoty, při
němž by se vše stalo marným, kde by si musel zoufat pro její nehmotnost. Prozíravě ji vybaví třetí nohou a tím ji učiní pro sebe nedosaži
telnou.
Později vsune mezi sebe a Středotu široce rozvětvené příbuzenstvo
postav, které vznikají z ad hoc vykřikovaných jmen a z útržkovitých
nápadů; to ho má ochránit před zničujícím sáhnutím po Středotě.
V ontologických a sémantických excesech se snaží udusit svou touhu.
Jeho svět překypuje. Jakýmsi druhem halucinačního sebedělení pr
votně vymyšlených postav vznikají postavy druhého stupně; kocour
Glummovy tety např. Robinsonovi doslova říká: “Jenom si hezky trhni
nohou.”
Stvoření se osamostatňují a obstarávají organizaci svého stvořitele.

3.

Robinsonovy orgie v pojmenovávání, rozdílení rolí a vztahů, rychlé
dispozice se ztroskotáváním lodí a opatřování podpěrného materiálu
pro nově přimyšlené — toto úsilí k vytvoření logických opor jeho jakž
takž myslitelného světa je srovnatelné s úsilím, s nímž vesničané vy
tvářejí zámek a udržují jej v provozu. Bez Lemova podivuhodného,
šíleného paradigmatu by byl projektivní charakter manifestace moci
v “Zámku” těžko pochopitelný, líčené poměry by bylo nutno považo
vat za historicky dané a bezmocnost vesničanů za věrohodnou.
Inzulární situace vesnice je příznivá kolektivnímu vzniku bludů. His
torky o zámku jsou pro vesnici ukrácením času v letargii jejích dlouhých
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zim. Vyprávějí je především ženy, které svými afektacemi činí vesnici
vůči zámku přístupnou. Jejich potencionální intimní spojení s úřed
níky a s tím spojený nárok na poznatky (Gardenina schopnost vcítit
se do Klammova imago) zajišťují jejich roli opatrovnic vesnické tota
lity. (I nedospělí muži — Barnabáš, Artur, Jeremiáš, Hans — mají
sklony k tomu, dostat se jako objekt do sexuální sféry zámku.)
Ženy také konec konců určují, kde K. pobývá. Jejich stálá a obsáhlá
účast, která se projevuje většinou jako odsunutí, vede ho od jednoho
příbytku k druhému až do komory služek. (Hans Brunswick a Gerstäckerova matka se po něm ptají, Amálie ho dává pozdravovat, Frída ho
miluje — to není málo v obci, kde je již prvního dne poučen: “My ne
potřebujeme žádné hosty".) Nejtíživější jsou Gardenina rozumná vy
světlení, která jsou v souladu s logikou zámku a provázejí ho na všech
krocích jako negativní předurčení.

Amálie, která odmítla výzvu zámeckého úředníka Sortiniho, tím pod
nítí postupný úpadek své rodiny ve vesnici. Vyděděnecká role, která
v důsledku této události Barnabášově rodině připadne, však rodinné
příslušníky vůči Amálii nepopudí, posílí naopak jejich respekt. Onoho
dne strhla Amálie na sebe vedení rodiny. Dosáhla toho, že se všichni
neustále zabývají svým nejistým osudem; svým mlčením ovládá všechny
— jako zámek obec.
Její moc vyrůstá z vysokého uznání jejího provinění; jakoby Amáliino odmítnutí bylo součástí tiché dohody, nevystavovat vlastnosti
zámeckých úředníků zkoušce.

Kafka vybavuje Sortiniho neobvyklým množstvím sexuálních metafor;
vydatné ohmatávání nové hasičské stříkačky (čehož se Barnabáš ne
chce zúčastnit a dostane proto od otce výprask), rámusení s novými
trumpetami, čnějící oj, přes kterou musí Sortini skočit, aby se dostal
k Amálii — celý tento aparát je zřetelněji přítomen než malá plachá
postava úředníka, a to tak výrazně a dokonale, že Sortini uprostřed
svých atributů skoro není vidět (ve smyslu Arno Schmidta je Sortini
“penidem” zámku). Tyto radovánky se konají 3. července, v den Kaf
kových narozenin.
Zdá se jako by zámek nic neměl proti tomu, když se ženy dvoření úřed
níků vyhýbají; tak dává i Klamm K.-ovi na vědomí, že je spokojen s jeho
prací — která doposud spočívala jenom v tom, že mu K. Frídu přebral.

Barnabášova rodina zaujímá ve vesnici klíčové postavení. Protože ne
existuje žádný trestní výnos pro urážku zámku, dává sama popud ke
svému vyobcování, k přetrhání všech vztahů k vesnici. Obyvatelé vesni
ce ji v tom váhavě následují (“Lidé pozorovali, že nemáme sílu vyhra

93

bat se z té dopisové historie a velmi nám to zazlívali...” str. 332, v čes
kém vydání str. 233).

Rodina uskutečňuje svůj sociální sestup s takovou odevzdaností,
jako by šlo o to, zaplnit určitou mezeru v systému a obsadit prázdné
místo — místo oběti; aby tak nesrovnatelností své bídy demonstrovala
moc zámku.
Prosebné výpravy otce, spojené se ztrátou posledních prostředků rodi
ny i jeho zdraví, kterými mají být nižší úředníci pohnuti k otevřenému
obvinění, urychlují zruinování rodiny. Nedostane se mu žádného pří
slibu, jen roztržitých ran bičem, protože svou žádostí o potrestání,
o uznání viny, přetěžuje autonomii rozhodování nesčetných tajemníků.
Jeho sebeudání zapadají ve změti nepřehledných kompetencí. Postižení
tak sami uvádějí v činnost myšlený utlačující mechanismus zámku.
Tato poznamenaná rodina, jejíž jméno není ve vsi vyslovováno —
v níž se K. ocitá namísto v zámku — je ve své nedotknutelnosti, ve
svém vzdálení od obce zámku nejblíž. Předvádí, jak by zámek mohl
fungovat.

Barnabášovo jmenování sebe sama poslem a s tím spojená proměna
znázorňují genezi zámku. O jeho funkci není na žádné straně pochyb —
jak ve vesnici, tak v zámku (zámek nebere v pochybnost ani K.-ovo
zeměměřičství, v realitě vesnice ho však není potřeba).
Jak se ke K.-ovu zklamání pod Barnabášovým lesklým oblekem posla
ukáže špinavý selský oděv, tak se za pohledem na zámek zachovala
ošumělost jeho stavení.
V předhistorii zámku by se mohlo také ukázat, že je to dřívější sídlo
vesnice, opuštěné kvůli nevhodné poloze nebo neúrodné půdě. Jeho
reálné trosky mohou sloužit vesnici za podnět jejích projekcí. Obec
deponuje na této skládce své představy o nedosažitelnosti, šíři, moci,
pro něž se v nedostatečném sociálním spádu vesnice nenachází příleži
tost. S tímto obrazem před očima (který den ode dne získává na lesku)
se polarizují vnitřní poměry ve vesnici; jsou zde páriové, zbohatlíci
a jakási tucha o mocných. Význam těchto posledních musí být zpro
středkován, aby se víra v zámek nerozptýlila do různých privátních
sfér, názory musí být usměrňovány, aby se v tomto kolektivním bludu
mohla obec semknout v jednotnou pospolitost”.
Tak, jak se Barnabáš s dopisem pro K. octl náhle ve službách zámku,
vyplynuly z projektu zámku nové, ve vesnici samotné ale nepoužitelné
funkce. Dá se předpokládat, že byly obsazeny postradatelnými členy
obce.
K. nachází nasycenou hierarchii prostředníků, skupinu vesnických ta
jemníků, vydávajících příkazy a přidělení pro práce, které mají tak
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málo relevance jako jeho zeměměřičství. Jim nejblíže nadřízení hod
nostáři vedou každého rána v “Panském dvoře” nesmyslnou bitvu při
rozdílení haldy akt, která mají být zpracována, při čemž ani sluha,
který akta rozděluje, je nespatří; většinou se jen škvírou mezi dveřmi
natáhnou chtivé ruce, aby ty svazky listin vtáhly dovnitř. Nejnápad
nější atribut všech příslušníků zámku — strach z pozorování —je tedy
na tomto stupni již tak vyvinut, že by tu jejich role mohli převzít statisté beze jmen a tváří. (Plachost úředníků je také nejjistějším argu
mentem obce, aby střežila zámek před vlastní i cizí rozvratnou zvě
davostí.)

Bezúčelný běh přebujelého plnění povinností jde i na úkor spánku,
úředníci neznají odpočinku: ještě v posteli si Bürgel s rozkoší pohrává
s představami o nočních přepadech prosebníků, kteří k němu omylem
vejdou a jimž by v tom okamžiku nic nemohl odepřít; — ale “to se vůbec
nemůže stát”, ujišťuje K.-a, který k němu omylem vstoupil a nic po
něm nechce.
Existují tedy za dveřmi také reálné osoby; přechody v systému pro
jekcí, které zůstaly bez podoby, jsou obsazovány.
Tyto zámecké kádry žijí na úkor vesnice, stravují její životní síly. “Na
koho máme myslet? Kdopak je tu ještě?,” ptá se vesnický tajemník
Momus.
Soukromé vztahy ve vesnici se musí podřídit zámeckému egoismu.
Erlanger vyžaduje od K. Frídin návrat do výčepu panského dvora, aby
Klamm nebyl zneklidněn změnou prostředí. Zdůvodňuje to takto:
“... Ta změna je tedy přirozeně bezvýznamná, patrně pro každého a pro
Klamma docela určitě... Sebemenší změna na psacím stole, odstranění
skvrny, která tam byla od nepaměti, to všechno může rušit a stejně tak
nová číšnice. Nuže, i když toto všechno každého druhého při kterékoliv
práci ovšem ruší, Klamma to neruší; o tom nemůže být ani řeč. Přesto
je naší povinností pečovat o Klammovo pohodlí tak, že odstraňujeme
i ta vyrušení, která pro něho vyrušením nejsou — a jeho pravděpodobně
nevyruší vůbec nic — připadají-li nám jen jako možná vyrušení. Ne
odstraňujeme ta rušení kvůli němu, kvůli jeho práci, nýbrž kvůli sobě,
pro své svědomí a klid. Proto se teď musí ta Frída ihned zase vrátit
do výčepu, možná že bude rušit právě tím, že se vrátí; nuže, pak ji tedy
zase pošleme pryč, prozatím se však musí vrátit. ... Na osobní city se
přitom nelze ohlížet, to je přece samozřejmé...” (str. 427, české vydání
str. 298-299)
Erlangerova výzva je v tomto okamžiku již zbytečná; Frída opustila
K. a vrátila se do “Panského dvora”. Právě tak, jako K. nemůže zámku
vyhovět, neexistují zřejmé žádné reálné prostředky, jimiž by zámek
mohl svůj požadavek prosadit.
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To vše je jen hrou v nadstavbě, jíž se mají události v obci dodatečně
legalizovat aurou zámeckého povolení. Regulérní moc zámku není
přiznávána ani obyvateli obce. “Existují jen kontrolní úřady,” říká
starosta — skutečné je však jen očekávání kontroly. Exekutivu si ob
starává vesnice sama. “Nebáli jsme se ničeho, co přijde, trpěli jsme
už tím, co právě bylo, žili jsme v trestu,” popisuje Olga utrpení rodiny,
(str 327, české vyd. str. 229)

Tento systém projekcí je stabilní a sám se udržuje. Kdo na něj přistoupí,
přebírá kolektivní optiku a zříká se individuální distance a kritické
svobody ve prospěch vytouženého začlenění.
Tak může starosta vesnice K.-ovi bez rizika vysvětlit, že telefon v hos
tinci, jehož prostřednictvím K. obdržel své první potvrzení ze zámku, je
jenom druh hudebního automatu k pobavení vesničanů. Říká mu zcela
otevřeně: “Vy jste, jak je vidět, ještě nikdy nepřišel skutečně do styku
s našimi úřady. Všechny tyto styky jsou jen zdánlivé, vy je však ve své
neznalosti považujete za skutečné.” (české vyd. str. 85)

K. je již pevně v rukách zámku.

4.
Kolektivní účast na projektu zámku, jeho pevné začlenění do živo
ta vyplývá z potřeby napětí ve vesnici, z ubohosti jejího reálného pro
středí, z nedostatku volného prostoru. Samozásobování uzavřených
systémů (fiktivními) nepřáteli, kontrolou, imaginárním nebezpečím
se stále zřetelněji stává tématem literatury.

Tak si obyvatelé na “Ostrově v blízkosti Magory” Larse Gustafssona
už během svého pozemského života vybudovali nebe a peklo; v něm ve
getuje část obyvatelstva v rtuťových dolech, zmrzačena, bez zubů
a vlasů — a těží pro tu šťastnější polovinu zlato, jež tyto bytosti musí,
neviděny, skládat na určená místa. O zařazení do té či oné skupiny roz
hoduje los; může postihnout kohokoli. Této fatalitě nelze předejít ob
vyklými sociálními prostředky; rodinné svazky, vztahy, instituce,
promiskuita, úplatkářství nejsou nic platné. Archaičnost tohoto roz
dělení svědčí o uzavřenosti obyvatelstva, které se neotvírá žádnému
sociálnímu srovnání.
Uzavřené systémy se najdou často u Stanislava Lema. V jeho po
myslné recenzi “Gruppenführer Ludvík XVI” si esesmani, kteří uprchli
do Jižní Ameriky, zorganizovali v džungli monarchistický dvorní stát;
dvorní řečí je naprosto nezvládnutá francouzština, která je odvozená
jen z nálepek likérů a pálenek a musí vystačit pro všechny rekvizity
státu a pro běžný život. Že možnost propuštění z takových systémů není
pro nikoho myslitelná, je nejdrastičtěji vylíčeno v Lemových “Memo96

árech, nalezených ve vaně” — v tomto monumentu literatury “lahvové
pošty”.

Jiný příklad poskytuje Wedekindova “Mine-haha”; výchovná kolonie
pro mladé dívky drží pohromadě jen díky tomu, co se proslýchá a šeptá
o zohavených služkách, které se někdy odvážily k útěku.
U Lema se také vyskytuje model rodiny, která se musí vypořádat se
slabomyslným vrahem — jejich dítětem; rozhodne se tedy pro to, že dítě
je géniem (“Idiot”).5)
V díle Edwarda Albeeho “Kdo se bojí Virginie Woolfové?” je společná
projekce syna posledním útočištěm sváry vyčerpaného manželského
páru, tmelem této nešťastné dvojice. Všechny uvedené náměty ukazují,
že projekce hypnotizuje projektující osoby a udržuje je v závislosti.
I moc je v podstatě podmíněna volbou té či oné role. Princip vlády
zámku, zpola uvědomělé rozhodnutí obce pro svůj vlastní útlak, je nej
zřetelnější v Kafkově vylíčení opačného obsahu. V “Pravdě o Sancho
Panzovi” uvádí na správnou míru tento tradiční vztah pána a sluhy:
“Sancho Panzovi, který se tím ostatně nikdy nechlubil, podařilo se
během let, tím že mu obstaral spoustu rytířských a loupežnických
románů, ve večerních a nočních hodinách natolik od sebe odvrátit
svého ďábla —jemuž dal později jméno Don Quijote — že ten pak bez
hlavě vyváděl ty nejztřeštěnější činy, které však, protože jim chyběl
předurčený předmět - jímž měl být právě Sancho Panza — nikomu ne
škodily. Sancho Panza, svobodný muž, provázel s klidnou myslí, snad
z jistého pocitu spoluodpovědnosti, Dona Quijota při jeho výpravách
a měl z toho velkou a užitečnou zábavu až do svého konce.”6)

5.

Projekční systémy vyžadují pro své trvání, aby se všichni zúčastnění
nepřetržitě zabývali jejich strukturami. Totalizovaná oblast je o to
jistější před vlivy zvenčí, oč dokonaleji je zvědavost a potřeba vzruchu
u obyvatelstva usměrňována na události v systému.
Stalin se v Kremlu za svých osamělých nocí při sektových orgiích s ná
ruživostí díval na kovbojky až jeho vyvolení společníci vyčerpáním
málem padli; jeho oblíbeným hrdinou byl Gary Cooper. Lidu byl ovšem
tento nepřátelský propagační materiál nepřístupný. O Goebelsovi
a Hitlerovi je známo, že si počínali podobně.
Pod vlivem nařízené nudy a nedostatku vzrušujících podnětů jsou
lidé spolehlivě nalaďováni na “vyšší cíle” a vedeni elementární potře
bou nových vjemů k pathosu prázdných “významností”. Materiální
ubohost zámku má pro obyvatele vesnice emocionální lesk; šálek, če
pec, nezřetelná fotografie posla při skoku do výšky (jediný Gardenin
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doklad jejího vztahu ke Klammovi) jsou devocionálie, jako jsou vyzna
menání, korouhve, stranické odznaky pro svět vně literatury.

Plaší úředníci za kremelskými zdmi — ve všedním životě je není vidět,
přesto však nejsou v očích obyvatel méně mocní. Zda masy plní nesčet
né příkazy, rezoluce a budovatelské závazky, či je dík osobní vychyt
ralosti obcházejí... — již v důsledku projektivní činnosti, která je v těch
to akcích obsažena, roste moc tribunových kádrů. Demonstrace násilí,
jež následují, padají pak na připravenou půdu; uzavírají mezery v sys
tému a realizují bezmocnost jeho přívrženců.
Dovedeno mimo rámec Kafkova díla — cesta ke změně poměrů vede
přes strach a obavy vykořisťovaných. Zřeknutí se ochraňující, na doho
dě spočívající představy o světě, je prvním odmítnutím mocenských
vztahů, vyslovením nedůvěry každému režimu.

(Z německého originálu přeložil Zdeněk Křapa)
Poznámky:
1) Hans Brunswick ukazuje v hovoru s K. podobně pronikavou benevolenci
jako Karl Rossmann v Americe ve styku s topičem.
2) Franz Kafka: Das Schloss, Kritische Ausgabe, Frankfurt am Main 1982,
str. 286. V českém vydání (Odeon, Praha 1969) v překladu Vladimíra Kafky
str. 202.
3) Stanislaw Lem: Die vollkommene Leere, Frankfurt am Main, 1973. Česky
vyšlo pod názvem Dokonalá prázdnota v nakl. Svoboda v roce 1983 (překlad
F. Jungwirtha).
4) tamtéž
5) tamtéž
6) Franz Kafka: Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande, F/M 1980, str. 57
7) Ještě dříve, než se rozhodný odpor může formovat, je ochromován všeobec
ným, společným poznatkem o nebezpečí. Tak jsou v uzavřených systémech
vyslýchající orgány často ti jediní, před nimiž je možno se otevřeně vyjadřovat,
protože “nikdo není pronásledován pro své mínění, nýbrž jen za přestupky pro
ti zákonu” (Ludvík Vaculík o postoji vyslýchajících — ZEIT 3. 1973)
8) Rozdíl mezi otevřenými a uzavřenými společnostmi shrnuje Levi-Strauss na
rovině jejich intelektuálního zaměření: “Normální myšlení se vždy znovu ptá po
smyslu nových věcí,... naproti tomu myšlení označované jako patologické pře
kypuje interpretacemi a afektivními tóny, jimiž je vždy s to přetížit daleko chu
dobnější skutečnost... V oblasti jazyka lingvistů bychom mohli říci, že normální
myšlení trpí vždy nedostatkem signifikátu, tak zvané patologické myšlení dis
ponuje (přinejmenším v některých svých výrocích) přebytkem signifikantního.”
(Strukturale Anthropologie, F/M 1967, S. 199)
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Vzpomínky na Franze Kafku
Emil Utitz

Osm let jsem chodil s Franzem Kafkou do stejné třídy staroměstského
státního gymnasia v Praze: od primy až k maturitě. Tehdy — ve starém
Rakousku — na přelomu století měl tento ústav svou zvláštnost:jeho žáky
byli téměř bez výjimky židé.
U této okolnosti se musím poněkudpozdržet, protože se mi zdá rozhodu
jící pro duševní vývoj Franze Kafky. Bývá často označován za geniálního
básnického representanta dnes tak módní existenciálnifilosofie. Nepoklá
dám toto zařadění za obzvláště zdařilé, přesto všakje tu určitá příbuznost.
Existenciálni filosofie — vyloženo v nejhrubších obrysech — vyjadřuje
okrajovou situaci, z níž na pohled není východisko a proto vybičovává
k nejvyššímu soustředění na sebe sama. Většina se utíká ke konvenčnosti
systému, aby se v něm skryla. Jen několik vyvolených na pokraji propasti,
která vede do prázdna, se odvažuje s posledním odhodláním podstoupit
zkoušku, která nutí k rozhodnutí otřásajícímu nejtemnějšími hlubinami
jejich osobnosti.
Příkladnou situací toho druhu je zajisté zákop první světové války: před
ním smrt, za ním již sotva srozumitelný svět. Většina z jeho osazenstva se
horečně chytala kdejakého hesla a jen málokteří se v bezmezné poctivosti
podrobili radikálnímu přezkoušení sebe sama.
Ovšem naše staré gymnasium bylo všecko spíš než nebezpečný zákop,
přece však to byl symptom oné zvláštní ostrovní uzavřenosti, v níž žila
valná část pražského židovstva na sklonku století. Mluvil jsem později
často o přírodním parku, jehož rozloha se stále více a více zmenšuje, o le
dové hoře, jejíž okraje ohlodávají den ze dne vody, které ji obklopují.
Tito židé měli svůj vlastní tisk a své divadlo, své přednášky a svou spo
lečnost. Žili v dobrovolném ghettu, aniž si to uvědomovali. Vystoupení
Adolfa von Sonnenthal bylo jednou z velkých slavnostních událostí roku,
Lessingův Nathan der Weise vlastní klasická hra, Goldmarckova Králov
na ze Sáby národní opera, Emil Orlik rozhodující malíř, Hugo Salus a
Friderich Adler domácí básníci. Do tohoto úzkého a velmi maloměstského
rámce se snažili vtěsnat všecky evropské kulturní hodnoty, neboť na to se
kladl největší důraz.
Překvapovalo a charakteristické bylo — nemáme dosud studii, která by
vážně zkoumala tyto poměry nadmíru zajímavé po stránce psychologické
i sociologické — že toto dobrovolné ghetto se naprosto nechtělo asimilo
vat, všecky vnější vlivy si přizpůsobovalo po svém.
Rakouský svět vypadal lehce, půvabně, ale nebrali jej docela vážně.
Pohrdali rakouským antisemitismem a klerikalismem. Aristokratická
dvorská kultura Vídně neodpovídala liberální měšťáckosti pražských
židů, kteří měli jen nepatrné vztahy k vojsku a vysokým dvorním úřadům;
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vydělávali peníze a ukládali je, aby mohli dát své syny na studie. Naprosto
bez vztahů byli k sudetským Němcům. Málo galantní pojmenování “Randorl” svědčí o úplném distancování. Říšské Němce obdivovali pro jejich
podivuhodnou řádnost, ale neměli je rádi. Byl to pro ně zcela jiný nesym
patický svět. Bránu k českému národu otevřel pro většinu teprve T. G.
Masaryk svým vystoupením v Hilsnerově případu. Malému kroužku po
sloužily v tom směru rané básně R.M. Rilka a jeho kouzelná novela Král
Bohuš.
Dnes, kdy přešlo půl století od těch dnů, náleží všechno to nenávratně a
s konečnou platností minulosti. Pomalu se rozpadaly hradby dobrovolného
ghetta. Po založení Československé republiky přešla převážná část mladší
židovské generace do českého nebo sionistického tábora a vzestup Hitle
rův udělal nesmazatelnou tečku za touto epochou. Snad v lecčem působila
komicky, avšak pomyslíme-li na nesčetné talenty, které zrodila, na mnohá
slavná jména ve všech téměř oborech umění a vědy, která došla opráv
něného uznání v celé Evropě, by v celém světě, je nutno jí vzdát úctu v hlu
bokém uznání. Neboť to byla cesta skutečné asimilace: hodnotám kul
turním.
Toto prostředí nás tedy obklopovalo, když jsme byli žáky vyššího gym
nasia. Pociťovali jsme všichni okrajovou situaci, ohraničenost a umělost
svého postavení. V naší třídě seděli vedle Franze KajkyfilosofHugo Berg
mann, pozdější rektor jerusalemské university, historik umění docent
Oskar Pollack, oblíbenec Dvořákův — padl v první světové válce — žur
nalista dr Pavel Kisch, dermatolog dr HugoHecht, pozdější člen komunis
tického městského zastupitelstva v Praze. O třídu níž studoval mezijinými
spisovatel dr. Max Brod, nejdražší Kafkův přítel a vlastně jeho objevitel.
Měli jsme malý kulturní spolek, kde se vášnivě diskutovalo o všech novo
dobých otázkách: o naturalismu, secesi a symbolismu; o socialismu, sionismu a nacionalismu; o individualismu a kolektivismu; o náboženství
a atheismu atd. Přeli jsme se mezi sebou a zase se smiřovali. Ještě dnes
si s dojetím vzpomínám na vír duševního opojení, který nás uchvacoval.
Je to v jistém smyslu přirozený úděl každé mladé generace. Ale vyhroce
ní k vlastní okrajové situaci přinášelo zvláštní, ba výjimečné postavení
pražských židů.
A jak se choval Franz Kafka? Vnitřně — to jsem ovšem poznal mnohem
později — prožíval okrajovou situaci nejsilněji. Jeho celý život je nepřetr
žité vyrovnávání s ní; proces, který vede se sebou samým; každý spis je
existenciálni rozhodnutí krajní opravdovosti.
Navenek byl nejklidnější, nejtišší a nejzdrženlivější. Mám-li říci o Kaf
kovi něco všeobecně platného a charakteristického, pakje to to, že na něm
nebylo po vnější stránce nic nápadného.
Jeho rodiče nebyli ani chudí ani bohatí. Jejich obchodje ještě dnes v bu
dově Kinského paláce na Staroměstském náměstí, kde v druhém poschodí
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bylo naše gymnasium. Kdyžjsem jej několik týdnů předjeho smrtí navští
vil, bydlel tamtéž. Pro tuberkulosu nemohl a neměl mluvit; usmíval se jen
přátelsky, tiše, plaše a poněkud záhadně, právě tím úsměvem, který jej
doprovázel od jeho chlapeckých let.
Také jeho oblek neprozrazoval ani básníka ani bohéma: byl vždycky
čistý a pořádný, nenápadný a v žádném případě zchátralý, ale také nikdy
elegantní.
V posledních letech svých gymnasiálních studií spřátelil se blíže se spo
lužákem Ewaldem Felixem Příbramem, k němuž jsme se my ostatní cho
vali s jakousi plachou úctou, protože byl pokřtěn — tehdy to byla ještě
veliká vzácnost — a neúčastnil se proto hodin náboženství. Náležel do
velké rodiny učenců toho jména. Jeho otec byl vedoucí úředník pojišťovací
společnosti na Poříčí, kam také vstoupil jako zaměstnanec Franz Kajka,
když udělal doktorát na právech. Tedy ani zde není nic mimořádného,
nýbrž t. zv. normální životní cesta.
Příbram sám — ubožák se utopil v Belgii na útěku před Němci — byl na
nižší úrovni právě tak jako Franz Kafka: vždycky zdvořilý, laskavý, usmě
vavý, zdrženlivý.
Kdyžjsem mnohem později poznal Ernsta Barlacha, geniálního plastika
a malíře, jehož tvorba stála pod přímým vlivem Rusů, vzpomněl jsem si
pojednou na mladého Franze Kafku: také na něm nebylo nic nápadného
v oděvu, v bydlení, v chování. Řemeslník, který žil s prostými, obyčejnými
lidmi, jehož duše však byla štvána všemi démony nebe i pekla.
To, co jsem řekl, platí také o Kafkovi studentovi. Nebyl ani vynikajícím
žákem, ale nikdy mu nehrozilo propadnutí. Jen před maturitou měl hrozný
strach. Jinak však stál jaksi stranou celého školského provozu. Nikoliv
snad nafoukané, nýbržjaksi cize, jako záležitosti, která se ho vnitřně nijak
zvláště nedotýkala, která však musí být slušně vyřízena.
Pýcha nebo domýšlivost bylo opravdu poslední, z čeho by ho mohl někdo
podezírat. Právě tak by bylo téměř absurdnípřisuzovat Kafkovijakoukoli
drzost nebo dotěrnost. Měli jsme ho všichni velmi rádi a vážili si ho, ale
nikdy jsme s ním nebyli důvěrní: obklopovala ho jakási tenoučká skleněná
stěna. Svým tichým, laskavým, účastným úsměvem se světu otvíral, ale
zároveň před ním uzavíral. Také se nikdy neúčastnil našich hlučných
zábav; jen jedenkrát byl s námi ve velmi pochybném lokále. Ani tam nebyl
jiný než obvykle: host, který nezvyklé okolí se zájmem vznímá, shovívavě
se usmívá a přece se od něho distancuje.
Není toho mnoho, co mohu povědět o Kafkovi: Jeho lidskou cenu jsem
poznal, ale zahanbeně se musím přiznat, že básníka jsem v něm rozpoznal
mnohem později. Je to zajisté moje vina, aleje to zároveň hluboce příznač
né také pro něho. Neboť o svých ostatních spolužácích, kteří něco zname
nali, bych uměl říci nepoměrně více, protože byli přátelsky sdílní. Co mně
utkvělo ve vzpomínce, naprosto nejsou jednotlivé výroky nebo události,
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nýbrž téměř dojemný obraz štíhlého, vysokého, chlapeckého člověka,
který vypadal tak tiše, jemně a téměř svatě, který byl dobrý a poněkud
rozpačitě se usmíval, který ochotně uznával číkoli zásluhy a přece byl
vždycky jaksi vzdálený a cizí.
Přetištěno z publikace Franz Kafka a Praha, kterou v roce 1947 vydalo
nakladatelství V. Žikeš v Praze.

Běla Kolářová: Cesta a návrat
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Postavení spisovné a obecné češtiny
v současném jazyce
Eva Eckertová, San Antonio

Při poslední návštěvě v Československu v létě roku 1987 mě překva
pilo, do jaké míry pronikla obecná čeština do veřejných sdělovacích
prostředků a dalších komunikačních sfér. Pronikání obecné češtiny do
funkčních sfér spisovné češtiny je vlastně mnohaletý proces. Už před
tím se ostatně obecné češtiny a nářečních prvků užívalo v beletrii a di
vadelních hrách. 1) V tomto článku se budu zabývat funkčními změna
mi v postavení obecné a spisovné češtiny, dokumentovanými ukázkami
z krásné literatury i veřejných sdělovacích prostředků, vývojem obecné
češtiny jako samostatného jazykového systému a kodifikací spisovné
češtiny.

Česká diglosie
Čeština se odlišuje od jiných jazyků svou neobvyklou vnitřní stra
tifikací. Lingvisté ji označují jako diglosii, kterou Ferguson definuje
následovně: “V jazyce existují alespoň dva jazykové systémy, jejichž
používání je diktováno situačními podmínkami”.?) Čeština má místo
jednoho základního jazykového systému dva — spisovnou češtinu
a obecnou češtinu. Soudobá spisovná čeština byla kodifikována v době
národního obrození na začátku 19. století a navazuje na humanistickou
češtinu Kralické bible (1579 - 1593). Obecná čeština se jako interdialekt
začala uplatňovat od poloviny 18. století v souvislosti s urbanizačním
procesem a ustálila se jako mluvená národní podoba češtiny na většině
českého území. Francouzština, němčina a řada dalších jazyků sice také
mají několik jazykových systémů, ale pouze v češtině zaujímají oba pa
ralelní postavení.
Tato dualita vyvolává v řadě oblastí jazykového úzu, včetně výuky,
umění, veřejné komunikace a dokonce i formální mluvy, při vyjadřování
jazykovou nejistotu. Kuriózní je, že neobvyklou stratifikaci a používání
češtiny studují především zahraniční lingvisté. Jako první si gramatic
kých forem obecné češtiny všimli a popsali je Vey (1946), Sirokova (1954), Henry Kučera (1955, 1961, 1973) a Micklesen( 1977). V Ame
rice v současnosti studují obecnou češtinu Charles Townsend a Louise
Hammerová.3) V Československu se o kodifikaci obecné češtiny poku
sil v roce 1972 Jiří Hronek.4)
Na existenci dvou základních jazykových systémů — spisovné
a obecné češtiny — poukazoval již Bohuslav Havránek.5) Jedinou ko
difikovanou českou normou je spisovná čeština. Zatímco výlučně spi
sovná čeština byla donedávna závazná ve veřejných sdělovacích
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prostředcích a při psané formální komunikaci, dnes se již nedá defi
novat jako jediná psaná formální podoba češtiny. Podle Havránka 6)
je obecná čeština interdialektem sjednocujícím oblast, v níž se vyskytují
ještě další dialekty či nářečí. V současnosti řada nářečí zanikla a ačkoli
obecná čeština mluvenou podobu češtiny typizuje, není kodifikována
v učebnicích a slovnících a v literatuře se používá s řadou stylistických
omezení. Není však pouze neformální mluvenou formou češtiny, proto
že částečně již pronikla i do psané formální komunikace.7)
Někteří lingvisté nadto používají termínu “běžně mluvená čeština”,8)
která má být nestálou přechodnou formou s prvky spisovné i obecné
češtiny. V “běžně mluvené češtině” se však vyskytují pouze prvky, které
již jsou součástí spisovné nebo obecné češtiny. V otázce existence hovo
rové podoby spisovného jazyka se lingvisté rozcházejí. Podle Havrán
ka 9) existuje tzv. “hovorová čeština”, která je jedním z funkčních stylů
spisovné češtiny, používá se jí při běžné komunikaci a odlišuje se od
obecné češtiny. Townsend naopak ve svém rukopise uvádí, že “termín
‘hovorová spisovná čeština’ si protiřečí. Naznačuje, že hovorová
čeština je zvulgarizovanou podobou spisovné češtiny, z které má hovoro
vá čeština vycházet, zatímco základní mluvenou formou v Cechách je
naopak obecná čeština”. 10)
Na funkční odlišnost spisovné a obecné češtiny se klade stále menší
důraz a v důsledku toho si mluvčí často nejsou jisti, co ve “správné”
mluvě přijatelné je a co není. Většina českých mluvčích si spisovné češ
tiny nesmírně cení. Sami jí sice v běžné mluvě nepoužívají, ale považují
ji za vysoce prestižní. V používání obecné češtiny v rozhlasu, televizi
a při formálních rozhovorech vidí jazykový úpadek. Proti šíření obecné
češtiny do škol, veřejných sdělovacích prostředků, politických projevů
a formální oficiální komunikace se bouří studenti i učitelé, zástupci
různých generací a povolání. Často o sobě tvrdí, že sami dobře nemluví,
a odsuzují ty, kteří nemluví spisovně, “když se to má”. Snad je to dáno
národně obrozeneckou tradicí a tím, že se spisovná čeština učí ve ško
lách. Působí zde však i jiné faktory. V obecné češtině vidí lidé hrozbu
kultuře a tradicím a “úpadek” jazyka spojují s morálním úpadkem
národa.
Všeobecná nespokojenost se stavem češtiny je namířena proti míšení
spisovné a obecné češtiny ve sdělovacích prostředcích a proti úřednímu
a politickému jazyku plnému frází a klišé, který proniká za vymezené
hranice užití a celkově ovlivňuje užívání češtiny. Zhoubný vliv češtiny
používané ve veřejných politických projevech studoval Petr Fidelius. 11)
Fidelius zaznamenává typické citáty politických projevů a ukazuje na
nich, jak dochází k rozpadu sémantických jazykových hodnot. (Viz
např. na str. 67 “definice” z Rudého práva: “Socialistická demokracie
je především funkcí komunistické přestavby a výstavby. Je funkcí na
plnění historického poslání dělnické třídy.”)
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I když se politický a úřední jazyk veřejných sdělovacích prostředků
nedá považovat za reprezentativní, má dalekosáhlé vlivy. Vyskytuje
se v něm řada ruských lexikálních výpůjček a kalků (např. chozrasčot,
subotnik, politika otevřenosti nebo dárkovina nebo vývařovna), obyčejná
česká slova se zaměňují “odborně” znějícími frázemi (např. komplexní
experiment v růstu samostatností), jazyk oplývá pasivními participiál
ními konstrukcemi (např. země jsou oddány míru) a nominálními vaz
bami, nahrazujícími slovesné (např. využívání různých prostředků k do
sahování výsledků).
Vtipně a výstižně tento “úřední” jazyk charakterizoval Miroslav
Kusý: “Ako ideolog (reálný socialista) prevzal a rozvinul k dokona
losti orwellovský jazyk na zahalovanie a zpozitívňovanie negatívnych
skutočností reálneho socializmu: zdražovanie sa v ňom nazýva vyrov
návaním cenových relácií, diskriminácia pred zákonom rovných obča
nov triednym prístupom k ním, energetická kríza objaktívnou ťažkos
ťou intenzívneho rastu, monopol na informácie slobodou informácií,
uplatňovanie práva na slobodu vierovyznania náboženskou zaostalos
ťou, na slobodu politického názoru antikomunizmem, na slobodu kriti
ky deštruktívnym postojom, na slobodu združovania protištátnou čin
nosťou; je to jazyk všeobsiahly, ktorý zasahuje až do najbanálnajších
sfér každodenného života: hasiči sa v ňom volajú požiarnici, policajti
príslušníci, väznice nápravno-výchovnými zariadeniami, tajná polícia
štátnou bezpečnosťou, ktorá v nejreálnejšom z reálnych socializmov
každých pätnásť rokov mení svoj názor, havária atómovej elektrárne
prevádzkovou poruchou a uchlasťanie sa okresného tajomníka k smrti
obetovaním života za vec socializmu.” 12)
Jeden z představitelů Českého svazu dramatických umělců, Miloš
Kopecký, v této souvislosti prohlásil: “Musíme se zase naučit mluvit
česky, očistit a osvěžit náš jazyk, zubožený a zvulgarizovaný televizí,
filmem, novinami. Jakmile začneme myslit, vypudíme téměř automa
ticky onen zjednodušený slovník, onen rybářský slovník, z něhož se už
člověku dělá špatně, tu společensko-politickou hantýrku, kterou se už
všichni málem vyjadřujeme” (Listy 4/1987, 8).
Zajímavé je, že v českých dějinách se jazyk a politická situace vždy
uváděly do souvislosti. V jednom rozboru obrodného procesu roku
1968 se například dočteme, že “šlo i o záležitost jazykovou: českoslo
venští reformátoři totiž odideologizovali jazyk a začali mluvit o sku
tečnosti normální, lidskou řečí” (Obrys 4, 1987).
Druhou oblastí českého jazykového úzu, která je vystavena kritice,
je jazykový projev herců a hlasatelů v televizi. Televizní herci a hla
satelé často užívají spisovné a obecné češtiny prakticky bez rozdílu,
což svědčí o tom, že si nejsou vědomi rozličných funkcí obou systémů,
že se rozrušují hranice, které je oddělují, a že se oba systémy sjednocu
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jí. I když se i ve veřejných sdělovacích prostředcích setkáme se snahou
“správně” se vyjadřovat, nedostatečné povědomí o normách spisovné
češtiny vede například k zaměňování spisovných koncovek obecnými
a ke spojování úřednických frází a politických klišé s obecně českými
lexikálními výrazy. Ve snaze o sblížení oficiální spisovné češtiny s ja
zykem veřejnosti televizní hlasatelé mezi jednotlivými jazykovými sys
témy schválně nerozlišují.
Při sledování televizního pořadu Klub mladých mě překvapilo, s ja
kými obtížemi hlasatelka program uváděla. Program byl určen “mláde
ži” od patnácti do čtyřiceti a stejně staří byli i jeho účastníci. Hlasatelka
se sice snažila držet se spisovné normy, ale nedařilo se jí to. Jazyková
nedůslednost se projevovala ve slovesných koncovkách (např. první
osoba přítomného indikativu sleduju se vyskytla vedle děkují), typicky
obecné české lexémy se kombinovaly se spisovnými koncovkami (např.
děkuji za hezké povídání), koncovky přídavných jmen se vyskytovaly
jak spisovné, tak obecné. Obdobně se dala charakterizovat i vystoupení
hostů. Výlučně spisovných koncovek se používalo jen v diskusi na od
borná témata jako např. politika, lékařství apod. Mezi diváky, kteří
pořad se mnou sledovali, byli lidé od dvaceti do šedesáti. Všichni se
shodovali na tom, že hlasatelka a účastníci pořadu “neumí mluvit čes
ky”. Ačkoli uvádím tento případ pouze jako příklad, který by měl být
doložen dalšími sociolingvistickými údaji, z vlastní zkušenosti ze sle
dování televizních pořadů a vystupování kulturních představitelů
mohu potvrdit, že jde o příklad typický.
Co tedy mluvčí hodnotí jako “jazykový úpadek”, se dá interpretovat
dvojím způsobem. Buď jde o nedbaléjazykové projevy veřejných spole
čenských představitelů a televizních herců a hlasatelů, nebo jde o při
rozený jazykový vývoj, který směřuje ke sbližování spisovné češtiny
s obecnou.
V krásné literatuře se obecné češtiny používá už dávno. Prvky obecné
češtiny se vyskytují již v Nerudových Malostranských povídkách. 13)
Můžeme poukázat na dovednou jazykovou stylizaci Josefa Škvorecké
ho, který obecné češtiny používá nejen k charakterizaci postav, ale
celkově jako jazyka dialogu. Extrémně hovorové češtiny používá ve
svých dílech Jiří Svoboda. 14) Píše téměř výlučně foneticky a jeho češti
na je pro řadu mluvčích, kteří jinak obecné češtiny užívají, nepřijatelná.
Obecná čeština je např. i jazykem rozhovoru v Landovského Soukromé
vzpouře. Uvedu zde z něho ukázku a na příkladech poukáži na typicky
obecně české jazykové prvky.
No jo, to bylo to léto, co jsem statoval v Dědečkovi, tam jsem poprvé
poznal Miloše Formana, který na tomto filmu dělal pomocnýho režiséra.
To bylo to léto, ten rok co jsem byl zároveň topičem ve škole a co jsem
měl svůj soukromý důl a tentýž rok mě vyhodili z tý průmyslovky, a to
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velmi jednoduše. V tý době jsem ještě s inženýrem Kovandou opravoval
pletací stroje pro nějakej národní podnik, protože jsem byl manuálně
zručnej. Byl jsem vyučenej, takže když ten inženýr dostal nějakej kšeft,
něco zlepšit, opravit, renovovat, tak jsme to odvezli do školní dílny a jelo
se. On všechno jako technik zvládnul, ale ruce, ty jsem měl já, tak jsme
jeli spolu. Byl to třídní učitel a já si s ním tykal... 15)
Z této ukázky vyplývá, že (1) obecně české rysy jsou kontextuálně
vázány, (2) jejich výskyt není náhodný, ale systematický a (3) u řady
výrazů existuje celá hierarchie možných užití. O kontextuální závislosti
obecně českých prvků svědčí například obecně česká forma tý průmys
lovky, které se běžně užívá v hovorovém kontextu, typizovaném uve
denou ukázkou (Vyhodili mě z týprůmyslovky), ale nedala by se použít
ve spisovném kontextu (na této průmyslové škole je každý rok mnoho
uchazečů). I když se podle kontextu použije buď na týprůmyslovce nebo
na této průmyslové škole, v obou spojeních se systematicky používá obec
ně českých nebo spisovných prvků v tvarosloví i koncovce. Obecně
česká fenologická a morfologická fakta mohou však také být zastřena
typem lexému. Např. ve slovech lék, lékař se é nikdy neúží, zatímco
se běžně setkáváme s úžením ve slově jako mlíko. O hierarchii v užívání
obecně českých tvarů, závisející na mluvčím a situaci, svědčí např. věta
Poznal jsem Miloše Formana, který na tomto filmu dělal pomocnýho
režiséra. Vedle spisovného který zde máme obecné pomocnýho, vedle
na tomto filmu se vyskytuje o něco výše v tý době a souhlásková skupina
kt- zůstává spisovně nezjednodušena. Ačkoli kontext je jasně hovorový,
záleží na mluvčím, do jaké míry použije obecných a spisovných prvků.
Výlučné použití spisovných tvarů by mohlo signalizovat určitý odstup,
ironii, sarkasmus apod. V dané ukázce se užívá obecně české derivace
{průmyslovka), vynechává se pomocné sloveso v minulém čase (já si
s ním tykal) a užívá se obecně českých slov a spojení kšeft, renovovat,
jelo se. Spisovné češtiny (např. byl jsem vyhozen za velmi nejasných pod
mínek), projevující se v této větě lexikálním výběrem, užitím trpného
participia a jistou frázovitostí, autor používá především za účelem
zdůraznění a ironizace.
Českou diglosii přesně vystihuje Fergusonova charakteristika vy
sokého a nízkého kódu. 16) Podle Fergusona má tzv. “vysoký kód”,
který odpovídá spisovné češtině, gramatické kategorie, chybějící
v “nízkém kódu” (v obecné češtině se např. nepoužívá přechodníků,
jmenných tvarů u příčestí a přídavných jmen) a systém jmenných a slo
vesných koncovek je v “nízkém kódu” zredukován, případně zcela
chybí. V obecné češtině se např. v instrumentálu plurálu podstatných
jmen nerozlišuje rod a používá se univerzální koncovky -ama/(-ema),
n nominativu plurálu maskulin se upouští od-é a analogicky s ostatními
maskuliny se užívá -i, v lokativu plurálu převládá univerzální -ách,
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tzn. že nedochází k palatalizaci, od palatalizace se upouští u přídavných
jmen.
Obecná čeština byla již jako systém popsána. 17) Hronek iTownsend
dospívají k závěru, že fonologický i morfologický systém obecné češtiny
je celkově mnohem jednodušší, pravidelnější a symetričtější než spisov
né češtiny. Např. u přídavných jmen je zjednodušení a regularizace
dosaženo obecně českou změnou -é- v í/ý- a dále tím, že se koncovky
nepalatalizují a nerozlišuje se rod (např. pražský kluci, holky, místa).
Rozdíly v souhláskových systémech spisovné a obecné češtiny jsou dis
tribuční, dochází také k zjednodušení souhláskových skupin (např.
dycky, žička, kerej, řek). V samohláskovém systému se setkáváme
s typickými přechody é v í/ý {mlíko, týct),ý/í v ej (dobrej), úvou {puzko)
a o ve vo {vokno). Dále dochází k dloužení (vzádu, dvéře, pivo, Bože)
a krácení samohlásek {skříním, říkám, stůj). Kontextuální, lexikální
a hierarchické aspekty však hrají ve výběru příslušné formy důležitou
roli (protetického v se například nepoužije u slova otec).
Z morfologie uvedu několik obecně českých charakteristik sloves
ného systému. Ve třetí osobě přítomného plurálu se ustálily koncovky
-ou, -aj, -ej (ukážou, stavěj), v první osobě přítomného plurálu -em {vedem), v infinitivu je univerzální zakončení na -t (říct), u sloves na -nout
koncovka minulého singuláru -nul (prásknul), v podmiňovacím způso
bu dochází jen omezeně k morfofonematickému střídání s s ch (by
chom, bysme).
V lexikální slovní zásobě je většina lexémů společná spisovné i obecné
češtině, ale zároveň existuje řada spárovaných lexémů, z nichž jeden
je obecně český a druhý spisovný (pusa, ústa/polibek; šuplík/zásuvka).
Spisovných nebo obecných výrazů se opět používá v souvislosti s kon
textem a lexikální hierarchií a je velice těžké definovat určité slovo
jako čistě spisovné, obecné, vulgární, slangové apod.
V souhrnu se dá říci, že jedinečných rysem české diglosie je existence
stylisticky neutrálních tvarů, slov a výslovností odlišujících se od tva
rů, slov a výslovností, které předpisuje spisovná čeština. Nejsou sice
formálně kodifikovány v učebnicích a slovnících, ale kodifikuje je úzus.
V tomto smyslu hovořil o dvou normách, funkčně diferencované spi
sovné a lidové, o jejíž normě rozhoduje úzus, již Havránek. 18)

Původ spisovné a obecné normy
Základem spisovného jazyka na počátku 14. století začíná být
středočeský kulturní dialekt, který existoval v podobě mluvené. Spolu
s rozvojem školství a veřejného života vzrůstá v 15. století význam spi
sovného jazyka pro širší vrstvy. V první polovině 15. století dochází
k bohatým samohláskovým změnám, z nichž do spisovné normy se
dostaly změna ó v ů a změna ú v ou uprostřed nebo na konci slova.
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Změny ý/í v ej, é v z' a protetické v- do tehdejšího spisovného úzu pro
nikly omezeně, i když v živé řeči existovaly. K ustálení podoby spisovné
ho jazyka došlo kolem poloviny 16. století, ačkoli uživatelé jazyka po
ciťovali rozdíl mezi psanou podobou spisovného jazyka a nářečími.
V důsledku toho se začala vytvářet mluvená podoba spisovného jazyka,
která byla stylově i teritoriálně rozlišena. Porák píše, že “texty (např.
soukromá korespondence) svědčí o tom, že se v ní šířily fonologické
jevy obecně české, a to i v oblastech, kde byl v nářečích stav jiný”. Podle
Blahoslava “nejpravější a nejpěknější jest česká řeč” v Praze. 19) Již v 16.
a 17. století užívají spisovatelé zjednodušených přechodníků, a to abso
lutně, nespojitě. Teprve na umělý zásah Dobrovského se znovu začaly
rozlišovat přechodníkové tvary podle čísel a rodů a se zřetelem ke stej
nosti podmětu, což vytvořilo dnešní složitý stav. Absolutně se užívalo
i zájmena jenž. Rosa v 17. století připouštěl v instrumentálu plurálu
mužského a středního rodu koncovku -ami, kterou najdeme i u Komen
ského, a tvary krásnej, krásný (stř. rod) a krásnýho.
Dichotomie češtiny se již tradičně vysvětluje poukazem na to, že
v druhé polovině 18. století se stala normou humanistická čeština Kra
lické bible. Humanistická norma byla však již tehdy archaická a ne
odrážela se v ní skutečná čeština, kterou se v Cechách mluvilo. O ne
šťastné archaičnosti spisovné češtiny psal již zakladatel Pražského
lingvistického kroužku Vilém Mathesius. Havránek a další členové
Kroužku se věnovali otázkám jazykové kultury a zmiňovali se o řadě
zastaralých jevů, které se ve spisovné češtině stále vyžadují jako jediné
alternativy. Mathesius ve své známé Češtině a obecném jazykozpytu
píše: “Tak se stala nová čeština spisovná nejarchaičtějším členem po
četné rodiny slovanských jazyků a osudově se vzdálila od češtiny hovorové”.20)
Kodifikace Josefa Dobrovského 21) se však donedávna považovala
za jediné přijatelné řešení tehdejší situace. Dobrovský použil huma
nistické normy pod nátlakem mimolingvistických faktorů, jako byla
jazyková prestiž humanistických spisů a vysoce rozvinuté protestant
ské kultury minulých století. Humanistickou normou se také logicky
sjednotila česká, moravská a slovenská jazyková oblast. Humanistická
norma se v době stagnace udržovala v rodinách českých bratří. Na Slo
vensku byla navíc biblická čeština spisovnou normou a změny, ke kte
rým v hovorové češtině došlo před národním obrozením, oddálily češti
nu od moravského i slovenského jazykového úzu. Dobrovský barokní
literaturu považoval za pouhý ideologický jev. Jungmann začal šířit
názor, že čeština, kterou se barokní literatura psala, byla v rozkladu
(v důsledku nářečních prvků, chybných novotvarů a hlavně německých
výpůjček).22) Při jazykové kodifikaci lingvisté odmítali vycházet z této
češtiny, “prolezlé nešvary”. Ve své argumentaci se však opírali přede
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vším o kapitolu “Rozklad jazyka českého" v knize Dobrovského.23)
Na základě protihabsburského hodnocení politického vývoje v Ce
chách po roce 1620 reagovali čeští lingvisté na ideologický obsah a umě
lecké hodnoty barokní literatury negativně. Barokní literatura se nikdy
nepovažovala za součást české literatury. Naše znalosti barokní lite
ratury se utvářejí vlastně teprve nyní.
Havránek 24) se jako první pokusil zařadit barokní literaturu do
české kulturní tradice a zhodnotit ji na novém podkladě. Podle Havrán
ka narážela čeština 17. a 18. století na obtíže, vyplývající z jejích omeze
ných funkčních a společenských možností (ve srovnání s češtinou 15.
a 16. století). Havránek si jako první všiml, že čeština, které se tehdy
používalo v literatuře, nebyla vůbec poznamenána lexikálními neologismy (Pohla, Simka a Rosy). Poukázal na specifické fonologické jevy,
které v té době odlišovaly spisovnou češtinu od obecné, jako je např.
používání -ej tam, kde se dříve používalo -ý, -é- na místě dřívějšího
-í-, počáteční ou- místo w- a vo- místo o-, instrumentál plurálu -ama
a ve 3. osobě plurálu přítomného indikativu volné střídání slovesných
koncovek -í a -ejí.
Také Kopečný (už v roce 1949) psal, že vývoj češtiny přerušen nebyl,
což obrozenci ignorovali, a v důsledku toho se formování moderního
spisovného jazyka neobešlo bez obtíží. “Ale v době osvícenské se za
čala norma spisovného jazyka takřka nově tvořit. Osvícenští teoretiko
vé jazyka přehlíželi jeho organický růst... jeho souvislost nebyla —
přes funkční omezení — přerušena... Zacházeli s češtinou jako s jazy
kem mrtvým, kterému je možno předepsat normy libovolně.”25) Pozo
rování Havránka ani Kopečného však nic nezměnila na negativních
postojích lingvistů vůči jazyku používanému v barokní literatuře.
Zpracování českého jazyka “střední” doby, tzn. 15.-18. století, které
je důležité, abychom mohli zjistit, nač mohla obrozenecká jazyková
teorie i praxe po době stagnace vlastně navazovat, dosud chybí. Za po
zornost však stojí dvě zajímavé lingvistické studie, Kamišova a Stichova. Adolf Kamiš píše, že “18. století má po stránce vývoje jazyka
několik etap. Na jeho začátku doznívají jednak ještě barokní tendence,
jednak už od 70. a 80. let dochází k novému nástupu v oblasti jazyka.”26) Kamiš si dále všímá toho, že v době stagnace v 18. století se uži
vatelé českého jazyka přidržovali vyspělé humanistické normy po strán
ce hláskoslovné i morfologické. Také Kopečný poukazuje na to, že li
terární tvorba 18. století, hlavně náboženská, se opírá o jazyk uzáko
něný Kralickou biblí. Ke konci 18. století se však úzus spisovný i lidový
od tradiční normy humanistické odchyluje, což Kamiš ve své studii
dokládá rozborem jazyka tří stylových oblastí: jazyka začínající publi
cistiky, a to Kozuryho “Pražských českých novin” z r. 1782 a Krameriových “Schonfeldských cis. král, poštovských novin” z r. 1786,
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dále “Pražských poštovských novin” z r. 1789, Letopisů města Loun
napsaných r. 1784 Janem Mojžíšem a konečně jazyka knihy svědomí
z r. 1784 z města Loun. Kamiš dochází k závěru, že novinové texty a ná
boženské a historiografické památky vykazují určité rozdíly, a to jak
po stránce morfologické, kam proniklo hodně analogických tvarů z li
dového úzu, tak i ve výběru lexikálních prostředků. Celkově však zkou
mané památky svědčí o existenci české jazykové normy. Jazykově vy
cházejí z tradiční normy humanistické, ale zároveň obsahují určité
inovace.
Všechny inovace psané v češtině 18. století, které podle lingvistů ved
ly k jazykovému rozkladu, jsou však typické pro soudobou obecnou
češtinu (mezi typické patří užití lokativu plurálu břehách, lokativu
singuláru typu kost do pastě, instrumentálu plurálu mezi táboritama,
nominativu plurálu panský rychtáři, úžení é v í/ý dýlka, mlíkem, píci,
změna ý v ej svýho strejce, bejvati, s sto zlatejma, třetí osoba přítom
ného indikativu mluvějí, tvary může, táhnul, přijmutí atd.). Inovace
zahrnují jen málo nářečních útvarů, ačkoli právě nářečí měla podle
obrozenců vinu na úpadku spisovné češtiny. V literárních textech
se nepoužívá neologismů Rosy ani jiných puristů. Literatura naopak
svědčí o tom, že její autoři usilovali o sblížení spisovné normy s nespi
sovnou obecnou češtinou, která převládala jako mluvený jazykový
útvar, utvářející se již od 16. století (viz Porák), ale především při
urbanizačním procesu od poloviny 18. století.
Alexandr Stich si ve své pronikavé studii všímá několika zají
mavých jevů. Poukazuje na Hausenblasovu monografii,27) zkoumající
vývoj předmětového genitivu v češtině, a na základě rozboru mate
riálů 17.-18. století zdůrazňuje, že toto období tvoří důležitý integrální
článek ve vývoji českého jazyka. V tomto období mají dokonce kořeny
určité vývojové tendence, které se plně uplatnily v obrozenecké době.
Stich dospívá k závěru, že existovala ještě jiná možnost, než kterou
si zvolil Dobrovský. “Tuto možnost zosobňuje V. Thám, fascinovaný
barokní literaturou. S vytříbeným uměleckým i lingvistickým vkusem
zhodnotil kvality barokní literatury, když uvedl svůj Almanach z r. 1785
Zdoroslavíčkem Kadlinského. Z tohoto činu vyplývá, že Thám a jeho
kroužek, usilující o vytvoření nové, činorodé, hodnotné současné
poezie, našli literárního i lingvistického předchůdce právě v osobě
barokního básníka”.28)
Norma spisovné češtiny tedy vznikla za národního obrození, jak
píše Mathesius, jako “umělý” kód: “... Nová spisovná čeština se od star
ších spisovných jazyků zásadně lišila ve svém umělém vzniku”.29) Ne
vycházela z barokní literatury, ačkoli výzkum potvrzuje, že i tato mož
nost zde existovala. Při následných kodifikacích prošla obrozenecká
spisovná norma jen drobnými úpravami a stále ovlivňuje soudobou
jazykovou kulturu.
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Soudobá kodifikace spisovného jazyka je problematická a kodifi
kace obecné češtiny zcela chybí. Kodifikace spisovné češtiny ve Slovníku
spisovné češtiny pro školu a veřejnost 30) je sice normativní, ale neudává,
které tvary jsou skutečně funkční. Samotný úzus potvrzuje, že mezi
slovníkovou kodifikací a skutečným užíváním češtiny existují hluboké
rozdíly. Nová třídílná Mluvnice češtiny 31) nepřináší v popisu českého
jazyka žádné změny. Zabývá se pouze spisovnou češtinou jako jediným
normativním českým jazykovým systémem a navíc obsahuje řadu za
staralých tvarů. Čeští lingvisté usilují o zachování spisovné češtiny
jako takové, i když občas v rámci spisovné normy kodifikují některé
obecně české prvky (např. můžu, můžou). Existuje nestálá a sporná
hierarchie obecně českých prvků, které se postupně stávají součástí
spisovné kodifikace. Ke kodifikačním úpravám však dochází značně
pomalu a nesystematicky a neodráží se v nich postavení ostatních při
jatelných obecně českých prvků, které kodifikovány nejsou.32)
Diskusi o obecné češtině zahájil v šedesátých letech Petr Sgall. Sgall
zdůrazňuje 33), že v neutuchající diskusi o obecné češtině ve Slově a slo
vesnosti v letech 1960 až 1963 se odráží reakce šokovaných českých
lingvistů, kteří se nedokázali smířit s představou, že by se obecná čeština
mohla studovat a povznést nad postavení místně omezeného interdialektu. Louise Hammerová ve své disertaci píše, že “Sgall dal k celé dis
kusi podnět, když prohlásil, že se obecná čeština stává mluvenou for
mou národního jazyka a že bude nutné uvést některé její, hlavně lexikál
ní a fonetické, elementy do spisovné češtiny, aby se dosáhlo realističtěj
šího vztahu mezi kodifikovanou a mluvenou normou.’’34) Sgall zdů
razňuje, že je třeba rozlišovat v češtině mezi dvěma paralelními nor
mami a studovat obecnou češtinu jako systém. Je přesvědčen o tom, že
její formy se postupně stanou součástí spisovné normy, což povede
k značnému stylistickému rozrůznění českého jazyka. Předpokládá, že
během dvou až tří generací může dojít k splynutí obou jazykových
systémů.35)
V Ústavu pro jazyk český v Praze je sice výzkum obecné češtiny sou
částí dlouhodobého plánu, ale ve skutečnosti se studuje pouze tzv.
struktura mluvených projevů. Lingvisté, kteří se o obecnou češtinu
zajímají, nemají přístup k nahrávkám mluvených projevů a snaží se je
získat od cizích lingvistů, kteří si češtinu nahrávají k vlastním výzkum
ným účelům. Výzkum obecné češtiny zaujímá v Československu dru
hořadé místo, je omezený a nesystematický.
Celkový obraz českého jazykového úzu je tedy složitý. Vztah spisov
né a obecné češtiny je komplikován odmítavým postojem lingvistů vůči
obecné češtině jako jazykovému systému, jazykovým úpadkem veřej
ných projevů, ústupem od spisovné češtiny jako jazyka veřejných sdě
lovacích prostředků, sbližováním funkcí spisovné a obecné češtiny
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a postupným splýváním obou systémů v stylisticky značně rozrůzněný
celek. Nesporné však je, že zatímco spisovná čeština ztrácí své prestižní
postavení a mluvčím často chybí povědomí o náležité spisovné normě,
obecná čeština naopak zaujímá pevné postavení jako základní mluvená
forma především neformální komunikace.

Poznámky
1. Prvků obecné češtiny využívali k charakterové stylizaci už bratří Čapkové.
Stačí poukázat na postavu Fanky v Loupežníkovi.
2. Charles Ferguson, Diglossia, Word 15, 1959, str. 429.
3. Louise Hammerová, Prague Colloquial Speech, Bloomington, Indiana
(disertační práce) 1985, a Code switching in Colloquial Czech, Language and
Discourse: Test and Protest, A Festschrift for P. Sgall, red. J. L. Mey, J. Benjamins Publishing Company, 1986, str. 455 - 473. Charles Townsend, Spoken
Prague Czech (manuskript), 1988.
4. Jiří Hronek, Obecná čeština, Praha 1972.
5. Bohuslav Havránek, Úkoly spisovného jazyka a jeho kultura, Spisovná češ
tina a jazyková kultura, Praha 1982, str. 32 - 84, a Kfunkčnímu rozvrstvení spisov
ného jazyka, Časopis pro moderní filologii 28, I, Praha: Klub moderních filo
logů, 1942, str. 409 - 416.
6. Havránek, Nářečí česká, Československá vlastivěda 3, Prague 1934, str.
84-218.
7. Z obecné češtiny se ve formální psané komunikaci využívá především lexi
kálních prvků. Hojně jsou zastoupeny v některých denících, např. v Mladé
frontě, Práci a Čs. sportu, v časopisech pro děti (Sluníčko a Mateřídouška)
a v časopisech pro mládež (Mladý svět). Konzervativní Lidová demokracie se
drží spisovné české normy.
8. Henry Kučera, Phonemic Variations of Spoken Czech, Slavic Word 11, 1955,
str. 575 - 602.
9. Havránek 1932, str. 42 - 43.
10. Townsend 1988, str. 4.
11. Petr Fidelius, Jazyk a moc, Arkýř, Mnichov, 1983.
12. Miroslav Kusý, Charta a reálný socialismus, O svobodě a moci, Index, 1980,
str. 201.
13. Jan Neruda, Povídky Malostranské, F. Topič, Praha 1921. Namátkou
jsem našla obecně česká slova a spojení, jako štulec, ponocárna, huba, to jsme
se s tím natahali, a obecně české gramatické formy přihlídl, klepnul, ouřad,
slítnete, kejhali, strh, špičkama.
14. Jiří Svoboda, Autostopem kolem světa, 1979.
15. Pavel Landovský, Soukromá vzpoura, Karel Ritter Verlag, Bonn 1988,
str. 25.
16. Ferguson, str. 433.
17. Hronek 1972 a Townsend 1988.
18. Havránek 1932, str. 34.
19. Jaroslav Porák, Vytváření normy a její vztah ke kodifikaci v humanistické
češtině, Slovo a slovesnost 42, 1981, str. 219 - 227.

113

20. Vilém Mathesius, Čeština a obecný jazykozpyt, Praha 1947.
21. Josef Dobrovský, Ausführliches Lehrgebäude der Böhmischen Sprache,
Praha 1809.
22. Alexandr Stich, On the beginning of Modern Standart Czech, Explicit Be
schreibung der Sprache und automatische Textbearbeitung, Univerzita Karlova,
Praha 1987, str. 121-8.
23. Dobrovský, Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur, Praha 1792.
24. Havránek, Vývoj spisovného jazyka českého, Československá vlastivěda,
2. řada, Praha 1986.
25. František Kopečný, Spisovný jazyk ajehoforma hovorová, Našeřeč 33, 1949,
str. 14.
26. Adolf Kamiš, Slovní zásoba české publicistiky 18. století, Karlova uni
verzita, Praha 1974.
27. Karel Hausenblas, Vývoj předmětového genitivu v češtině, Praha 1958.
28. Stich, str. 126.
29. Mathesius, O požadavku stability ve spisovném jazyce, Spisovná čeština
a jazyková kultura, red. Bohuslav Havránek a M. Weingart, Praha 1932, 26.
30. Slovník spisovné češtiny, red. Jan Filipec a František Daneš, Academia,
Praha 1978.
31. Mluvnice češtiny, red. Jan Horecký, Academia, Praha 1986.
32. I když rozdíly nevyvolávají nedorozumění mezi rodilými mluvčími, jsou
vážnou komunikační překážkou pro cizince. Touto problematikou se zabýval
Charles Townsend, upozorňující na to, že i čeští učitelé češtiny “jako druhého
jazyka” přiznávají, že by se mělo učit alespoň některým aspektům hovorového
jazyka (Sgall, 1986, str. 203).
33. Petr Sgall, Czech: A Crux Sociolinguistarum, Pragmatics and Linguistics,
Festschrift for Jacob L. Mey, Odense University 1986, str. 198.
34. Hammerová, str. 12.
35. Sgall, str. 201, a soukromý rozhovor v roce 1987.

114

Vaculík je tady
Ivan Klíma, Praha
Už dlouho se chystám, že napíšu o Vaculíkových fejetonech. Jednak
se mi líbí, jednak, čímž však prozrazuju pointu, je považuju za pozoru
hodný jev v současné české literatuře. Také mě lákalo srovnat Vaculíka
fejetonistu s autorem, o němž jsem kdysi psával, s klasikem českého fe
jetonu Karlem Čapkem. Vím, že nepůsobí věrohodně, když kdokoliv
sepisuje pochvalné kritiky na své přátele. Snad mi polehčí, že z chvály
Vaculíka mi těžko vyplyne nějaký zisk.
Když můj syn, tehdy ještě student, dočetl Český snář, zeptal jsem se
ho, co románu říká. Jeho hodnocení bylo nečekaně stručné: On je to
vlastně jeden strašně dlouhý fejeton. Tento soud byl sice zjednošující,
nicméně podle mého názoru vystihoval základní rys Vaculíkova spiso
vání. Jako řekneme o Seifertovi, že byl rozeným lyrikem, nezaváháme
při tvrzení, že Vaculík je rozeným fejetonistou.
Fejeton u nás píše kdekdo. Většinou autoři, ať úmyslně či podvědo
mě, napodobují fejetony Čapkovy. Odkoukali od klasika, co je na jeho
psaní nejpatrnější, nejpovrchnější a nejmanýrovatější: zálibu v malých
věcech všedního života, v bodrých soudech, v jazyku bohatém na výčty
a synonyma. Jenže kouzlo Čapkových fejetonů, jejich podmanivost
i moudrost, tkvěly v něčem jiném. Po dvě desetiletí se ve svém sloupku
tento osobitý muž pravidelně vyslovoval k problémům své doby, pro
mlouval k záležitostem nicotným i světodějným. Záležitosti malé i velké
mu byly jen záminkou, aby mohl hlásat svoji filosofii a názorně před
vést, co si myslí o společenském dění i o světě své doby.
Osobitých lidí, jak známo, není mnoho a stále jich spíše ubývá. Těch,
kteří hledají názor na vše, co je obklopuje, od rozhlasového či televizní
ho přijímače po převrat v nějaké vzdálené zemi, a dovedou tento názor
vtipně, stručně, zajímavě a umíněně vyslovovat, je ještě méně. Mezi těmi
nemnohými však Vaculík dnes nemá sobě rovného.
Kdybych se pokoušel vymezit Vaculíkovu osobnost i osobitost, řekl
bych, že vyjadřuje zdravý venkovský rozum s jeho konzervativismem i
s jeho odvěkým odporem k městským pánům, kteří vedou svět od desíti
k pěti. Ze městští páni mají u Vaculíka svoji současnou podobu, je
pochopitelné.
Postavíme-li ty dva, Čapka a Vaculíka, vedle sebe, přímo vykřikne
me, že se k sobě nehodí. První je rozhodně překultivovaný, od dětství
chorý intelektuál, druhý robustní venkovan. Čapek až dětinsky obdivu
je techniku, raduje se z věrných služeb telefonu, rozhlasového přijímače
či ze zázraku letadla, tedy z věcí, na něž Vaculík vrčí nelibostí, stejně
jako se hněvá na svoji vládu. Čapek, jak víme, tu svoji brával v ochranu.
Čapek byl od pohledu osobností kladnou, zlobili ho nespokojenci, rý
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palové, revolucionáři. Člověk nemá odsuzovat svět, v němž žije, raději
než planě kritizovat a volat po převratu má podle svých sil přispět
k zlepšení poměrů. Vaculík se naopak jeví jako zatrpklý, třebaže kon
zervativní, rýpal. Kolem sebe nejčastěji pozoruje zkázu a zmar, úpadek
mravů, jazyka, pracovitosti, přírody, zvyků i vlády. Tvrdím však, že
v české literatuře by se našlo málo tak kladných osobností, jako byl Ka
rel Čapek, jako je Ludvík Vaculík. V jejich postojích nalezneme daleko
více společného, než se jeví na první pohled, čímž nemyslím jen skuteč
nost, že oba od původu venkované milují přírodu a dovedou se zaníce
ním promluvit o své zahradě. Změnila se však doba. Kdo touží tvořit
a žít v souladu s tradičními hodnotami, je zahnán do kouta, kde je neu
stálými výhrůžkami umlčován. Jestliže budeme mezi více než stovkou
Vaculíkových fejetonů hledat jednotící hlas, zaslechneme nikoli proklí
nání, ale úpěnlivé volání člověka, kterému není lhostejné, že kolem
něho ubíjejí přírodu, mravy, řeč, tradici, architekturu, literaturu, přáte
le, slušnost, historii, toleranci, osobitost, že podlamují samu schopnost
svobodně se rozvíjet a žít.
Jeho zlobná prohlášení nevycházejí z duše zatrpklého misantropa, je
to křik činorodého, tvořivého člověka, kterého odsoudili do role divá
ka, jenž má mlčky - ne-li s nadšeným potleskem - přihlížet zkáze vlastní
ho společenství, lidského rodu. “O světě rozhodují vlastně podřadní lidé.
Všelijací lajdáci a nevychovanci způsobují nad námi všelijaké hlídače; zlo
ději a vrazi nám zřídili sbor četníků a detektivů; vládychtivci, kteří by se
neudrželi v úřadě z naší důvěry, uvalují na nás tajné policajty, udavače
a ředitele. A tak my, co nikdy ani neodhodíme na louce igelit, nesmíme si
na místě, kam večer v krajině dojdeme, postavit stan. Neukradli jsme ani
svíčku, a přesto všecky kostely nacházíme zamčeny...” (Čí je svět) "Ti
nejnižší myslitelé vyslovují ledabyle už letopočet dva tisíce, mluvíce o ce
mentu, uhlí a dopravě. Nepřipadá vám hrozné, že i po roce dva tisíce míní
vláda nic než řídit výrobu denních blbostí? Že se dál bude na krávy dívat
jako na surovinu pro masný průmysl a na nás jako na plánované spotřebi
tele? Tak jsem si rok dva tisíce nepředstavoval. Národ rovná se jeho
obživa? Ne a nikoli!” (Český zápor)
Ve svých pravidelných promluvách a stížnostech Vaculík s citlivostí,
jíž bývá obdařena jen mimořádná osobnost, nachází a pojmenovává
příčiny chorob, jež pokud zůstávají skryty a nepojmenovány, rozežírají
tělo i duši společenství. Bere přitom lidem i poslední, zdánlivě neškodná
šidítka, odhaluje charakter televize, která nás soustavně ‘‘okrádá o ori
ginál života”, nemá rád sport ani konzumní rekreaci, odmítá naději, že
naše poměry může změnit k lepšímu nějaká dobrá vnější moc, do omr
zení opakuje, že způsob života, který většina přijala, jen prodlužuje
chorobný stav, v němž žijeme, v němž dokonce žijeme na úkor příštích
generací. Jestliže ta většina mu má vůbec naslouchat anebo dokonce
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být nakloněna, musí ji ovšem nejen kárat, ale také přivádět k hodno
tám, navrhovat východiska.
Je jedno téma, k němuž se Vaculík rok co rok vrací. Každého března
napíše svoje oznámení: Jaro je tady. Jistě v tom opakování, ve stále
nových variacích na jarní téma, tedy na téma vzkříšení a obrození, je
něco hravosti, více v něm však bude - snad jen podvědomé - snahy po
stavit ve světě cosi pevného, nalézt bod, od něhož se vše počíná a roz
bíhá. “V březnu se mi vždycky chtělo dát se do nových podniků. Později,
když jsem byl starší, vracel jsem se k loňským plánům s novými nápady,
silami a schopnostmi. Na jaře se přeskupovaly síly, povahy i talenty, už
v březnu se prakticky rozhodlo, kdo s kým bude pásat do podzimu...”
V březnových fejetonech se Vaculík nejčastěji vrací do míst dětství, do
dob, po nichž cítí stesk, neboť “člověk nevěděl přesně, co dobrého se
mu ještě dnes do večera stane.” Minulost, která mu splývá s rodným
Valašském, je nevratná, stejně jako dávná podoba krajiny, a Vaculík ji
nedoufá přivolat nazpět, jen připomíná, že minulost patří do našeho
života. Zapomeneme-li na ni, odtrhneme-li se od ní, odtrhneme se od
země, a pak:“...pro jaké živočichy bude taková země dobrá?” (Jaro je
tady, 1978)
Ve fejetonu Poznámky o statečnosti se Vaculík pokusil stanovit jaký
si program pro chování a jednání “normálního” člověka, tedy právě
pro onu zmíněnou většinu. “Normální člověk je dost setrvačný v dob
rých zvycích a ctnostech, má svou pevnost a sám se brání jejímu navrtávání. Jako nerad vidí, když si někdo nebezpečně troufá, tak si zas rád
potvrdí, že poctivá práce v klidu je to nejlepší, i když není zrovna dobře
placena, a že slušné jednání nachází slušnou odpověď. Dnes hlavní útok
není veden ani tak proti hrdinům, jako proti tomu, co jsme považovali
za normu práce, jednání a vztahů... Proto jsou pravé nálože stále nových
druhů rozmísťovány do davu, kde nemají nikoho existenčně a tělesně zni
čit, nýbrž přivodit v něm změnu norem... Je to útok na sám pojem normál
ního života. Já to považuji za nebezpečnější než v padesátých letech, a exis
tuje se nám v tom líp.
Za takových okolností má cenu hrdinského skutku každý kousek pocti
vě udělané práce, každý projev neúplatnosti, každé gesto dobré vůle, vy
bočení z chladné rutiny nebo krok a pohled bez masky... Zatímco hrdin
ské činy lidi lekají a dávají jim možnost pravdivě se vymluvit, že na to
nejsou stavěni, setrvat statečně na dobré normě můžou za přijatelné oběti
všichni, a vědí to.”
Není třeba zvláštní bystrosti ani sečtělosti, abychom našli souvislost
mezi tímto programem a zásadami, jež hlásali — v jiných sice dobách,
ale témuž národu — Masaryk a po něm i Čapek.
Srovnávám dílo Vaculíkovo s Čapkovým a jsem si vědom, že doba,
v níž tvořil Čapek, se výrazně liší od doby, kdy své dílo vytváří Vaculík.
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Zápas o normálního člověka a o důstojný, smysluplný život se však vedl
tehdy stejně, jako se vede i dnes, jen na občasné výkřiky ulice se kdysi
mohlo odpovídat otevřeněji a hlavně veřejně. Čapek měl k dispozici
jeden z nejčtenějších deníků a několik týdeníků — Vaculík má svůj psací
stroj a neznámý počet dobrovolných opisovaček. Jejich ochota je jistě
přímo úměrná úrovni textu, naléhavosti poselství, jež přináší. Para
doxně poměry nutí autora, který se ocitl v situaci Vaculíkově, ještě
k větší odpovědnosti vůči vlastnímu textu, nežli nutila stotisícová čte
nářská obec autora v otevřené a svobodné společnosti.
Situace, v níž autor osamoceně vzdoruje se svým psacím strojem,
s papírem žluté barvy a s několika kopíráky, spojeným silám slov i ob
rázků, které jediný odesílatel doručuje denně do všech domovů, se zdá
zoufalá, ne-li beznadějná. Musí ovlivnit i způsob, jakým autor vede
svůj zápas. Spojené síly přece nelze překřičet ani přehádat. Proti jejich
technické převaze má osamělý autor na své straně jen svoji osobnost,
kterou je připraven cele nasadit, svoji velkorysost a nadhled, jež je
schopen v nejvypjatějších chvílích projevit i vůči — anebo právě vůči —
podlé a nízké síle.
Začátkem roku sedmdesátéto sedmého všechny sdělovací prostřed
ky neurvale zaútočily proti signatářům Charty 77. Mezi postiženými
kromě významných umělců a politiků byl také jeden z bývalých vůdčích
činitelů komunistické strany Zdeněk Mlynář. Prvního března deník
Rudé právo otiskl celostránkový článek, v němž ho obvinil z mnoha
těžko prokazatelných (a stejně těžko vyvratitelných) provinění proti
slušnosti a dobrým mravům. Vaculík na tento článek a na celou utrhačnou kampaň odpověděl v jediném fejetonu K případu Mlynář. “Nevím
už, kdo z přátel mě upozornil, že v Rudém právu byl článek o tom, jak
Zdeněk Mlynář v mládí udal svého otce Komunistické straně Českosloven
ska, jejímiž členy oba Mlynářové byli. Obstaral jsem si to číslo a článek
si přečetl. Při následném listování novinami padly mi oči na jinou, nesrov
natelně skromnější zprávu, nadepsanou však omračujícím titulkem:
NÁHLÝ ÚBYTEK ENERGIE QUASARU. Vzrušen začal jsem číst. .
Vaculík reprodukuje obsah článku, poznamenává, že zprávy toho dru
hu má v novinách rád. “Jednak je jimi příjemně potištěno místo, které
mohlo být potištěno daleko hůř, a pak dávají najednou jiný vhled do všeho,
co psáno okolo.” Zbytek fejetonu pak věnuje tomu, že rozebírá zmíně
nou několikařádkovou zprávu, v níž, zdá se, nemůže být (proč by také?)
nepravd. Postupně však užaslému čtenáři dokazuje, že dokonce ani
o něčem tak odtažitém není zmíněný list s to podat pravdivou zprávu.
Téměř všechny údaje jsou zkreslené, nepřesné či falešné. O případu
Mlynář nedovíme se už ani slovo
Nevím, jestli nějaký vědec jednou sepíše historii polemik, ale jsem
si jist, že důstojnější, elegantnější a jemnější odpověď na pomlouvačný
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a nízký útok by stěží nalezl. Snad právě v tomto vynikajícím fejetonu
Vaculík odkryl možnosti, které autorovi skýtá přiřazování událostí
a skutečností, jež spolu souvisejí jen volně anebo spolu nesouvisejí vů
bec, tedy literární koláže. Koláž mu pomáhá na nepatrné prostoře ob
sáhnout co nejširší okruh témat, aspoň zmínit to, co upoutalo jeho po
zornost v uplynulém měsíci. Zároveň těží z těchto nečekaných, často
kontrastních či absurdních spojení podmanivé pointy i asociace, které
čtenář nepochybně přijme se zadostiučiněním. Ve fejetonu Mé fyziky,
který pojednává mnoho o neutronech, elektronech, emitovaných mezonech a gravitaci, Vaculík končí touto pestrou koláží promyšleně zvole
ných motivů: “Vesmír se svíjí v nekonečné peristaltice, která trans
portuje odněkud někam... co? Řeknu-li, že lidského ducha, budu vypadat,
že se chci přilepit k jednomu francouzskému geologovi a jezuitovi. Řeknu-li hovno, budete si myslet, že se hlásím do Pacem in terris. Nechme
otázku příjemně otevřenu!
Jdu po ulici. Kupuju si noviny, abych zjistil, kolikátého je. Otvírám je
a hned zavírám. Alois Indra mluvil k výtvarníkům. Jdu dál přemýšleje,
jak je to zajímavé, že hanebnost i nehanebnost znamená totéž, ačkoliv se
liší leptonovým číslem. A tu vidím na chodníku brouka. Leží na zádech,
mele marně nožkama, otáčí se a mlčí. Je zákonité, že čím je kdo bezmoc
nější, tím méně může volat. To by cvrčka nepotkalo. — Uvědomili jste
si, že cvrček takto malý má hlas silný jak takto veliká kráva?”
Zhruba už deset let Ludvík Vaculík píše měsíc po měsíci svůj fejeton.
Proti milionům či spíše miliardám potištěných stránek, které zavalují
a ohlušují národ odlidšťujícím šumem, skládá své tři stránky: nadějí,
výzev, protestů, stránek popsaných svobodnými slovy svobodného člo
věka. Vede čtenáře k toleranci, k důstojnému, smysluplnému životu,
volá lidi k pravdě anebo aspoň k myšlení, k hledání. Řekl jsem v úvodu,
že Vaculíkův fejeton je pozoruhodným jevem v české literatuře. Nepo
chybuji, že ten, kdo bude v budoucnu psát pravdivou historii našich
dnů, s klidem pomine většinu z těch miliard potištěných stránek, ale
tři každoměsíční stránky textu vyklepaného na žlutém papíru nepo
mine.
Obsah, říjen 1988
Vaculíkovy fejetony z let 1981-1987 vydal v roce 1988 Index
pod názvem "Jaro je tady”.
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Člověk před lidmi
Ludvík Vaculík

Jsem osobou dost veřejnou, písemně, a před dvaceti lety bývaljsem i ve
řejně vystavován. Potom jsem začal brát rozum a napěstoval si přitom no
vých zvyků, obranných předsudků a úminků. Teď je zkouším.
Sedím v malém divadle na jevišti, sál plný lidí: pozvali mě, abych se vajádřil o převratném dění, a já cítím, že nevím nic dalšího než ti lidé pode
mnou. Porušil jsem svůj úminek: nevystavíš se na jevišti! Dívám se, jak se
dívají, zda jsem ten a jak vypadám, dávno mě neviděli a většina z nich ni
kdy, a ti nevědí, pročjsem přišeljá, a ne pan Kemr, třeba. Muž u vchodu mě
vítal slovy: “Pojďte tudy, pane Venclík.” Stydím se za něho i za sebe,
a hlavně mám zlost, že z tak přechodného důvodu, jakým je momentální
změna režimu, po níž mám přeci zůstat slušně stejný, porušil jsem své roz
hodnutí: nedovolíš, aby tě někdo použil. A už mě používá revoluční ředitel
ství tohoto divadla. Navíc do tohoto divadla jsem dvacet roků nevkročil,
tak co blbnu? Dostávám slovo: ani nevstávám ze židle, kde sedím s podsu
nutýma nohama, protože jsem si nevyleštil boty, a pravím: “Nevím nic než
vy. Ale chcete-li se zeptat na něco jiného, ptejte se.” — “Jak jste prožil
těch dvacet let,” ptá se někdo. Normálně, měl bych odpovědět. Nikdy ne
budeš lidem vykládat, jak ses měl. Nebudeš se před plným sálem důvěrně
bavit s lidmi, s nimiž se neznáš. Ale to bych zklamal: teď už musím něco
říct, když jsem přišel. (Nikdy se nevystavíš na jevišti.) Jakjsem prožil těch
dvacet let? — “V zavilosti. A bylo to snadné,” říkám. Měl bych to ovšem
vysvětlit: že když člověk v nejtěžší chvíli udělá správné rozhodnutí, jsou
všecka další už lehká a samočinná; jen pak vydržet ty důsledky. Nevysvětluju však nic; nevstoupíš nikdy do protifašistických bojovníků! — Přátelé,
věřte mi: vždycky se najde někdo jiný, kdo řekne, co naléhavě chcete říct
vy! Jen mu dejte čas a držte chvíli hubu. A opravdu: už tu někdo vykládá,
jak to bylo těžké.
Pro vlastní obraz o poměrech na venkově přijaljsem pozvání do jednoho
okresního města: dovím se, oč tam se vede spor a jakou řečí. Na jevišti je
nás pět. Nejprv okresní historik strašlivě nudně mluví o vývoji občanské
společnosti v minulém století, a já si říkám, proč to těm lidem neřekl už
loni, neboť nutného letošního není v jeho proslovu nic. Herečka, jižjsme si
přivezli z Prahy, líčí s minutovou podrobností, jak právě hrála, sedmnácté
ho listopadu, jak se na ulici ozval hluk, jak začali vbíhat lidé, jak ona hned
běžela ven, co viděla. .. Drtím v zubech kletbu: nebudeš nikdy vzdávat po
zornost malichernostem, nebudeš lidi malichernostmi obtěžovat. Pak líčí
starý skaut, rozvláčně na zabití, jak stačí vzít celtu a jít, a v přírodě pak
všichni, celtu k celtě, mají stan. Směju se dojetím. Potom silná paní, kte
rou jsme si také přivezli, vzpíná se do sálu slovy: “Já věřím, věřím, já cítím,
když všichni v sobě zmobilizujeme to ušlechtilé. . .” Cestou zpátky téhe
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rečce v autě na její otázku, jaké to bylo, říkám, že mluvila o nedůležitém,
silné paní říkám, že je fanatická jak první komunisté, a o sobějim říkám,
že jsem také nepolepšitelný vůl: proč jsem tam zas lezl? Spory toho města
nebudou se vyřizovat před návštěvou z Prahy. Chytrý protivník nevystaví
se nám přeci na jevišti. V sále sedělo pět set lidí stejného názoru. Nebudeš
se ztělesňovat, přísahal jsem si v dobách, kdy jsem nemohl projít Národní
třídou, aby mě někdo neoslovil. Odhalil jsem se pěti stům lidí, dnes. Nepo
lezeš nikdy do televize, hlavně! To by byl konec tvé svobody pohybu a shro
mažďování. Své společenské styky proto dusím, škrtím, udržuju na míře
let sedmdesátých, co přečnívá, shazuju ze schodů. A nepovalíš se hned dů
ležitě do světa! Nepůjdeš si pro pas, musejí ti ho donést! Už nikdy nevstou
píš do slávy, neboť to je trestné. Sláva však přilézá sama, a nedělá nic než
svou povinnost: žádá, abych odevzdal do nakladatelství rukopis. . .
Doslechljsem se, že se pan Václav cítí v své volebníprezidentské kampa
ni opuštěn přáteli spisovateli. Nezbývá mi, než nabídnout mu doprovod, až
půjde na vesnici či do fabriky, kde ho ještě neskandují. Krom toho se
o skromnou práci prezidenta hlásí neuvěřitelně i Císař, zpozdilci chtějí
Dubčeka. V autě na Kladno pan Křižan vysvětluje panu Václavovi pořad
volebního dne: přežehnání se před arcibiskupem, přehlídku hradní stráže
a pozdrav obsahující tři “R”. Poslouchám to jako neuvěřitelnou srandu,
jak sen a zázrak, jak náš šílený úspěch. Dějiny dostávají opravný termín,
dokonce i já bych mohl být prezidentem, a jsem škodolibě rád, že jdu defi
nitivně jinou cestou než v tom slavném osmašedesátém. Za dvacet letjsem
si natvrdo uvědomil: nevzdám se ničeho ze své přirozenosti ani přirození,
i kdyby mě to mělo stát korunu! Království za koně pádícího z království!
Naše kolona má tři vozy, řídí je estébáci nebo taxikáři z podsvětí: projíž
dějí na červenou, prosmýkávají se mezi tramvajemi. “To i vy budete už
takto jezdit, pane Václave?“ ptám se. “Ne. Jen dokud to republika bude
potřebovat, čili ještě asi dva dny,” odpovídá sebeironicky, chutnaje sebeoběť. Počet spolehlivých pistolníků odhaduje pan Křižan na čtyřicet,
ostatní mají být toho dne vzdáleni z Hradu. Na Kladně přirážíme k diva
dlu: kytice, volání slávy, přípitky, ale pan Václav to odsouvá, zajímaje se
jen, zda tamní poslanec bude do devětadvacátého odvolán a zda je připra
ven náhradní. Spěcháme na náměstí, až mě bolí srdce, jak sotva stačím. Ve
dveřích radnice dva šedí muži uvolňují vstup a za mnou zas ho svými trupy
tarasí. V kancelářích radnice — atmosféra strašná: předseda, tajemník
a kdosi ještě jiný zdvořile nutně kandidáta zdraví, ukazují mu cestu k bal
kónu visícímu nad náměstím, a odstupují z kariér. Je mi slavnostně špatně:
Šťasten, kdo s tímhle nemá nic, říkám si villonově. Napředjde pan Václav.
S úžasem a humorem chutnám americkou větu: “... budu-li zvolen, slibuji
vám. ..” Přeju mu škodolibě, ať slibuje, a cítím hrůzu, nesplní-li. Náměstí
se houpá souhlasem i s prapory a hesly, neboť atmosféra se za pár posled
ních dní změnila: dělnictvo chce Havla, takže můj dělnický doprovod stal
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se nadbytečným. Jenže už tu jsem. Co řeknu, mám rozmyšlené. Musím
přece říct něco nečekaného nutného, nač asi nikdo nechce vzpomínat.
Budeš už vždycky říkat, co chceš, neboť se neucházíš. Slyším z ampliónů,
jak říkám: “Ale toto je přece Kladno! A nad Kladnem se vždycky vznášel
duch socialismu. Co s ním dnes bude..Z prostoru pode mnou se několi
krát ozve selektivní potlesk mých vybraných ironických čtenářů.
16. 1. 1990

O jazyku Vaculíkových fejetonů
Zdenka Brodská
Od jara roku 1975, kdy se čeští zakázaní spisovatelé rozhodli, že bu
dou pro sebe a pro své přátele psát fejetony, i když nemají noviny, do
kterých by je mohli posílat, napsal Ludvík Vaculík skoro půldruhé stov
ky fejetonů. Přes všechnu zakázanost si vždycky našly čtenáře, kteří
rádi ty tři stránky na stroji znovu opsali a průklepy předali známým.
Díky této řetězové reakci jejich čtenářská obec nabyla na mohutnosti,
která šla do statisíců. Kriticky se však Vaculíkovými fejetony zabýval
jen málokdo. Kromě Klímova eseje v těchto Proměnách a obsáhlejšího
článku Vaculíkovy básně v próze, podepsaného iniciálami J.P., který
vyšel v Obsahu z dubna 1989, se o nich psalo jen v úvodních nebo závě
rečných statích k jejich eventuálnímu knižnímu vydání. 1)
Tento kritický nezájem by vlastně ani neměl udivovat. Fejeton je
obecně považován za hybridní útvar na pomezí žurnalistiky a literatu
ry, který zdaleka nemá onu váhu jako “pořádné” literární dílo, jakým
je třeba román. V případě Sekyry nebo Českého snáře si Vaculík na ne
dostatek kritické pozornosti rozhodně stěžovat nemohl.2) Zejména
Český snář rozvířil hladinu. Když tehdy Silvie Richterová o něm psala
svou recenzi do Svědectví, končila ji postřehem, že je to “samostatný,
dokonale vystavěný tvar a je to živého cosi, co stále ještě roste dalšími
buňkami krásných Vaculíkových fejetonů.”3) Kontinuita mezi romá
nem a fejetony je skutečně zachována. Postavení vypravěče se nezmě
nilo, čas plyne dál a poměry setrvávají ve svém “nehybu”. Vaculíkovy
fejetony z let osmdesátých však rozhodně nejsou dalšími kapitolami
románu. To by vypadaly jinak. Fejetony, které Vaculík píše, jsou zcela
samostatné literární útvary, pozoruhodné po mnoha stránkách: svou
originalitou, která stírá hranice mezi tradičně chápaným fejetonem
a esejem, svou tvrdošíjnou konzistencí, s níž vydávají přesné svědectví
o stavu věcí, pravidelností, s níž po léta navzdory nepřízni poměrů kaž
dý měsíc vycházely, a konečně svým zcela osobitým jazykem. Tak jako
Vaculík dnes nepíše nikdo.
“Nikdy se nevysvobodím zpod zákona, že každá stránka se dá vy
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jádřit lépe napsaným odstavcem, každý odstavec ještě lepší větou
a mnohá věta jediným trefným slovem,” píše Vaculík ve svém doslovu
k soubornému vydání svých fejetonů z osmdesátých let.4) S vaculíkovskou snahou o přesnost, i když ji sám zlehčuje a přiznává výslovně, že
věnuje doslovu po jazykové stránce menší péči než fejetonům, je zde
popsáno, jaká je to dřina vyrobit jednou za měsíc fejeton, aby s ním byl
Vaculík spokojen, aby to, co už napsal “načisto”, nemusel psát ještě
“načistěji”. Potrpí si na přesnost jazyka i vyjadřování a navíc to na sebe
čtenáři řekne. Kolik asi “listů zkroucených přemýšlením” musel vytáh
nout ze svého stroje? Lidé, kteří v éře počítačů pořád ještě staromódně
píší na stroji, vědí přesně, co má na mysli. Tak dlouho se sedí nad roze
psaným listem, až se papír navinutý na válec nedá po vytažení ani na
rovnat.
Vaculík je ve svých textech ustavičně přítomen nejen jako autor, ale
také jako svůj vlastní kritik, který dokonce neváhá přidat ke čtyřiceti
řádkům svého textu nazvaného Šance pro všecky miliony dalších čtyři
cet sedm řádků, aby v nich vypsal, co všechno mu na tom textu vadí.5)
Opravuje chyby, kterých se dopustil on nebo jiní v předchozích feje
tonech. Tak ve fejetonu Historická chvíle “rabín nemohl židovi radit,
aby si do chalupy vzal prase”, ve fejetonu Podzimní cesta krajinou špat
ně napsal “el paíso” místo správného “el país” a ve fejetonu Několik rad
britské vládě mu v Listech vysadili Brity místo správných britů (str.274).
Jinde opraví dialektology a poučí čtenáře o tom, jak se skloňuje ve va
lašském nářečí (str. 63), a v souladu se silným lingvistickým zážitkem
svého dětství ví, že “pokles od roz-umu k ro-zumu je v jazykové kultu
ře totéž, co v hmotné kultuře pokles od kovu a dřeva k plastickým
hmotám (str. 166). Není tedy náhoda, že se hned ve dvou fejetonech
(Albertův puč?, str. 155 a Pokles rozumu, str. 163) z roku 1984 zabývá
pravopisnou reformou, která tehdy hrozila. Jazykový purismus je mu
však cizí. Jeho jazyk překračuje hranice spisovné češtiny opačným smě
rem než u většiny autorů, kteří zhusta používají frazeologie a flexe obec
né češtiny. Té Vaculík nepožívá skoro vůbec. Obohacuje však svůj jazyk
jinak.
Především je zde valašské nářečí, kterým Vaculík mluvil v dětství
a které bylo jeho prvním jazykem. Svět se v něm zračil ve své věcné rovi
ně dané životem ve venkovské chalupě, kolem níž jsou hory a lesy. Je to
jazyk primárního ostrého vidění, prvních úžasů a jistot, jazyk, ve kterém
není falše. Ve fejetonech se ho užívá střídmě, pokud nejde samozřejmě
o postavu, která jím přirozeně mluví, jako jsou bratranci a strýci z Va
lašska nebo kamarádi z dětství. Často stačí jedno nebo dvě slova jako
třeba hned v prvním Vaculíkově fejetonu z roku 1975: “I potmě kapalo
ze střech, protože přifučel odkádsi teplý větr.”6) V doslovu už zmíně
ném autor ostatně o používání nářečních tvarů výslovně píše: “Kdyby
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toto byl fejeton, opravil bych slovo zůstal v předchozí větě na “ostal”,
když vás chci myšlenkou přemístit na Moravu.” (str. 322) Nemusí to
však nutně být jen myšlenkové přemístění v prostoru nebo v čase, které
Vaculíkovi káže použít rodného nářečí. Může to být i náhlý úžas, po
dobný úžasu z dětských let, který ho přinutí sáhnout po ozvláštňujícím
slově jako třeba ve fejetonu Letní tramvaj, kde píše: “v té chvíli začalo
hrozně lét”, i když hned vzápětí použije spisovného tvaru “vylil” (str.
289). Podobně, ale ještě střídměji, užívá Vaculík ve svých textech slo
venštiny. Stačí přečíst fejeton Redukce knihovny nebo fejeton Sněh,
v němž slovenštinu považuje zajeden ze svých dvou jazyků: “.. .jedním
mluvím, chutnám a lížu sám, druhým to za mne dělá Tatarka a umí mi
povědět, co sám nevím, neprožil jsem a necítil bych.” (str. 76) Naproti
tomu, “když za něčím nestojím ještě, mluvím pražsky,” píše Vaculík
v jednom ze svých kavárenských fejetonů (str. 189). Zdá se, že obecná
čeština je pro něho spíše jazykem pochyb než jistot. Občas se ve fejeto
nech objeví cizojazyčná citace nebo slovo. Tak ve fejetonu Poznámky
o hříchu se konstatuje oproti Dostojevskému, že “hřích tu je, i když Bo
ha nět” (str. 153), a ve fejetonu Berjozka, nazvaném podle kavárny, ve
které byl Vaculík naposledy se Šimečkou, když umřel Brežněv, se bu
doucí očekávané změny vyjádří dvěma ruskými, naprosto postačující
mi slovy: “... a opravdu, když jsme vyšli na ulici, byl už dole upraven traurnyj auslág.” (str. 208) Jinde naopak Vaculík přizná, že španělská věta,
kterou si pečlivě v mysli nazkoušel, než ji nahlas vyslovil (a stejně v ní
byla chyba, jak už víme), nechce ke krajině “přilehnout”. Volba infini
tivu ladí se “sprostoněžností” pojmenování, které předtím krajině dá
vá, neboť “concha” je ulita nebo škeble a kromě toho je zde zmínka
o “pubickém háji” (str. 261 a 263).
Jazyk fejetonů je ozvláštňován také neologismy, jako je už zmíněný
“nehyb” nebo gramatickými tvary, které ze sémantického hlediska
vlastně nesedí, ale přitom jsou přesné. Tak třeba ve fejetonu Kopyrajt na
život, který začíná úvahou o dnešním nedostatku svébytnosti a indivi
duality, položí Vaculík otázku, jak se cítí každý sám, a hned odpoví:
“Bojím se, že také co nejstejněji.” (str. 265) Slovo “načistěji” patří do
stejné kategorie a patří sem i krásná věta z fejetonu Letní tramvaj:
“. . . kdosi se snažil vylét vodu z povytaženého kajaku, neobratně, vylil
si prsy z plavek.” (str. 289) A pak jsou zde ovšem ustálená rčení a jména
použitá v novém kontextu, takže znásobí nebo lehce promění význam
a přidají na kontrastu. Tak hned v jednom z prvních fejetonů z osmde
sátých let se autor “zase předvádí na zahradě, protože se bojí do lesa”
(str. 10), mravní kodex socialistického člověka je “tesaný do nástěnky”
(str. 152), z televizoru se linou “ty jalové zvuky, jež vyluzuje stát, když
ho chytnou svátky” (str. 17), a Vaculík si musí dávat pozor, aby při řeči
“neupadl z pátého, sice půvabně jak Mirka Rektorisová, ale přece jen
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do devátého” (str. 191). Podzimní krajinou chce jet “až po krk” (str. 251)
a ve fejetonu Několik rad anglické vládě kroutí hlavou nad tím, “jak oni
rádi předvádějí cizí surovosti, tváříce se přitom sami jak muzikanti”
(str. 253). Přitom není pochyb o tom, kdo jsou “oni”. Policajt, k němuž
Vaculík chodí na výslech nebo na “výhrůžky”, chceme-li užít vaculíkovského výrazu, je jeho “špatný známý” — jsou přece dobří známí,
jak známo — (str. 26), popovídat si volně s přáteli se dá jen v “soukromí
náměstí či parku” (str. 33), je úplně jedno, “kdo bude prezidentem Hu
sákem” (str. 193), a v Národním divadle dávají Kačení jezero, protože
už i ty labutě na Vltavě žerou lidem z ruky, jako by byly jen obyčejné
kačeny na pečení (str. 290). Kolik jen konotací takto proměněné Labu
tí jezero probouzí! A všechny jsou přesné.
Kromě toho Vaculík taky hraje se čtenářem hry, jaké byly naznačeny
už v Sekyře. V jedné z posledních kapitol románu se rozvine tento dia
log: “Raz jsme přišli spolu zvenku,” vykládal bratr, “a moja povídá:
“Co si uděláme k jídlu? Guliváry.” “Co,” zeptal jsem se. “Guliváry,”
vysvětlila mi švagrová. . .”7) Co to jsou guliváry se čtenář nedoví, ačko
liv si je Vaculík speciálně od švagrové vyžádá. A protože de singularibus
non est scientia, jak věděl už klasik, musí čtenář odtáhnout s hubenou
pořízenou, že jde o jakési blíže neurčené jídlo. Ve fejetonu nazvaném
Černoši v Brumově! Vaculík ocituje větu z dopisu paní učitelky Svatoňo
vé, která zní takto: bofobof kopou šwenoěši. Záhadu vysvětlí sám. Paní
učitelka píše po hmatu, špatně vidí a občas se přehmátne. Chyby se na
klávesnici dají snadno identifikovat, ale když pak na další stránce Vacu
lík konstatuje, že krajoví hospodáři, kteří rozhodují o tom, co a jak se
bude v Brumově stavět, jsou všichni jenom “ptrpco ptrpl§”, rozšifro
vat se nedá nic a normální čtenář před sebou vidí Vaculíkovy “špatné
známé”, jak se namáhají (str. 94 a 95). Když se v doslovu autor osloví
z ničeho nic jako Ruda, chvíli to trvá, než se čtenáři rozbřeskne, že je to
podle logického pravidla dvojí negace docela v pořádku, protože hned
předtím se Vaculík zmiňuje, že není Neruda (str. 324). Ve fejetonu Srp
nový den se píše, že “naše podráždění roste ne snad jenom z jater či
z mozkové kůry, ale přímo z rady”. Žeje to rada říšská se dovíme až na
konci stránky (str. 100). V tomto fejetonu je také zaznamenán roz
hovor, který si nijak nezadá s úryvkem ze Sekyry. “ “Ludvo, poslyš, co
je s tím Andropovem!” — “Něco s ním je?” odpověděl jsem. “Já ne
vím,” řekl Josef, “proto se tě ptám.” — “Já také nevím,” potvrdil jsem
jeho informace.” ” (str. 99)
Do této kategorie patří i některé popisky fotografií, které byly do
knihy fejetonů zařazeny. Josef stojící u chlévské zdi a hledící se zájmem
před sebe, rozhodně nemůže zrovna pozorovat novou budovu Národní
ho divadla, která se mu nelíbí, jak se v popisce praví (str. 101), Eva
Zoubková “v pozadí” na jiné fotografii je socha Evy od Olbrama Zoub
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ka (str. 252) a na obrázku, který tematicky patří k fejetonu Zpráva od
Holého vrchu, v němž Vaculík líčí, jak se dá jít na Holý vrch, i když na
mapě už není a on sám sedí u kříže kousek od Brumova, Holý vrch po
chopitelně chybí. Už se tam podle popisky nevlezl (str. 93 a 134). Foto
grafie ostatně textu poskytují jakýsi kontrapunktický doprovod, který
by sám zasloužil zvláštní pozornosti.
Vaculík svůj způsob psaní charakterizuje jako “zamítavý”. To hlavní
se při něm vynechává, jako když “kreslíř vykreslí jenom okolí figury, ale
tak nadaně, že figura se pozná.” (str. 105) A v doslovu už několikrát
zmíněném tvrdí, že “nejlepší krácení je přijít věci na kloub a místo celé
věci použít jen ten kloub: místo několikařádkového výkladu o neoblíbe
né vládě, od níž se nedá čekat svoboda prostě proto, že sama je nesvo
bodná, stačí říct, že je to vláda hájící proti nám “své cizí zájmy”,
(str. 318) Takových “kloubů” je ve fejetonech spousta. Při jedněch vol
bách stojí např. Vaculík před “hlasovací pobočkou, kam lidé s hlasem
vcházeli a bez něho spokojeně vycházeli”, představuje si, že váhá, ale
pak sáhne po jednom z českých záporů a jde po svých (str. 237). Jinde se
pomocí poznámky pod čarou a odkazovací hvězdičky použije jedné
kletby hned třikrát. Musí se šetřit silami, neboť “tráva, kterou se ještě
před pár lety dalo kráčet vzpřímeně, stala se zatraceně nízkou.” (str. 24)
Jak nedůležité jsou za stávajících poměrů volby, se dá vyjádřit taky
jedinou otázkou: “Nemají ony letos být někdy zjara napodzim volby?”
Vaculíkovo psaní však není jen uměním výpustky, zámlky a zhuštění
textu. Stejně dobře mu slouží i juxtapozice a kontrast, které staví věci
do správných proporcí. Ve fejetonu Moštování stačí čtyři věty k tomu,
aby vysvitlo, jak se poměry změnily k horšímu. Čtyři věty o těch, co jsou
ve vězení, a o sbírání podpisů a pak věta, která to celé shrne: “Nevím,
jaký smysl by mělo plkat tu ještě o jablkách” (str. 23). Úmrtí Brežněva
a nástup “jakéhosi Andropova” jsou patřičně zbezvýznamněny ve dvou
větách, uvedených ještě nadto slovy “právě mi přišli říct” a “právě jsem
se dozvěděl” a vložených do textu, který se zabývá podzimním pasením
a připouštěním koz (str. 64 a 65). Hrůzy, které se na nás měly přihrnout
s počátkem orwellovského roku jsou správně uzemněny suchým kon
statováním, že k tomu ještě budou “nekvalitní zemáky z loňska”
(str. 119).
A stejně jazyk na všechno nestačí, jak Vaculík ví a píše ve fejetonu
Vůně června (str. 41) nebo v jednom ze svých jarních fejetonů, nazýva
ných rok co rok stejně Jaro je tady. “Vlastně bych na první stránce v prv
ním odstavci měl ve větě že naše kulturní opozice ‘nevědomky ztrácí
část účelu’ škrtnout slovo nevědomky: ztráta je samosebou nevědomá,
při vědomé už zas nejde o ztrátu. Ale to bych se nedobral konců přesno
sti nebo bych musel přiznat, že nejpřesnější je mlčet.” (str. 130). Citace
zní wittgensteinovsky, i když si myslím, že Vaculík jeho Tractatus Logi-
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co-Philosophicus asi nezná. Pro myslivého člověka, jehož denním chle
bem je zacházení s jazykem, není tak těžké dobrat se stejných závěrů:
“Wovon man nicht sprechen kann, daríiber muss man schweigen.”
A předtím: “Wass sich sagen lässt, lässt sich klar sagen.”8)
Vaculíkovy fejetony nejsou na jedno přečtení. Jsou k tomu, aby se
četly několikrát nebo opisovaly, jak doporučuje sám autor. Vždycky se
v nich najde nové překvapení ať už jazykové nebo stylistické. Některé
z nich už ani fejetony nejsou, jsou to daleko spíš filozofické eseje, jako
je třeba Kopyrajt na život nebo Slova. Shrnuty do knížky vydávají svě
dectví o době a taky o autorovi, o jeho “vytrvalosti, neústupnosti
a odolnosti”. Svědectví svobodného člověka, který má odvahu být sám
sebou, i když doba je zlá, a umí to napsat tak, že jen málokdo se mu vy
rovná. Snad jsou Vaculíkovy fejetony taky součástí úkolu, k němuž byl
přiveden v srpnu 1968 a který nekončí ani dnes. Když se teď tak zcela
nečekaným způsobem splnilo Vaculíkovo nechtěné proroctví skryté ve
slovech “možná příště”, která uzavírají jeho knihu fejetonů z osmde
sátých let, bude jeho nezávislého hlasu a ostrého vidění dvojnásob třeba.

Poznámky:
1) Viz úvod Václava Havla k anglickému výboru z Vaculíkových fejetonů, který
pod názvem A Cup of Coffee with my Interrogator a v překladu Jiřího Theinera
vyšel v knižnici Readers International v roce 1987 v Londýně. Česky tento úvod
vyšel v Obrysu 1986, č. 2. Také v doslovu k souboru fejetonů vydaném knižně
pod názvem Sólo pro psací stroj, Index 1984, se Pavel Kohout o Vaculíkových
fejetonech výslovně zmiňuje.
2) Srv. např. stať Sylvie Richterové Co psát a k čemu to vést v knize Slova a ticho,
Arkýř 1986, str. 106 nebo stať M.H. Heima Český snář — literatura faktu, lite
ratura fantazie v Proměnách 22/2/1985, str. 68 a diskusi na stejné téma v témž
čísle, str. 73.
3) Sylvie Richterová: Ludvík Vaculík: Český snář, Toronto, 68 Publishers 1983,
Svědectví 70-71, str. 526.
4) Ludvík Vaculík: Jaro je tady. Index 1988, str. 317. Všechny odkazy ke strán
kám přímo v textu se vztahují k této publikaci.
5) Ludvík Vaculík: Šance pro všecky milióny, Obsah, říjen 1988, str. 54-56.
6) Čára na zdi, Index 1977, str. 9.
7) Ludvík Vaculík: Sekyra, Čs. spisovatel, Praha 1966, str. 158.
8) Ludwig Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus, Routledge, London,
New York, 2nd edition 1971, str. 150.
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Umřel Jan Skácel
a odešel v něm z české poezie nejenom tvůrce osobité poetiky, ale
celý jeden obzor, jedna krajina. Jeho verše se staly součástí životního
kréda mnohých čtenářů, uchovateli a spolutvůrci jeho kvalit a jistot.
Nikdy to nebyly kvality a jistoty snadno definovatelné a vypočítatelné.
Souzní s českou národní mentalitou — pokud do ní zahrnujeme i moravanství — v nejneprůhlednějších hlubinách, v nejdávnějších vrstvách,
tam kdesi, kde naši předkové přijímali a vytvářeli si svou představu
Boha, který jim byl zvěstován, přijímali a přetvářeli si k podobě svých
zkušeností mýty, jež k nám přicházely s cizím liturgickým jazykem.
Inspirace vrcholné Skácelovy poezie sahá k prvotním vztahům člověka
k přírodě a k jejich mýtické interpretaci a tím upomíná člověka součas
né doby na cosi pradávného, zpola zapomenutého a přece nepostrada
telného, na něco, čemu se dnes módně říká lidská identita.

Do rukou bere básník slovo jako vajíčko
a ptactvo
dávno vyhubené lidmi
rozbíjí skořápku a vzlétá
V té chvíli hnízda která nikdy neviděl
a znovu vytušená
u minulých vod se zachvějí

Básník je také jeden z nich a také jenom křídla
Zároveň ale
hrozné a pustošivé rozorání masa
do smrti učinilo z něho člověka
A v křivkách dávno rozpadlého letu
čte trojúhelník
Jako by berlí dotýkal se panny
(Portréty dávno vyhynulých ptáků)

Básníků, kteří se tak hluboko ponořují do lidského nitra a nehledají
v něm jenom prchavé dojmy, krásné obrazy, citová vzplanutí a pravdu
pouze o sobě, ale prastarou podstatu lidského vnímání vlastní existen
ce, není mnoho ani ve staré střední Evropě, třebaže ona sama není na
konec nic jiného, než jistý druh mentality, formované importovaným
křesťanstvím, židovstvím a mýty maritimních národů, jejichž boje se
živly a s neznámým prostorem si člověk, uzavřený v srdci pevniny, pro
měnil posléze v bloudění dovnitř, nástrahy za dveřmi, smrtelná nebez
pečí, která s ním bydlí v jednom pokoji, Odysseje na štyráku, jakje má

Petr Baran, fotografie z Comedian’s Mysteries (Jan Šimek, Petr Oslzlý)
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me bohatě doložené v středoevropské filozofii a literatuře. Šťastné
národy, od jejichž břehů vyplouvají skutečné lodě a připlouvají koráby
s vůněmi dalekých moří, jejichž věda se orientuje k řešení problémů
hmotného světa a jejichž filozofie se pokouší zkonstruovat použitelná
pravidla pro všednodenní vztahy mezi lidmi. Pro Středoevropana od
plouvají neskutečné koráby buďto do nicoty nebo do vlastního nitra
a připlouvají lodě smrtelných úzkostí, sousedských vražd, předsudků,
závistí a naléhavé touhy přemáhat a ovládat aspoň své bližní, když už
se nemůžeme osvědčit v boji s přírodními živly a neznámými civiliza
cemi.
Jan Skácel se hluboce nadechl excitujících par ze středoevropského
jedovatého kotle, které v posledním půlstoletí mámivě zasáhly nejed
noho myslitele a tvůrce dokonce v zámoří. Měl střední Evropu přečte
nou a prožitou, vysněnou i zapsanou do vlastní kůže totálním nasa
zením za války i zážitkem truchlivého debaklu komunismu, od něhož
si zpočátku tolik sliboval. To není náhoda, že se stal, pokud vím, prv
ním českým básníkem, jemuž se dostalo uznání v cizině, právě letos
a na poslední chvíli, dvěma renomovanými evropskými cenami, zatím
co doma na něj oficiálně (ani neoficiálně) nevybylo nic. Ostatně žádná
z těch pozlátkových frček (které ovšem nemohou podstatně ublížit
opravdu velkému umělci a jeho umění, i když je dostane) by se na jeho
věčně nedopnutý límec nehodila. Měl jiné představy o údělu básníka:

být jako Marsyas když na jeho kůži
podzimní deště začnou bubnovat

Jak je to dávno jak je to až včera
a jak je to vlastně blízko od nás tam
kde zaživa bůh kůži z něho zedral
a kolíky ji přibil na platan

(Marsyas)

Ti, kteří vnímají z básníka jenom šat a účes, by v něm byli nejraději
viděli moravského svérázistu, ba i mnozí jeho epigoni a obdivovatelé
se dali zmást a zavést jeho vesnickým rodáctvím, které uměl tak krásně,
překrásně napsat — ale kterému se uměl také do hrsti vysmát, protože
samozřejmě ve skutečnosti nikdy nebyl venkovským člověkem a příro
da, moravská krajina a život moravské vesnice mu byly mostem do
hlubin, místem dotyku s mýty, branami do nebes i do podsvětí, k nimž
mu kdysi dávno pomohl najít klíč Oldřich Mikulášek.
Velice potichu, ale neodbytně se mi vybavuje historie uznání Janáč
kova díla a vlastně i loci communes v životopisech, jež se zdají dost
podstatné: v obou případech rodina venkovského učitele a dětství na
vesnici, jako první, a hned zlatá mince, která uvedla do pohybu mecha
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nismus svérázného talentu. V obou případech zvláštní postavení dítěte,
které má ve svém prostředí jakési zdánlivé výhody, ale jistě také vý
razná omezení a vážné povinnosti (smět, nesmět a muset jsou ve Skáce
lově poezii dost frekventovaná slova). No a pak ovšem celý život to
Brno, které samo o sobě vždycky připravovalo všelijaká příkoří, ne
vlídnosti a nepohodlnosti, ale které nakonec v obou případech bylo
chápáno jako úděl (město, které musím, napsal Skácel) a snad i jako
hořce vykoupená volba a výhoda, protože žít mimo centrum možností
i špinavostí má svou hodnotu a jižní Morava, se svou jistou konzerva
tivností, ale ne zaostalostí, se svým ještě živým citem pro rituály a mýty
byla pro oba asi právě správným působištěm, v němž snad ani trochu
extravagantní obdiv k ruské literatuře nebyl tak nápadný, jako by byl
v popařížštěné nebo poameričtěné kulturní Praze. Ale i tak: evropskou
dimenzi Janáčkova a Skácelova moravanství musel odkrýt překladatel
a Vídeň, Mnichov, Frankfurt a slovinská Vilenica.
*
Oproštěna od lo
kálních reminiscencí a sporů ukázala se Janáčkova hudba i Skácelova
poezie jako pozdní a snad poslední veliký tvůrčí čin staré střední Evro
py v Cechách a na Moravě. Protože teď už bude v každém případě střed
ní Evropa jiná — pokud vůbec bude.
Je zde bezpochyby ještě jeden zdroj sugestivní autentičnosti Skáce
lových veršů: všechno, co v nich je, všechno, co bylo v jeho životě i poe
zii dobrého, bylo tvrdě vybojováno na sobě samém. Skácel nebyl
“dobrák od kosti”, stále laskavý člověk, rozdávající vyrovnanost
a moudrost. Právě naopak — i to pověstné skácelovské ticho bylo vyvzdorované na letoře někdy hlučně konfliktní, něha na drsnosti, chlap
ské a věrné kamarádství na malicherných závistech, čistota na tisí
cerém pokušení. Po všechna léta, co jsem Jana Skácela znal, musel jsem
znovu a znovu obdivovat, jak ze sebe vždycky uměl vydřít dobré, spra
vedlivé a čestné rozhodnutí, přesný a definitivní verš. V tom ohrom
ném mravním úsilí je váha jeho poezie, to nelze nijak zfalšovat ani
napodobit, ani okrasořečnit.
Toto je jedna z mnoha jeho básní o smrti a napsal ji před více než
dvaceti lety do sbírky Metličky:
Najednou budu tlouci do ticha
Nejlehčí kůstkou

Snad se i taková ve vlastním těle najde
V márnici kde to dobře znám
A kde mne nevyděsí cizí kostlivec
Sám si ji zvednu
Lehkou a dutou jako nosní jlétna
*Ve Vilenici mu byla krátce před smrtí udělena cena za středoevropskou lite
raturu.
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Miluji bubínek a nenávidím paličky
Z cizího dřeva
Mám v těle kůstku k tomu účelu
A bubnuji si v rytmu vlastní krve
A bubnuji si jak mi rozkázal
Můj bílý cit

A moje bílá žízeň
Počítat bude slova na prstech
Počítat bude abych nepřekročil
Svou denní dávku
Oč přísnější byla jeho “bílá žízeň”, oč úzkostlivěji počítala slova,
o to vzácnější jsou knížky, které po sobě zanechal.

V Brně 14. listopadu 1989.
Jan Trefulka

Z rozhovoru s básníkem
Ohlížím se nerad. Ve staré zahradě je podzim, napsal číský básník,
možná právě ten, který nám zanechal podivuhodný verš: na horských ces
tách dosud neprší. Je mně podzim, tak proč vzpomínat na jaro, které
je tolik dávno. Některé podzimní dny jsou čtrnáctikarátové, jako snubní
prsteny.
* * *
Dokudjsme ještě nechodili do školy, bylijsme pohádkově bohatí. Dozví
dali jsme se na každém kroku. A mezi východem a západem slunce leželo
nekonečno. Když jsme tak zvaně dospěli, myslíme si, že víme všechno.
Já si to ale tak docela nemyslím, často o tom pochybuji a proto jsem se
stal asi básníkem. Nebo jím zůstal. V každém dítěti je kus básníka.
* * *
V naší rodině se hodně četlo, malovalo, ale hudba chyběla. Maminka
byla učitelka, studovala ještě za Rakouska a tenkrát museli učitelé obec
ných skládat zkoušku ze hry na housle. Nechápu, jak v ní mohla obstát.
Vrzala na ten nástroj příšerně a tak jsem se hudbě spíš vyhýbal. Ma
minka však dovedla znamenitě učit a inspektoři jí ten nedostatek od
pouštěli. My, otec, bratr a já, nikoli.
Dnes je hudba moje veliká láska a dostal jsem se k ní přes lásku a z lás
ky. Na první koncert mne přivlekla moje žena v době, kdy jsme se ještě
namlouvali. Absolvoval jsem Beethovena, Smetanu, čajkovského,
Haydna, Chopina i Mozarta, a nebylo mně při tom zrovna dobře po
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těle, ani po duši. Ale já jsem ji opravdu miloval a poctivě jsem v kon
certních síních přemáhal spánek. Ale jednou mne vzala na koncert, na
kterém byl na prog nu Janáček, a učinila to s rezignovaným povzde
chem, že tentokrát se mi to asi vůbec nebude líbit a o přestávce uteču.
Neutekl jsem. Téhle hudbě jsem rozuměl, tuhle hudbu jsem docela chá
pal, byla přítomná a tak jsem se přes Janáčka za pomoci Bartáka, Stravinského, Šostakoviče a Schönberga prokousal až k Bachově Umění
fugy. Kvůli té jsem dokonce koupil gramofon.
Myslím si, že to byla přirozená a správná cesta, že by se měli hudební
pedagogové z mé zkušenosti poučit.

* * *
Jednou jsem byl ve vesnici, vlastně je to skoro samota, ve které se na
rodila moje matka. Nikoho tam už nemáme, nic mně tam nepatří, ale seděl
jsem na sadě, který vysázel můj děd, stála tam jabloň starájako on a v usy
chající koruně bylo jediné zlatéjablko. Zlaté. Bylo tam tak samo, že i klu
ci se ostýchali srazit je kamenem na zem. Potkal jsem tam maminčinaješ
tě žijícího vrstevníka, vypadal jako pták, mluvil ke mně tiše, melodicky,
z konce hrdla, i nos měl jako ptačí zobáček a byl tak lehounký, že mohl
rázem vzlétnout. Mnohé mně pověděl a mně se pojednou zdálo, že slyším
na humně kroky, že to jde moje maminka travou, nese si v ruce střevíce a je
bosá. Dozvěděl jsem se mnoho o svém dědečkovi, který zemřel na smutek
a pití, když na nátlak pyšné babičky rozprodal pole, aby všech šest dětí
mohlo studovat a zůstal potom docela sám a nevěděl pro koho po celý
život vybíral z polí kamení a kladl je do tarasů kolem luk. Bylo to všechno
v dávnu a já jsem pochopil, co mne tak dlouho vzdalovalo z měst, proč mně
bývalo smutno na velkých náměstích, Staroměstské nevyjímaje.
Dnes jsem se naučil mít město rád, především Brno, kteréje moje a které
musím. Často o mně říkají, že jsem venkovský básník. To je povrchní.
Nepíšu o stromech, polích, vodě, ale za pomoci stromů, polí a vody, za
jejich účasti a skrze ně. Miluji staré krásné domy stejně jako planety,
tiché uličky jako jilmová stromořadí.
A miluji bolestný výrok Pascalův: Odmítám ty, kdo se rozhodli pro osla
vu člověka, stejně jako ty, kdo se rozhodli jej tupit, a jako ty, kdo se roz
hodli hledat rozptýlení; mohu dát za pravdu jen těm, kdo hledají v úzkos
tech.
Rozhovor s Janem Skácelem byl otištěn 24. prosince 1987
ve Svobodném slově.

S básníkem tehdy rozmlouvala Eva Gerová.
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Teiresiáš čte zprávu o králi Oidipovi
napsanou Braillovým slepeckým písmem

Jsme vydluženi půjčil si nás čas
komu nás jednou vrátí nevíme
tak jako nikdo neví
kdo splatí úrok z našich životů
A nikdy není záhy ani přespříliš
zato však často pozdě Oidipus
chtěl poznat pravdu ano
po celý život o ni usilujme
nechtějme ji však mít
dokonce vlastnit jako sandály a dům

Nepatří nikomu a všichni oslepli
kterým se podařilo prohlédnout
Takový byl i případ Oidipův a bozi —
pokud o ně jde
nejenom oni nám
i my máme co bohům odpouštět
A promiňte že tak přerývaně čtu
úryvky ze slepecké knihy života
Mám poraněný prst a písmena mne bolí
Jan Skácel
2. 2. 1922 — 7. 11. 1989
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I VODA V ŘECE LÉTHÉ ZAMRZNE
(KDO ZEMŘE DVAKRÁT VĚČNĚ BUDE ŽIVÝ)
AŽ VYDAJÍ SE PĚŠKY PŘES ZÁLIVY
BÁSNÍCI ZAKÁZANÍ ZA ŽIVA

Frontispice Sváti Zapletala ze Skácelovy knihy čtyřverší Oříšky pro
černého papouška, jak ji vydalo nakladatelství Svato Verlag v Hamburku
r. 1980 v nákladu osmdesáti číslovaných výtisků.
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Cesta umění
Jindřich Chalupecký, Praha

Duchovní produkce v umění a vědě musí nasadit všechny síly, aby ne
klesla k pouhému odvětví velkoměstského podnikání, aby se nestala zá
vislá na reklamě a prestiži, aby nebyla stržena obecným neklidem. Bude
jí potřeba velkého vypětí a odříkání, aby především zůstala ve své tvorbě
neodvislá, když uvažujeme její vztah k novinám, ke kosmopolitním kon
taktům, k světovým výstavám. K tomu přistupuje ještě odumírání lokál
ního se svými přednostmi a nedostatky a silné ubývání i sama národního.
To psal před více než sto lety, v březnu roku 1875, velký švýcarský
historik — a ne náhodou přítel Nietzschův — Jacob Burckhardt, a ty
věty jsou snad dnes ještě aktuálnější, než byly tehdy. Umění se stalo
“odvětvím velkoměstského podnikání” a přineslo mu to docela jistě
výhody i nevýhody, jakých dříve neznalo. Nejnápadnější je prudký
vývoj od konce druhé světové války. Na první světovou válku reagovali
lidé v Západní Evropě a v Severní Americe dychtivou poživačností —
to byly ony “roaring twenties”. Moderní umění přitom zůstávalo pořád
ještě stranou zájmu. Ceny uměleckých děl sice vytrvale stoupaly, ale
na obchodní prostředkování stačilo na celém světě pár galerií a k me
zinárodnímu dorozumění dvě tři umělecké revue. Dnes podle seznamu
z roku 1988 jenom v samotných Spojených státech je v provozu přes
3800 galerií, časopisy jsou obsáhlými insertními věstníky, na velké
výstavy se sjíždějí statisícové zástupy a všude vznikají docela nové in
stituce: muzea moderního umění.
Po první světové válce se lidé ještě Picassovi smáli a v dobách surrea
lismu byl Dali leda podivínem, pronásledování “zvrhlého umění” při
padalo samozřejmé. Dnes jsou Picasso i Dali charismatickými osobami
a “zvrhlé umění” se přestalo rozeznávat. Uměleckou produkci samu
vybičovává nenadálý hlad po umění jako po něčem, čeho civilizace ne
může postrádat. Zároveň znepokojuje způsob, jak se umělecké dílo do
naší civilizace včleňuje. Hodnota uměleckého díla se nedá samozřejmě
měřit penězi, nedá se ocenit ani námaha, kterou si vyžádal jeho vznik,
ani prospěch, který přinese svému příštímu majiteli. Přesto ceny umě
leckých děl se stávají absurdní. Je to však zároveň jediný způsob, jímž
moderní svět může vyjádřit, jak si umění váží. Jeho dílo si přitom po
třebuje proměnit ve zboží, jehož význam se odhalí teprve, když je uve
deno na trh. Není to naposled umělec ani jeho obecenstvo, kdo roz
hodují o osudech uměleckého díla, nýbrž právě obchodníci. Pro ně
musí dnes pracovat nepředstavitelné množství umělců, jistě je mezi ni
mi deset či možná dvacet velkých osobností, ale i u nich mnohdy pozo
rujeme, jak ve svém vývoji stagnují. Když dosáhli výrazné původnosti,
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přeměňují ji v manýru, která se na trhu osvědčila a kterou se už neodva
žují překonat. Úspěch moderního umění u nového obecenstva může vy
volávat zneklidnění. Nebylo toto umění strženo do “velkoměstského
podnikání”, aby se v něm stalo novou kratochvílí? Na slavných výsta
vách se tísní davy. Ale je tu ještě příležitost ke kontemplaci, ke které
by mělo dílo přivádět?
Je to paradoxní situace. Od romantismu do velké epochy umění po
čátku století a zčásti ještě meziválečné doby charakterizovalo dějiny
umění nikdy předtím a nikdy jinde neznámé otevírání nových a nových
formálních možností, které zároveň otevíralo možnosti pro nové a nové
významy. Nakonec moderní umění dospělo k naprosté volnosti,
— umělec může právě tak přijít s tvarem do krajnosti oproštěným
jako s pečlivým omalováním fotografie. Ale jakoby tato formální vol
nost už nevedla umění k novým objevům a novým výpovědím. Tvar se
vyprazdňuje a jedním z nejnápadnějších znaků současné produkce je
očividný formalismus. Nové umělecké dílo je novou dekorací.
Tato koncepce umění jako dekoraceje příznačná pro moderní evrop
skou civilizaci. Pokládáme za samozřejmé, že umělecká díla se mají
rozvěšovat a rozestavovat po našich příbytcích. Jindy a jinde se zachá
zelo s uměním docela jinak. Umělecké splývalo s posvátným. Umění
nebylo v kostele dekorací, neslo náboženské poslání. Výrazy estetické
a religiózní se mohly zaměňovat, a díváme-li se na umělecké památky
minulosti jako na estetické, byly ve své době především posvátné. To
už dnes neplatí. V zařizování paláců se ztrácela posvátnost uměleckého
díla a před dnešními uměleckými sbírkami se o posvátnosti už vůbec
nedá mluvit. Z těchto sbírek narůstají muzea moderního umění. Když
kulturní elitě tolik záleží na tom, aby se setkávala při velkých umělec
kých příležitostech, jde jí přitom vůbec o umění?
Přitom nepochybně naše doba potřebuje umění víc, než si sama při
znává. Jenže nějakým nedorozuměním se s ním míjí. Otázkou dalšího
vývoje umění přestala být podoba uměleckého díla, jeho “co” a “jak”.
Velká nesnáz je v tom, že chybí pro umění místo, chybí pro ně “kam”.
Dá se s dostatečnou přesností říci, kdy a proč se toto místo ztratilo:
v osmnáctém století. Tehdy byla dokonána dlouhá krize křesťanství,
vlekoucí se po staletí, a vzdělanci se rozhodli obejít se bez náboženství.
Pro křesťany tomuto pozemskému světu vládl ďábel a smyslem a cílem
věřících bylo, čelit této ďábelskosti světa. Smysl života byl za životem.
To nikterak není nutná podoba náboženství. Taková velká náboženství,
jako bylo egyptské a jako je čínské, učí člověka shodě jeho života s ži
votem přírody, smiřuje v člověku jeho lidské a jeho přírodní. Odtud
pokojnost těchto civilizací. Naopak napětí mezi imanentní realitou
a transcendentní idealitou dalo duchovním dějinám Evropy dramatič
nost a prudký vývoj, který se s jinými civilizacemi nedá srovnat.
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Osvícenství osmnáctého století bylo výsledkem tohoto vývoje. Člo
věk se má řídit svým rozumem, náboženství je pošetilost. Navyklá před
stava o existenci Boha jako tvůrce vesmíru přetrvávala, ale jeho dílo
bylo tak dokonalé, že už tento Bůh nemá, proč by do něho zasahoval,
a tedy člověk nemá ani důvodu, proč by se k tomuto Bohu ještě obracel.
Vesmír je skvělý stroj, jednou provždy ustavený, a člověk má tento
stroj pochopit, aby podle toho zařídil svůj život. Jak jinak, než aby se
učinil šťastným. Osvícenci, kteří sepisovali prohlášení americké ne
závislosti se výslovně zmiňují o tom, že Stvořitel nadal člověka jistými
nezcizitelnými právy, mezi nimiž je právo hledat si štěstí. Předpokládem ovšem byla důvěra, že svět je věčný a že člověk se může spolehnout
na jeho neměnné fungování. Pravda, do tohoto uspořádání patří také
konečnost, člověk je smrtelný. Ale to se týká jen jednotlivce. Lidstvo
tu zůstává a dílo každého jednoho se zachovává jako kus civilizace,
kterou lidstvo vytváří. Jenže — je tomu tak vskutku? Klasická věda
o tom nepochybovala. V moderní době se rýsuje jiné poznání. Jako má
svůj vesmír svůj počátek, také vezme svůj konec. Ten konec je nedo
hledně vzdálený. Nicméně nelze o něm pochybovat, jako všechno ve
vesmíru je smrtelné, smrtelné je také lidstvo a všechno jeho dílo. Celé
naše úsilí je odsouzeno ke konečnému zmaru. Naše planeta zanikne.
I sluneční soustava. Štěstí, o které se domníváme usilovat, je sebekla
mem. Člověk se nevybaví ze své danosti. Jeho duch se zdá vítězit nad
přírodou. Ve svém vědomí a svém rozhodování je svoboden. Může si či
nit cokoli objektem, zkoumat jej a hledat způsoby, jak jej ovládat. Ale
právě proto ví o své konečnosti. Zvíře to neví a může být proto šťastné.
Nikoli člověk. Zvíře je ponořeno do proudu života. Člověk je sám.
Lidskost je jeho neštěstí.
Člověk však není jenom v objektivním čase. Smrtelný je ve své objek
tivitě v objektivním světě. Pokud je sám pro sebe objektem, není pro
něho naděje.
Jenže člověk je především subjektivitou. Vědomí subjektivity je vě
domím kosmickým: vědomím přítomnosti kosmu. Čas subjektivity
je časem věčné přítomnosti. Pobývání člověka ve světě je stykem s onou
velkou subjektivitou, jíž je vesmír a vše v něm. Teď už nemůže člověku
postačit, aby se spoléhal na svůj rozum a vůli a nemůže už podle toho
se světem zacházet. Proto lidé lpějí na náboženství a neobejdou se bez
umění. Náboženství ani umění nepřinášejí člověku štěstí. Přinášejí mu
vykoupení z pouhé smrtelnosti.
Chybí slova. Slovo náboženství napovídá, že by to měla být nějaká
nauka o bytosti, kterou jmenujeme Bohem. Tak je tomu u nás v Evropě.
Ale existují náboženství bez Boha. Čínské tao není žádná bytost. Stejné
nedorozumění je se slovem umění. Umělec může být pokládán za od
borníka zvláštního školení, ale v tom umění nespočívá. Nač tady po
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třebujeme ukázat, je něco, co předchází obřadům a modlitbám, nábo
ženským učením a společenstvím, stejně jako umělecké tvorbě. Snad
nejlépe nazvat to zbožností. To, čemu říkáme náboženství a čemu říká
me umění, tady ještě splývá, v dalším vývoji umění vždy provází nábo
ženství, je vnější podobou náboženství. Obojí je praktikováním meta
fyzického. Smiřuje lidskou konečnost s nekonečností bytí.
Dnešní filozofie náboženství upozorňuje na to, že v každé civilizaci
se rozeznává posvátné a všední. Ať se člověk ve svém životě jakkoli
musí obírat všedním, vždy ponechává zvláštní místo a zvláštní čas pro
posvátné, zachovává svátky a ochraňuje kultovní místa. Původně však
mezi všedním a posvátným trvala stálá souvislost. V celém svém koná
ní dávala společnost prostupovat všední zbožným. Zůstaneme-li v ob
zoru jenom naší civilizace, můžeme to pozorovat stejně ve feudální
společnosti jako ve společnosti měšťanské. Duchovní či světský kníže
musel uspořádávat všední život společnosti, ale mohl to činit jen proto,
že sám byl posvěcen, cechovní korporace byly stejně ochránci uspořá
dání všedních povinností řemeslníků jako zároveň společenstvími ná
boženskými. Celé živobytí bylo proniknuto zbožností. Zevšednění
všedního je teprve moderním zjevem.
Současné město je toho obrazem. Kdysi samo založení města mělo
svůj všední úkol a zároveň bylo úkonem náboženským. Bylo ohraže
ním lidského proti ohroženosti pouhým přírodním. Nikdy v něm ani
nechyběla posvátná místa, dokonce právě jim věnovali lidé své doby
nejvíc zájmu: akropole, obětiště, chrám, a odtud vyzařovala architek
tonická koncepce po celém městě. To nebylo pouhým “sídlištěm”, “ži
votním prostředím”, nýbrž prostředím duchovním. “Životní prostředí”,
to znamená architekturu, která by pokud možná hověla hmotným po
třebám našeho života. Ale jindy architektura tu byla zároveň a přede
vším proto, aby utvářela duchovní prostředí. Středověké město by nám
svou nedostatečnou vybaveností hmotnou připadalo nesnesitelné. Při
tom zůstává monumentem lidského ducha, jemuž se nepřestáváme
obdivovat. Umění bylo jeho samozřejmou složkou. Dnes v něm zbývá
leda jako konvenční dekor. Do všedního života obyvatelů města ne
zasahuje, neúčastní se utváření tohoto života. Rok býval plný svátků
a slavnosti se rozvíjely po celém městě. Sváteční místa a sváteční doby
nabádaly člověka, aby se soustředil do sebe, ke svému životu a svému
místu ve světě. Dnes už zbývá jen rozptylování. Když si odbude svůj
všední den, tráví současný člověk čas před televizorem.
“Velkoměstský provoz” zaplavil tak všechno lidské soukromí. I umě
ní se stalo jeho obětí. Kdysi to bylo dějinnou povinností vrchnosti
duchovní i světské, aby ochraňovala v společnosti umění. Dnes to zbývá
leda na podnikateli, a ten nemůže než pečovat o umění jako o zboží.
O tom, že by umění mělo být nositelem posvátného v našem životě, ne
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může být pak ani řeči. Uvážíme-li význam, který má umění ve všech ci
vilizacích, je to jeden z příznaků krize, do které propadá celá západní
civilizace. To je to, čeho se hrozil Burckhardt. Čechy měly v posledních
desítiletích štěstí, že umění tam uniklo nebezpečí, že se stane odvět
vím mezinárodního obchodu. Organizační funkci obchodníkovu chtěl
tu nahradit úředník, ale to byl marný pokus, umění se nedá vpravit do
úředního schématu. Umění zůstalo věcí jen umělcovou. Nestalo se to
nikterak z programu, umělec byl do této situace vehnán podmínkami,
v nichž se ocitl.
V devatenáctém století zůstávalo české umění provincií Německa,
a pokud se tu objevily velké umělecké osobnosti — Navrátil, Purkyně,
Levý — nenacházely obecenstvo. Od devadesátých let se to začalo mě
nit, heslem umělců se stalo “dohánět Evropu”, totiž vyrovnat se s vý
vojem, kterým prošlo umění hlavně v Paříži. Výsledkem bylo umění
provinciální. Dobře orientované a dobře dělané, ale do dějin světového
umění samo nepřispělo. Pokud se Češi uplatnili v utváření světového
umění, byli to ti, kteří své dílo uskutečňovali v Paříži — Mucha, Kupka.
Pokud žil umělec v Praze, musel vzít zavděk skromným místem — viz
případ Františka Janouška, Aléma Diviše, Zdenka Rykra. Bylo by ještě
třeba uvést jména jako Kubišta nebo Gutfreund, nicméně jejich dílo
zůstalo příliš zlomkovité, než aby zasáhlo do světového vývoje. Du
chovní prostředí v Čechách bylo mdlé a neplodné.
Po druhé světové válce české umění nezasáhla vlna komercializace
a za jeho odlišných podmínek se utvářelo jinak než na Západě. Až na
krátké mezidobí tito umělci měli jen málo příležitosti vystavovat. Ku
podivu je to nijak neodrazovalo od soustavné práce ani je to nezavádě
lo, jak se mohlo stát, k pouhému estetismu. Neohrozil je formalismus,
lidský osud a umělecký osud se tak prolínaly, že dílo nabývalo zvláštní
naléhavosti. Uvnitř světového umění tak vzniklo něco, co by se dalo
nazývat česká škola. K vědomí veřejnosti se začalo soustavně dostá
vat až s koncem osmdesátých let. Zatímco umělci, usilující o výhody,
které nese oficiální uznání, pořád dál ještě bránili těm ostatním, aby
vystavovali, ti zatím toho využili právě k tomu, aby svá díla uplatnili
novým způsobem: výstavami na dvoře starého činžáku či v tanečním
sále kdesi na periferii. Naráz nalezli i nové obecenstvo — převážně mla
dé lidi, kteří bůhvíjak si zrovna o těchto výstavách pověděli a kterým
vůbec nevadilo se se svým uměním shledávat na nezvyklých a vzdále
ných místech; právě naopak je lákalo, že tentokrát to nebyly kulturní
instituce, nýbrž docela všední scenérie, kde nové umění nalézali. Je to
jako by uprostřed všednosti se nečekaně rozněcovala místa pro cosi
zcela neužitečného, totiž ohniska posvátného.
Linoryt Evy Znojilové z cyklu “Nemocnice”
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Můžeme předpokládat, že ono velké údobí českého umění, jež začalo
v padesátých letech, se s osmdesátými lety uzavírá. Díky umělecké izo
laci v ní právě mohl a dokonce musel každý přinést něco vlastního
a odlišit se od obvyklosti světového umění. Proto dokonce vzbuzovalo
na Západě málo zájmu — úspěch Jiřího Koláře a Magdaleny Jetelové
zůstal výjimkou. Dnes se už český umělec nemusí cítit odloučen od svě
ta — cestuje, dostává knihy a časopisy a příklad toho, co si dalo název
postmoderna, je svůdný, protože snadný: osobitost českého umění se
může opět rozplynout v mezinárodní produkci. Umělci úředně uznaní
jsou dokonce ochotni vzít ostatní od případu k případu mezi sebe,
všechno láká ke kompromisu. Nebo se podaří udržet při životu ta malá
ohniska, která tady podivuhodně vzplanula, tak, že jednou vznítí vy
trvalé světlo, které by pozměnilo samu podobu města?
Neboť úkolem asi není, aby jen vznikaly pořád nové obrazy a sochy.
Ale snad můžeme doufat, že z těchto pomíjivých ohnisek možná —
i když během dlouhé doby — se přece rozhoří plamen, který by ozá
řil celé hmotné prostředí, v kterém žijeme? Řada je na architektech.
Marně by čekali, že iniciativa vyjde od úřadů nebo od obchodního pod
nikání. Nemůže začít jinak než od architektů samotných, kteří by měli
dost ambicí, aby spolehli na svou uměleckou imaginaci, jako na ni spo
léhají ostatní umělci, a aby z této síly sami odpovídali na onu duchovní
potřebu, jež se projevuje v onom novém hladu po umění a po přetvo
ření našeho prostředí v novou duchovní skutečnost. Je to jistě utopie.
Ale je nějaká jiná cesta?

Běla Kolářová: Znaky
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Člověk, kultura, národ, jazyk, Charta
Václav Černý
*

Co svět světem stojí — ten můj svět totiž —, zajímal mne na něm vždy
jen člověk a svoboda. K tomu, abych se člověkem vášnivě zabýval, abych
jej zevrubně a opravdově “studoval”, byl jsem nadán výhodou, měl
jsem jeden exemplář skutečnosti člověk stále s sebou, exemplář kvality
snad nikoliv nejhorší, a mohl jsem na něj uplatňovat všechny svoje po
znávací schopnosti, schopnost prožitku, dar pozorovací, rozumový úsudek, intuici, a to trvale a důsledně, plynule a souvisle, a pořád. Byl
jsem od mládí sám sobě stále přítomen. Rád jsem se proto ještě nijak
zvlášť neměl, pozorovat a kriticky zvažovat nutí člověka k podivuhod
né střízlivosti, i když je si předmětem toho svého konání sám: byl jsem
si stále blíž, aniž jsem k sobě přihnal silnější láskou, spíš naopak, a to mi
zůstalo, nelnu k sobě ani k sobě nelpím. Životní pozice dost nepohodl
ná, lidé ji vnímají a vykládají veskrze mylně a zle, mají vás za krajně
sebevědomého a téměř nadutého, přeplněného, nabubřelého sebou sa
mým, a ono to sebevědomí sice opravdu jest, totiž uvědomění sebe sa
ma, jenomže na pokraji sklíčenosti z toho člověka, jímž jste — nemám
sám sebe v lásce, mám v lásce toho, jímž jsem mohl, chtěl a měl být,
miluji toho, který mne uvnitř nespokojeně nutí a honí, potírá a požírá.
Říkám, že mne zajímali vždy jen člověk a svoboda. Kolik je to vlastně
skutečností? Mně to vždy připadalo jedno a totéž, bylo to pro mne
totéž v životním pocitu, představě i pojmu: “člověk” bylo jen jméno,
které jsem kladl na každé jednotlivě rozlišené, zosobnělé zřídlo živé
svobody; a každé člověčí existenciálni zjištění “jsem” znamenalo
v mých očích zároveň a zcela nedílně též imperativní “buď svoboden”
k sobě samému vysílané, člověk byl kromě oznamujícího se jsoucna
i rozkaz. Kterak to? Tak, že každé živé jsoucno vědomě chce nebo pod
vědomě tíhne k tomu, být zcela a úplně, vyčerpat všechny možnosti
jeho existencí dané a v něm obsažené, realizovat se do posledního práš
ku, uskutečnit existenční plnost sebe samého. Co žije, chce samo sebe
a chce se úplně a všecko. Žít zahrnuje pocit nespokojenosti se svou
existencí, jistotu své vlastní kusosti a nedostatečnosti, člověk je vždy
necelý, neúplný, nevšecek a sžírán touhou a potřebou své celosti, niter
ným rozkazem zúplnět. Dvojím způsobem a rozměrem: žít, toť přede
vším a jednak pud a potřeba žít stále dál, nekonečně, věčně, Leben —
mluveno se Simmelem — tenduje ustavičně a pokud žije, k mehrLeben.
Ale krom toho, že by chtělo donekonečna samo sebe, svoje obsahy,
svou látku hromadit a množit, chce také, usiluje, potřebuje, žádá si,
velí si stát se a být něčím jiným, totiž něčím víc než jest. Leben, jež je
* Letos v březnu by se Václav Černý dožil osmdesáti pěti let.
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potřebou mít mehr Leben, je i potřebou být mehr als Leben. Toto je
v životě prostě obsaženo a inkluováno, je to životem a v něm přímo
a bezprostředně dáno, není to představa do skutečnosti a pojmu života
teprve dodatečně a zvenčí dosazená a vpašovaná: člověk, jenž dozrál
stupně a míry opravdu lidských, se chce množit ustavičným opaková
ním sebe samého, ustavičným narůstáním vlastní hmoty, chce tu strašit
věčně; ale spolu a zároveň chce i přerůstat do nové jakosti, zhodno
covat, přehodnocovat a nadhodnocovat se do nové kvality života, jež
je stále ještě životem, ale vyšším a úplnějším, jež je stále ještě původu
životně jednotlivého a osobního, ale vladařsky se vnucuje uznání všech
jednotlivých životů ostatních a platí pro ně v celém dějinném průběhu
lidského životního existování. Víte přece, jak se říká téhle životní formě,
kterou se lidský život cítí puzen budovat ze své vlastní síly a látky,
a prostě již tím, že je životem: říkalo sejí genialita, také “boží posvě
cení“, daimon, v nové době dosti bezbarvě “nadčlověk”.
Nuže, chci teď dovodit toto: znamená-li být člověkem nedílnou jed
notu lidské existenciality a niternou výzvou a bytostnou nutností být
člověkem zúplna, absolutně, až do vyčerpání všech možností být v lid
skosti daných, až po samotnou mez věčnosti a nadčlověčství, pak sebe
vědomí člověka zahrnuje i jistotu, že člověku je dána možnost těchto
met dosáhnout a realizovat je. Vědomí této možnosti je člověku soupodstatné. Člověk v poloze mehr als Leben o sobě niterně ví, že je svo
boden. Svoboden k tvorbě své lidské úplnosti. Svoboda je podobou,
v níž se lidství samo sobě objeví, nastaví-li si zrcadlo, chci říci shlíží-li
se v čiré hladině sebe samého. Vědomí “jsem člověk”, nesnesitelně dané
v jednotě a totožnosti s vědomím kusosti a neúplnosti tohoto člověčství,
je u vědomí této neúplnosti zároveň dáno v totožnosti s jistotou “Mé
jméno je svoboda”. A tohle je první dávka jistot, jichž jsem se dobral
intuicí sebe samého či svého lidství a ujasňováním té základní intuice
člověčího existenčního vědomí. Ostatek byla už jen rozumová analýza
té existenční intuice a dedukce z ní. To povýšení lidského života na
nadživot, to rozšíření a zhodnocení lidské kvality aniž je podstata živo
ta změněna, ten proces člověka v nadčlověka, jehož možnost je soubytně a konstitučně dána s lidskostí a v lidskosti jakožto možnost člověka,
pudivá nutnost a apel k člověku být člověkem úplně, je ovšem proces
a děj tvůrčí. Jeho účinkem je tak zvaná lidská hodnota, či prostě hodnota,
a “zhodnocování” se děje ve třech aspektech či na třech linkách tvorbou
pravdy, krásy a dobra. Úhrn hodnot, takto v životě tíhnoucím k své
plnosti vzniklých a nabídnutých člověku k prožitku přinejmenším participačnímu ne-li spolutvůrčímu, se jmenuje kultura tohoto života.
Svým vznikem je kultura tak stará jak život sám, člověk nutně počal
tvořit krásu a kořit sejí, hledat pravdu a usilovat o ni, rozlišovat dobro
a konat je, jakmile si uvědomil sebe samého jako bytost lidskou a počal
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si tak vést puzen svou podstatou, svým elánem k nadživotu. Zároveň
je kultura mocí osvobodivou a kulturnost udává, do jaké míry člověk
konvertoval svoji existenci v podstatu čiré svobody.
Jsem člověk a vyznavač vlastní, naší kultury, tedy přesvědčený křes
ťan. Je proto zbytečné divit se nebo předstírat údiv, že se termíny apojmy této analýzy intuice lidského existenciálního pocitu do značné míry
kryjí s náboženskou interpretací člověka a s křesťanskými imperativy.
Národ je na určitém stupni vývoje lidskosti a sebeuvědomování člo
věka výraz a účinek kultury, je naprostým omylem se domnívat, že by
se proces zkulturňování člověka mohl udát s pominutím a přeskočením
stadia národnosti a znárodnění člověka. Náboženský člověk by řekl, že
národ je skutečnost Bohem chtěná a božsky požehnaná, Komenského
loučení s životem formou žehnání národu “posvěcenému v Bohu” na
prosto nejsou krásná slova do větru, nýbrž důkaz, jak hluboce filoso
ficky biskup život promeditoval. Národ je tedy nástrojem svobody,
jako je jím kultura, jako je jím sám život. Národ je prostředkem sebeosvobozování, nebo sebeuvědomování člověka. Národ tíhne k svobo
dě, vlastní svobodě zcela nutně, puzen niterným, immanentním tlakem
seberealizace, sebedovršení lidí, kteří jej tvoří! Sledujme děj vzniku
národa v jeho průběhu: Co ještě národem není, polokulturní, neuvědo
mělá “ethnie”, příliš slabá, aby mohla doufat v národní sebeurčení,
hledá si alespoň takové soužití se sousedy nebo takové zařazení do vět
šího státního celku, v němž by jí bylo dovoleno alespoň v relativní míře
pěstovat, udržovat, uskutečňovat svůj svéráz, svoje originální já, svou
jedinečnost, vědomí své neztotožnitelnosti se sousedem. Ethnie Lapon
ců v Norsku nebo Čuvašů v Rusku. A nebylo po staletí i osudem a nut
ností národa českého hledat přístřešky, úkryty a záštity? Římská říše
jazyka německého, svou povahou ostatně výslovně nadnárodní, nejprv;
říše Rakouská, potom. A Rakousko budiž vítáno, pokud jsi bylo zášti
tou, obranou, prostředkem záchovy a východiskem k růstu národního
sebeurčení a sebevědomí stále důsažnějšího! Průběhem dozrávání čes
kého člověka do plnosti a úplnosti jeho člověčenství — a to dozrávání
je procesem dějinně nutným a irreversibilním — stalo jsi se však nezbyt
ně “žalářem národů”, nazval tě tak Čech, opilý sebevědomou jistotou
(iluzí?), že jeho národ stačí již ve všem všudy far da sé. Chraň Bůh,
nebudu jej napodobovat, nechci urážet ty, jimž se mezi Čechy říkalo
“rakušáci”, žili ještě za mé mladistvé paměti, znám je z dějin. Nebyli to
Čechové o nic horší než já, byli jen lidsky úzkostliví, roztřesení o ná
rodní osud, nedůvěřiví skeptikové, kteří pochybovali, že by byl svět
již vytvořil podmínky pro politickou samosprávnost našeho národa
a spokojovali se pro něj “útočištěm”. Malověrní, to je snad jméno pro
ně. Nicméně logické kulturní jistoty a zákonité nutnosti lidského vý
voje byly u těch druhých, těch odvážných a riskujících, kteří vsadili
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na národní vůli k svobodě. S těmi bylo požehnání Smyslu dějin a člověckosti — v uzlových punktech upadám snadno do filosofického patosu.
Říkám jim “národní buditelé” termínem, který vešel v naší kulturní
historii v užívání, a prodlužuji jeho platnost až po poslední, faktické
dovršitele procesu probouzení plného člověka v Čechovi: Palacký,
Havlíček, Masaryk. To jsou Čechové v plném významu slova člověk.
Žasnu, že by Masaryk mohl být českým člověkem a vzdělancem jako
poslední člen a závěr této tvůrčí linky a tradice podceňován, znehodno
cován, vynecháván. Jen pro své konkrétní a jednotlivé omyly v hodno
cení některých dějinných etap české historie, jen pro nedostatky svého
odhadu povahy, směru a moci dějinných sil, působících na jevišti mo
derního světa! V tom se mohl mýlit, ale nemýlil se v rozpoznání obsahu
lidskosti a povinnosti svobody, kterou lidskost ukládá. Nemýlil se
v tom, že tu nejvyšší povinnost lidskosti českému národu uložil, a spl
nil ji spolu vrchovatě! Nemýlil se v ocenění lidské kvality v Čechovi.
Cožpak nedovedl český národ k metě národní samostatnosti a státní
samosprávnosti, cožpak se pod jeho vedením český lid nestal plno
právným a rovnoprávným členem rodiny svobodných národů, že se
mohl pokusit koncipovat až směry a cíle pro osudy celého člověčen
stva a nabízet je všem ostatním s nadějí na úspěch? To je to hlavní, a na
tom jedině záleží, a byť se to stalo realitou jen nakrátko, to nemůže být
národu ani jeho dovršiteli vytýkáno. Nezáviselo to na nich, a nemohou
být viněni z toho, že se národ stal obětí dvojího zločinu, nejprve násilí,
potom podvodu a násilí. A nebyly časy, kdy TGM kráčel českou zemí,
i dobou, kdy český člověk jevil největší míru charaktemosti? Děsí mne
každý projev nedbalosti a zapomenutí vůči Masarykovi v tomto národě.
Dvojnásob dnes a v lůně hnutí — jsem sám jeho členem —, které si
klade za cíl oživit v národním kolektivu upadlou a potlačenou potřebu
lidských a občanských práv a svobod. Aby se v tomto hnutí objevily
znaky takové nedbalosti u profesionálních historiků, je doslova zvráce
né. Vypověďte TGM z nejaktuálnější tradice plné českosti, a začnete
klesat jako lidé. Zbezcharakterníte na bláto. Nemůžete se ujímat úkolu
vrátit národu plné a hrdé vědomí jeho mravní a politické totožnosti
bez něho v centru svých programových úvah. Leda jste blázni nebo
čiří nedomyšlenci. Leda, také, ve svých předstíraných cílech lžete.
Národ se konstituuje složitým procesem, ale zcela pravidelně bývá
složkou jeho ustavení vědomí jazykové a kult rodné řeči, a vždy tomu
tak bylo. To spojení — národ a jeho výraz jazyk —je spojení stálé, tak
staré jako národ, rodí se, vzniká a vyvíjí spolu s národem. Toť říci, že
jazyk je účinkem a plodem kultury, vůbec ne přírody, nanejvýš přírody
zkulturněné, kultivované a kultivující se. Říkej si tedy klidně, že jazyk
je skutečnost přirozená, přičítej mu kvalitu přirozenosti v tom smyslu,
že vzniká zákonitě v člověku, jenž je organickou částí organické příro
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dy, jazyk je zkrátka přirozený zkulturňujícímu se člověku a vyvíjí se
v něm nezbytně. Ale neříkej, že jazyk je skutečnost přírodní, nepřičítej
mu kvalitu porodnosti v tom smyslu, že by jazyk byl obdobou šumotu
lesa a účinkem fyzických determinismů. Jazyk je celý realitou říše
svobody. Prožívá s národem všechny výkyvy jeho kulturních dějin:
národ je ohrožen přívalem nicoty, jeho kultura se cítí poškozena, ná
rodní jazykové vědomí se jitří, rozněcuje, tím i upřesňuje, nabývá rysů
ofenzivních, to víme už od Dalimila. Pak z husitství. Pak, velmi jasně
od Balbína. Balbín, svědek zásadních křivd na českém národě a rozhod
ných atentátů proti jeho kultuře, má ve svém sedmnáctém století již
zcela náš jazykový cit a pocit, je v něm žal z ponížení a vadnutí i ra
dost z růstu, láska i rozhořčení, protest i uražený smysl spravedlnosti,
berou mu jeho hodnotu, ponížili ho v jeho právu, urazili jeho matku,
odcizili mu pod rukama jeho rodné dědictví Svatováclavské. Následují
desítiletí eklipsy kultury národa, redukovaného stále patrněji na nevolnickou třídu; a týmž účinkem úpadek jazyka, čím dál tím méně básnic
ky kultivovaného. A potom, v posledních chvílích osvícenství a v deká
dách romantismu, první velké dávky svobody administrované národní
společnosti, s nimi nástup poddaných vrstev k společenskému sebe
vědomí a sociální moci, s tím i obroda kulturní, v ní i národní, a jako
výraz celého procesu rychlý rozkvět písemnictví v národní řeči a na
starou dobu českého slova navazující rekultivace českého jazyka čes
kým vědcem i básníkem: Dobrovský, Jungmann, Čelakovský, Mácha,
Erben, Němcová, Neruda atd.
V jistou chvíli tohoto vývoje — autonomního, souvislého a jenž si
stačil — na konci osvícenství, v širším Rakousku a šťastnou náhodou
v Praze, však bez spojitosti s procesem a dílem národního kulturněliterárního a jazykového ohrožování Čechů, objevuje se u nás z kořenů
osvícenské filosofie německé zjev Bolzanův. Život: 1781 - 1848. Filoso
fické dílo velmi rozsáhlé, předjímá fenomenologii Husserlovu, vztah
k procesu české národní a jazykové obnovy mají z něho pouze jeho tři
kázání jako profesora katechetiky na pražské filosofii z roku 1816,
vídeňská vláda ho jeho akademicko-učitelské funkce záhy zbavila;
vydal je ve Vídni roku 1849 jeho oddaný žák M. J. Fesl a ideje prošly
tenkrát v Cechách už bez valné pozornosti. Neboť tento ušlechtilý Ra
kušan, Ital rodovým původem, Němec kulturou, smýšlením i řečí svého
díla, kosmopolita smyslem a tendencí své filosofické ideologie, se byl
obrátil svým humanistickým apelem na obyvatele této země, osídlené
Cechy a Němci, vyzval je bez rozdílu národní příslušnosti k osvícenému,
eticky oduševnělému dílu pro společný pokrok a blaho lidského celku,
v němž Čecha a Němce nerozlišoval ponechávaje každému, což jeho
bylo, prvnímu jeho kulturní opoždění (a snahu vyrovnat se šťastnějšímu
sousedu), druhému jeho náskok (a mínění, že k výrazu vyšší kulturní
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aspirace bude jeho méně šťastný soused používat k vlastní výhodě
němčiny. Což roku 1816 dosud dělal Bolzanův přítel Dobrovský). Ale
kdežpak byli roku 1849 už Čechové! Ba, kdežpak byli už toho roku
1817, když k nim Bolzano doslovil svoje poslední kázání? Roku 1817
je přece “nalezen” rukopis Královédvorský! Kde byli Čechové roku
1820, kdy byl Bolzano císařovým dekretem suspendován? Roku 1820
přece vychází Jungmannova Slovesnost a roku 1821 Kollárova Slávy
dcera. A z roku 1829 jsou první Ohlasy. Mácha začíná roku 1829 škol
ním cvičením svých “Versuche des Ignaz Macha”, ale 1836 vychází Máj.
Téhož roku vydává Palacký první díl Dějin německy, ale 1848 znovu,
a česky. A to už jsou tu dávno Jungmannovy Dějiny literatury (1825)
a Český slovník (1825 - 1839). Bolzanismus jakožto koncepce řešení
českého národního problému šel naprosto přes hlavy jeho českých po
sluchačů, ti si šli dál po lince svého rodného uvědomění, právě prora
žené a dále ražené, stále mnohostrannější a bohatší. Bolzano na linku
českého národního vědomí literárního a jazykového vůbec nepatří
a domnívat se, že v danou chvíli měl český národ na vybranou mezi
Bolzanem a Jungmannem, který na rozdíl od Palackého Bolzana neměl
rád, je naprostý omyl a svědčí to o malých znalostech historie a o skrov
né historické představivosti. Nebylo tu “na vybranou”, nebylo tu na
vybíranou, byl tu prostě český národ, ve vývoji zdržený, jenž doháněl,
až dohnal, a vykročil a dál samozřejmě kráčel cestou obrozeného ná
rodního vědomí kulturního, literárního, jazykového.
Že z této cesty bylo lze vzdělaným Čechům naslouchat i ušlechtilému
hlasu tohoto německo-rakouského krajana, jenž přinášel i poselství
mravně všelidské, nikdo nepopírá, vždyť byl Bolzano velký křesťan
ský učitel a jeho pět set německých exhort vyslechly v létech 1805 - 1819
dobře dvě generace mladých studujících Čechů, teologů a filosofů:
takže existuje silný proud bolzanovského humanismu českého a s čes
kým jazykovým výrazem, jeho myšlenky zasáhly znamenité zástupce
české kultury a literatury (Palacký, Havlíček, Čelakovský, Zahradník
atd.) a prostřednictvím jeho někdejších českých teologických odcho
vanců byly vstřebávány i širokými vrstvami lidovými. To Čechové vždy
uznávali a vždy mu byli vděčni, totiž křesťanskému humanistovi. Má
lokteré působení u nás bylo předmětem takové pozornosti a studia
(až po tyto dny), jeho humánní dědictví nechalo významné stopy v sa
mé novočeské beletrii (Smilovský, Jirásek). Domnívat se však, že
Čechové mají vůči Bolzanovi nesplacený dluh v tom smyslu, že v chvíli
obrození jím pohrdli v prospěch Jungmanův, je omyl, a kdo jej vyzná
vají, matou dějinné pojmy. Na autentickou linku Bolzanova způsobu
řešit věc českého jazyka v Čechách dlužno u nás o generaci později po
ložit nanejvýš toho, kdo verbuje roku 1848 pro poslanecké obeslání
Frankfurtského parlamentu Německé říše: je známo, co tehdy našim
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liberálním Šušelkům odpověděli Palacký a Havlíček! Dnešní Schusselka vám zkonstruuje rozdělení řeči a vlasti, prý pro vlast pracuj, o jazyk,
neblahý vynález vypjatého romantismu, nedbej! Naši obrozenci by
s tím rozlišením sotva souhlasili:
“Nepřipisuj svaté jméno vlasti
kraji tomu, v kterém bydlíme;
pravou vlast jen v srdci nosíme,
tuto nelze biti ani krásti...
Ale meze vlasti nerozborné,
jichž se bojí tknouti potupa,
jsou jen mravy, řeč a mysli svorné...”
(Kollár, 1824)

Schusselka vydumal, že výměr národa jazykem, Jungmannův, ply
ne z romantického kultu přírody, je účinkem romantického rousseauovského naturalismu. Že by, hrome, češství bylo vůbec romantickou
iluzí? Setřesme, radí Schusselka, proboha, už jednou všechny ty licho
tivé romantické sebeklamy! Dejme za pravdu Bolzanovi proti Jungmanovi! Nu, tohle je už myšlenkové allotrium, nehodné jak filosofa tak
historika! Proces českého národního a jazykového obrození byl po tři
cet let soudobý s romantismem, z romantismu si odnesl mnohý rys:
citové zanícení, nedočkavý elán imaginace. Ale klást mezi českou jazy
kovou obrodu a romantismus rovnítko identity je omyl, ne všechno, co
se dálo i za romantismu, je z romantické podstaty. Myšlenka a národ
nost česká je starší než romantické snahy, český jazyk je hodnota lidství
a účinek naší kultury, a žádného romantismu. Vedl jsem o to u nás
nedávno v Chartě 77 polemiku. Prý “pan profesor Černý to přehnal”.
I bodejť že jsem to zase přehnal, pan profesor Černý vždy hřešil přehá
něním, Bohu budiž žalováno! Neboť nikdy nesnášel myšlenkové pokrouceniny, zmatky a konfuse, a u lidí jeho tábora a společného boje
ho pokaždé dováděly k zbláznění. Neboť jimi viděl společné snažení
končit nutně nestvůrnou anarchií, bezmocí a porážkou. Ze všeho nej
více se mi příčili kaliči vod a blahovolní, rozvážní, podnětní tlachalové,
po výtce nebojovní, ale “vyzývající k zamyšlení”: “svědkové pravdy”,
nikoliv její tvůrci a naplnitelé. Co těm může být do všeho, v čem se náš
národ a jeho jazyk topí? Co jim je do nás a našich vášní a trýzní? Nic.
Obsah, březen 1989
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Malá lidská chvíle
(Jiří Šlitr 15. 2. 1924 - 26. 12. 1969)
Jiří Slitr byl také kreslíř; a jeho kresby z výstav a ilustrace splynou
vjedno se vzpomínkou na herecké, jakoby bezradné gesto rozpaků, s into
nací hlasu, s písněmi. Nedá se říci, že kresby do života vpadly. Přišly
tiše a nenápadně, najednou byly tu, na výstavách, v knihách, novinách,
časopisech. Také jimi a v nich viděla tehdy mladá generace svět rázem
jinak — totiž vlastníma očima.
Svět byl pro tuto generaci najednou určitý v barvách a tvarech. Obno
vila s ním dotyk. A myslela si o něm své. Docela nic nevadilo, že vidělajeho
šedivou všednost. Naopak. Důležité bylo, že viděla, byl to předpoklad pro
objev poezie v pravdě každodennosti.
Svět určitých barev a tvarů byl Šlitrovi světem nejen viděným, nýbrž
i pochopeným. V jeho podivných protikladech, dvojnosti, naději i skepsi.
V tom, jakým se zdá a jakým skutečněje. A jakým by mohl být. Autentici
ta byla a zůstala pro Šlitrovu generaci jednou ze základních hodnot a Šlitrem nikdy nebyla upřímnost k sobě a jiným zrazena. Vědomí souvislostí
je mimo jiné vědomí hranic - i vlastních. Moderní subjektivita podmiňo
vala způsob kreseb. Kreslil loď na řece, paní čtoucí noviny, židle a stol
ky. Brusel. New York. Paříž. Čára byla stopou bezprostředního citu.
Moderní subjektivita podmiňovala obsah kreseb: skutečnost světa byla
poetickým objevem. Ale i skeptickým poznáním. Konečně i ironickým od
stupem od sebe sama. Neboť jen on umožňuje o světě, o sobě přemýšlet.
Jiří Šlitr byl vzdálen patosu a neměl iluze: viděl pravdivou šeď každo
dennosti. Její absurdní zauzlení. Zauzlení dramatická. Zauzlení poetic
ká. Viděl ji v určitosti lidí a místa, v malostranské hospodě, před ame
rickým drugstorem. Znal cenu letmých setkání. Věděl, že právě z nich se
život skládá.
Kreslil neúnavně a všude. V Bruselu a Paříži. V Bejrútu, v Praze.
A v Moskvě, jak napsal Miroslav Horníček, vstával za úsvitu, odcházel
s blokem a lahvičkou tuže, majeji ukrytou na těle pod košilí, aby nezamrz
la. Podivínství? Nikoli. Jen posedlost tvorbou.
Kreslil všední svět — loď na řece, paní čtoucí noviny, židle a stolky. Znal
hořkou chuť uplývání času a života a znal magickou sílu kresby schop
nou tomu vzdorovat. Kreslil se zapíranou, ale nezapřenou melancholií
velkého citu. Jak to řekl jeho přítel Miroslav Horníček?... kreslí, aby za
stavil a zachránil všechno, čím je váben a okouzlován... malou lidskou
chvílí...
A to je přesné.

Jan Baleka
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Jiří Slitr: Muzikanti
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Kritické marginálie
Ve Frankenu v říjnu 1989
Tradiční podzimní setkání přísluš
níků českého a slovenského exilu v ba
vorské obci Franken nedaleko česko
slovenských hranic se konalo ve
dnech 5. až 8. října pod názvem “Čes
koslovensko 89: dialog nebo konfron
tace?”
Přijelo asi 120 osob z různých ně
meckých měst, dále z Rakouska, Švý
carska, Holandska, Francie, Itálie,
Anglie, ze skandinávských zemí. Při
jeli jako už několikrát předtím hosté
z Československa, kteří se populární
ho “Frankenu” zúčastnili neoficiálně.
Významnou novinkou se stala účast
oficiálních delegací Svazu českých
spisovatelů a Svazu slovenských spi
sovatelů. Po léta se ve sdělovacích
prostředcích v Československu ozna
čovala setkání ve Frankenu za shro
máždění zrádné emigrace, která ve své
nenávisti kuje pikle proti vlastní zemi.
Teď se mohli představitelé “oficiál
ních struktur” na místě přesvědčit
o tom, co “Franken” ve skutečnosti
představuje. Pražský spisovatel P.
Prouza na závěr setkání poděkoval
opatu Opaskovi, inspirátoru a pořa
dateli frankenských setkání, za to, že
jím vedená organizace českých katolí
ků v exilu Opus bonum už po léta po
skytuje možnost představitelům růz
ných náboženských, světonázorových
a politických proudů setkat se a vymě
nit si názory v atmosféře vzájemného
porozumění. K představitelům růz
ných skupin z exilu a z domova se nyní
přiřadili i oficiální zástupci z Čes
koslovenska.
První den jednání byl věnován poli
tické situaci a situaci církví a věří
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cích v Československu. Byl přečten
příspěvek Petra Pitharta “Sociální a
ekonomický vývoj Československa v
80. letech”, zaslaný z domova. Autor
poukázal na to, že na zachování sou
časného režimu nemá zájem jen mo
censká elita, nýbrž i parazitující slož
ky společnosti. Nehybnost a stále větší
zaostávání ve všech oblastech je dnes
zjevné všem. P. Pithart v závěru na
psal: “Volit lze vlastně jen dialog.
Konfrontaci nevolíme, konfrontace je
to, co zbývá, když už nic jiného ne
zbývá”. Pro dialog se vyslovil ve svém
improvizovaném příspěvku také Vi
lém Prečan.
Z Československa zaslaly své pří
spěvky Jiřina Šiklová a Libuše Silhánová. Příspěvek Jiřiny Šiklové nazva
ný Šedá zóna a budoucnost disentu
v Československu je otištěn v tomto
čísle Proměn. L. Šilhánová v příspěv
ku “Alternativní hnutí a informace”
napsala: “Velkou pomocí by mohla
být česká a slovenská periodika a knihy
vydávané v zahraničí. Ale — žel — do
stávají se k nám ve velmi omezené míře.
Ti, kteří je vydávají a mají zájem, aby
je četli domácí čtenáři, nemají mnoh
dy dost fantazie, jak je těmto čtená
řům zprostředkovat či dopravit. Ces
ty, které se nabízejí, jsou pracné, ale ta
práce by měla být vynaložena...”
Velký úspěch měla angažovaná ka
tolička, autorka děl tzv. ineditní lite
ratury Iva Kotrlá. Byla v NSR na ná
vštěvě u provdané dcery a při této pří
ležitosti zajela do Frankenu, kde před
nesla referát “Církev a věřící v Čes
koslovensku 1989”. Řekla v něm:
“... generální tajemník KSČ přiznal
v Československu 1989, že křesťanů je
stále 30 % ze všech obyvatel. Je to tedy
oficiálně přiznaných 5 miliónů obča
nů: nemají právo na svou křesťanskou
literární kulturu, na jediné křesťanské
divadlo, pětiminutový pořad v televizi

či v rozhlase: vše patří totalitně komu
nistům. Nebo jako nakladatelství Vy
šehrad straně, která prostřednictvím
ústředního výboru NF podléhá zase
předsednictví generálního tajemníka
KSČ.”
Katolický kněz bez státního souhla
su Václav Malý poslal z Prahy příspě
vek “Oživený zájem o křesťanství v
osmdesátých letech a jeho motivy”.
V něm napsal: “V osmdesátých letech
se díky papežovi a kardinálovi stává
heslem: ožít a vyjít vstříc společnosti
a opustit svoji ulitu... Hluboká ana
lýza faktu, proč a z jakých důvodů se
osmdesátá léta vyznačují křesťan
ským oživením, není dost dobře mož
né.” A na závěr dovozuje: “Vyvstala
proti všemu očekávání nová situace,
která poskytuje šance. Zda se jich
církve uchopí na úrovni, závisí přede
vším na nich. Bude od nich stále více
očekáváno jako od ideově nezávislých
institucí... Schůdná a v dobrém smys
lu přitažlivá cesta poukazuje k namá
havému úkolu: udržet rovnováhu me
zi pietistickou snahou vše apolitizovat
a mezi pokušením vytvářet falešné jis
toty, které sice mohou na jistou dobu
úspěšně fungovat, ale neposkytují
žádnou nosnou perspektivu pro bu
doucnost.”
Katolický teolog z Říma, vydavatel
časopisu Studie, Karel Skalický, si
připravil text referátu, rozdaný v roz
množené podobě účastníkům. Pak se
však rozhodl improvizovat a z referá
tu uvedl jen některé pasáže. Otřesně
působily citáty z výpovědí oficiálních
představitelů režimu, kteří ještě dnes
ostře, málem stalinisticky napadají
křesťanství. O dnešní situaci K. Ska
lický řekl: “Pakliže si před lety sou
druzi z ministerstva z kardinála uta
hovali, říkajíce, že je generál bez voj
ska a když on sám si tu a tam posteskl,
že je bez zázemí, dnes už tomu tak ne

ní. Bez nadsázky lze říci, že vstali noví
bojovníci’. Ovšem ne ti Zápotockého.”
V závěru pak vyslovil otázku: “Jak
dlouho bude ještě trvat, než se naši
soudruzi rozpomenou na to, čím se
donedávna tak vydatně oháněli: So
větský svaz náš vzor? Jak vidno, ne
jsou jen nebezpečné díry v ozónu, ale
i v paměti. Anebo mají za to, že Gorbačov nevydrží?”
Druhý den byl věnován české a slo
venské literatuře. Jan Vladislav z Pa
říže v referátu, který zčásti improvizo
val, poukázal na prolínání oficiální,
ineditní a exilové literatury. V pečlivě
dokumentovaném příspěvku, dopl
něném zmínkami o vlastních prožit
cích v literárním životě v Praze sedm
desátých let, provedl bilanci kulturní
politiky režimu od února 1948. Milan
Jungmann zaslal z Prahy krátký refe
rát. V něm mj. napsal: “Dnešní vše
obecné nářky na schůzích uměleckých
svazů, že literatura a umění ztratily ve
společnosti prestiž, signalizují, že se
přiblížila hodina pravdy. Naděje, že
tzv. socialistická literatura v pojetí
Hájků, Skálů a Kozáků se obejde bez
tvrdohlavých autorů jiného umělec
kého vyznání a jiného světového ná
zoru, že se bude vyvíjet úspěšně... —
tato naděje splaskla a nic ji už nedo
káže vzkřísit.”
Antonín Měšťan z Freiburgu v refe
rátu “Současná česká exilová literární
historiografie ve vlasti a v exilu” po
dal přehled knih o dějinách české lite
ratury a slovníků českých spisovatelů,
jež vyšly doma či v cizině. Dále řekl:
“Český exil stárne. Sotva se můžeme
domnívat, že bude ve větším rozsahu
aktivní ještě po roce 2000. Museli by
chom být velkými pesimisty, kdyby
chom něco takového chtěli předpo
kládat — znamenalo by to totiž, že si
tuace v naší vlasti dospěje do deseti let
do stavu takové krize, že k nám přijde
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další emigrační vlna.” Zabýval se rov
něž otázkou záchrany soukromých
archívů exilových autorů; písemnos
tem hrozí v budoucnu zkáza nebudou-li uloženy ve vhodných archí
vech. Na závěr pak řekl: “Nepodaří-li
se brzy českou a slovenskou exilovou
literaturu a českou a slovenskou ineditní literaturu ve vlasti spojit s čes
kou a slovenskou oficiální literaturou
v jeden celek, přístupný čtenářům v
Československu, ztratíme my, Češi
a Slováci domaivcizině velmi mnoho.
Budoucí generace nás nepochopí a po
zásluze odsoudí. A to tím spíš, že
Rusové, Poláci, Maďaři a příslušníci
dalších národů střední a východní Ev
ropy nám už ukázali, že spolupráce
emigrantů s domovem je v této oblasti
možná a že u nich jednotná národní li
teratura přestává být fikcí a stává se
skutečností.”
Oficiální delegáti z Prahy a Brati
slavy přednesli krátká exposé. Příspě
vek Ladislava Balíka byl odměněn sr
dečným potleskem a se sympatiemi
byla přijata vystoupení redaktora
Kmene Petra Prouzy a redaktora Slo
venských pohladů Milana Šútovce.
Zato vydavatel Literárního měsíčníku
Vladimír Kolár narazil na odpor svým
velmi konzervativním postojem. Za
ráželo už to, že používal výrazů z ne
slavně proslulé epochy dogmatismu.
Literární kritik Jiří Hájek, který měl
z Prahy rovněž přijet, na poslední
chvíli údajně onemocněl — ten jediný
by byl mohl mít radost z Kolárova vy
stoupení.
Nedělní dopoledne 8. října bylo vě
nováno hospodářské problematice.
Redaktor Svobodné Evropy Karel
Kühnl ve svém referátu řekl: “Režim
zatím nijak nenaznačil, že by se chtěl
o základních hospodářských problé
mech bavit s někým jiným, než sám se
sebou. Nedopřál dokonce sluchu ani
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svým vlastním odborníkům z Prog
nostického ústavu... V Českosloven
sku stále ještě existují podmínky pro
nahrazení konfrontace dialogem a
pro zažehnání nebezpečí otevřené
konfrontace. ... Nebezpečí dalšího
hospodářského poklesu trvá — a je
jen otázkou času, nedojde-li přece jen
k zahájení celospolečenského dialogu,
kdy se skrytá konfrontace změní
v otevřenou.”
Z Prahy zaslal Rudolf Zukal referát
“Současné ekonomické klima v čs.
společnosti”. V něm napsal: “Refor
my, k nimž se u nás sahá, jsou polo
vičaté, nekomplexní. Každému od
borníkovi je jasné, že jde o dílčí úpra
vy, které v žádném případě nemají sní
žit úlohu a moc centra a tím i vedoucí
úlohu strany. ... Nutno říci, že se sou
časnému vedení dosud relativně úspěšně daří odkládat nepopulární
ekonomické zásahy, jež reforma ne
odkladně vyžaduje.... Vzhledem k to
mu, že tato nepopulární opatření ne
byla dosud uplatněna, je mezi prostý
mi lidmi relativní klid. ... Pokud loď
pluje klidně, je náklad v klidu. Nahne-li se za bouře loď na jednu stranu,
převalí se bahno tam, kde je těžiště,
a může v krajním případě i loď pře
vrhnout.”
V improvizovaném příspěvku po
ukázal Jiří Sláma z Mnichova na to, že
mnohé reformní myšlenky jsou staré
přes dvacet let. Stále platí, že tržní
hospodářství je jediné východisko z
prohlubující se krize. Nezdá se, že by
se dnešní vedení v Praze mohlo od
hodlat zavést reformy podle polského,
maďarského nebo i jen sovětského
vzoru, zcela vyloučeno to však není.
“Franken” roku 1989 ukázal
hloubku krize, do níž se Českosloven
sko dostalo. Všichni účastníci se roz
jížděli domů s křehkou nadějí, že
“Franken” v roce 1990 bude moci zjis

tit, že ve vlasti začal proces, který
povede naše národy ze začarovaného
kruhu dlouhých temných epoch a
krátkých intervalů liberalizace k defi
nitivnímu návratu Československa
mezi demokratické, prosperující státy.

tou částí, která by nám nenapravitelně
chyběla do celku, který začínáme bu
dovat.
V Praze 27. 12. 1989
Koordinační centrum
Občanského fóra

Antonín Měšťan

Poselství krajanům
Přátelé v širokém světě, v dálkách,
do nichž vás zanesly emigrační vlny
posledních desetiletí! Rodáci z Cech,
z Moravy a ze Slovenska i vy, kteříjste
se narodili v exilu! Obracíme se na vás
jako na samozřejmý díl našeho osudu
— víme o vás a také vy jste jistě neza
pomněli. Proto hovoříme téměř najisto...
Cekáme na vás doma! Těší nás vaše
podpora zdálky, vaše dopisy, telegra
my a telefonáty, ale raději bychom vás
viděli tady, a to co nejdříve. Mnozí
z vás už přijeli, někteří dosud nena
lezli odvahu — přijeďte alespoň na
několik dní. Ať na kratší či delší ná
vštěvu, jste pro nás v tyto okamžiky
zvláště vítanými hosty. Vždyťpobýváte
ve světě, který je v tolika ohledech po
kročilejší než ten, do něhož jsme byli
my po několik desetiletí jakoby zazátkováni. Tím víc potřebujeme vaší ra
dy i vaší pomoci, ať bude mít jakou
koli podobu. Těšíme se na vaše návště
vy, podněty, projekty. Spoléháme na
vás, že nám pomůžete objevovat svět
v jeho šíři, stejně jako uvidět naši zemi
vašima očima, a tedy z věcného odstu
pu. Přijeďte, vezměte sebou své přá
tele a kolegy všech odborností, navažte
s námi přetržený rozhovor, zasvěťte nás
do svých témat, přizvěte nás do svých
okruhů, v nichž o něco jde, pomozte
nám dostat se do světa na zkušenou.
Tím vším nám pomůžete vracet se do
Evropy.
Neposíláme toto poselství cizí civi
lizaci, ale s vědomím, že jde k našim
sestrám a bratrům — s vědomím, žejste

Letošní Seifertova cena
Rozhodnutím poroty ve složení Anto
nín Brousek, Jiří Gruša, Antonín J.
Liehm, Sylvie Richterová, Josef Škvorecký, Jan Vladislav a dva spisovatelé
žijící v Československu, byla Cena
Jaroslava Seiferta pro rok 1989 udělena
českému básníku Karlu Šiktancovi za
jeho zatím poslední básnickou sbírku
“Srdce svého nejez”, shrnující ve vy
zrálé syntéze jeho charakteristickou lyricko-epickou tvorbu z let 1981-86.
Siktancova nová sbírka se řadí svou ni
ternou myšlenkovou hloubkou, morální
ryzostí a v neposlední řadě i svou for
mální suverenitou a jazykovým mis
trovstvím k vrcholům veškeré, tedy ne
jenom současné moderní české poezie.
Karlu Šiktancovi se podařilo vyjádřit
přesvědčivě jakýsi novodobý mýtus člo
věka, zasazený smyslově-konkrétně do
místopisu středních Čech a monumentalizovaný v kontinuitě času a lidského
rodu.
Nadace Charty 77

Monografie o Hrabalovi
Jaroslav Kladiva: Bohumil Hrabal.
Život a dílo. Praha, vl. nákl. 1984.
141 stran a 14 stran poznámek. Vy
dal Dialog ve Frankfurtu jako roz
množený strojopis formátu A4;
30.00 DM.
Před autorem hrabalovské mono
grafie stojí těžký úkol: rozsáhlá tvor
ba, která byla publikována v jiném
pořadí a mnohdy i v jiné podobě, než
v jaké vznikala, a která svými promě
nami tematickými, jazykovými a
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kompozičními znesnadňuje nejen za
řazení autora do kontextu české a
evropské literatury, ale i vysledování
autorova tvůrčího vývoje.
Pokusil se o to Jaroslav Kladiva na
základě “dlouholetého přátelství a
podrobné znalosti všech jeho prací”.
Jeho kníhaje rozdělena do pěti kapi
tol; první dvě sledují Hrabalovo dět
ství a dospívání i počátky literární čin
nosti a její rozvoj; další — a v nich je
těžiště knihy — se věnují třem obdo
bím: 1963 - 1970, 1970 - 1976 a 1976 1984, přičemž jednotlivé oddíly každé
kapitoly sledují jedno dílo — ať je jím
oficiálně vydaná kniha nebo veřejně
nepublikovaný rukopis. Je to na první
pohled logická a obecně přijímaná
struktura a je také základem k závě
rečnému pokusu o periodizaci tvorby.
Kladiva však neupozorňuje na to, že
Hrabal v 60. letech vlastně nepsal,
spíše upravoval své práce pro publi
kování. Proto bychom možná mohli
začátek tohoto období posunout až
k roku 1958, kdy byl autorovi vrácen
rukopis “Skřivánek na niti” a kdy
Hrabal začal své texty přepisovat tak,
“jak si to přáli tam v nakladatelství”
(Vita nuova, s. 243).
Psát o autorově dětství a zrání bude
vždy ošidné: Hrabal o tom podává
sám obšírnou výpověď v Domácích
úkolech z pilnosti, v Městečku, kde se
zastavil čas a Krasosmutnění, v Životu
bez smokingu a v trilogii Svatby v do
mě, Vita nuova a Proluky i v řadě roz
hovorů roztroušených po novinách a
časopisech. Kladiva většinu z toho
uspořádal a zpřehlednil, z osobních
rozhovorů přispěl zmínkou o autoro
vě ročním pobytu v KSČ (krátce po
válce), vojenské službě (jaro 1946) a
několika drsnějšími historkami z dob
školní docházky. Ve chvíli, kdy při
stupuje k Hrabalově tvorbě, objevují
se však první trhliny — věcné i inter
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pretační povahy. Především je to ne
uspořádaný sloh, přeskakující z moti
vu na motiv. Kladiva si všímá jen ně
kterých textů, svůj výběr však neodůvodňuje: něco převypravuje, o jiných
se zmíní neurčitou poznámkou. Jeho
premisy plynou pravděpodobně z ne
porozumění textu: Ostře sledované
vlaky nejsou knihou o “válečné pro
blematice” (s. 61), ale o mladíkovi,
který je konfrontován se dvěma mez
ními životními situacemi — osobní a
nadosobní; neukazují “naši společ
nost za války” (s. 67), nýbrž mnohem
více autorův vývoj od existencialismu
k totálně absurdnímu realismu. Něžný
barbar není “životopisné dílo” (s. 85),
spíše smích a pláč za vzpomínkou na
přítele. “Podstata zápletky” románu
Obsluhoval jsem anglického krále ne
spočívá “v touze po penězích” (s. 77),
ale ve snaze o to, aby se “neuvěřitelné
stalo skutkem”, což není totéž. Nepo
všimnut zůstává veledůležitý fakt: v
době, kdy je román psán, ocitá se au
tor v podobné situaci jako jeho hrdi
na. Domnívám se, že na závěr nezní
“fanfára lidské družnosti a solidarity”
(s. 82), ale dobrovolné přijetí samoty,
která se stává bohatstvím a podmín
kou k tvorbě bez autocenzury, z vnitř
ní potřeby. Vyvrcholením tohoto
tvůrčího usilování je stejnojmenné
dílo o pokoře před kulturními a filo
zofickými hodnotami a o zřízení, jež
tyto hodnoty systematicky likviduje.
Kladiva považuje “příliš hlučnou sa
motu” za pražskou hospodu (s. 91).
Hrabal se častokrát takto vyjádřil, ale
v tomto díle jde spíše o vnitřní svět hr
diny, Haňtovo myšlení.
Autor monografie se nevyrovnal s
kritickým ohlasem Hrabalova díla
(omezil se jen na konstatování “kriti
ka byla překvapena” (s. 48), “přijala
s velkým zájmem” (s. 66), popř. “část
kritiky nepochopila” (s. 69)), s diva

delními a filmovými projekty inspiro
vanými hrabalovskými texty (vše
obecné výroky o “působivosti”,
“mistrnosti”, “virtuozitě”; o problé
mu přepisu a zákonitosti odlišných
výrazových prostředků a jejich mož
ných omezeních popř. přednostech se
Kladiva nezmiňuje), chybí zde soupis
dosud známých děl, vydaných i nevy
daných, reedic, překladů, biografický
přehled a literatura o autorovi. K to
mu navíc nacházíme desítky nepřes
ností v názvech próz a filmů, ediční
nejasnosti (obsah knihy, rok vydání)
atd. To, čím mohl Kladiva přispět k
rozšíření našeho povědomí o Hrabalovi a jeho tvorbě, načrtl jen v letmých
rysech a zanechal dál nerozvinuté.
Hrabalovo místo v literární histo
rii nijak nespecifikuje (srov. např.
K. Chvatík: Bohumil Hrabal a problém
postmoderny, Listy 3/89 a S. Rothová:
Laute Einsamkeit und bitteres Gliick,
Bern 1986, 4. kapitola), své termíny
“konfrontace” nebo “koláž” a “mon
táž” formuluje vágně: “... knížka (Pábitelé) je založena na konfrontacích,
jež jsou proti Perličce na dně více pod
řízeny kompozici děje” (s. 49); jednou
konstatuje o Morytátech a legendách,
že se zde užívá “osobité metody mon
táže” a o tři odstavce dál zase “dů
sledně metody literární koláže” (s. 73).
Jiné (“potencionální román”, “prvo
tina”) nedefinuje vůbec. Je škoda, že
více pozornosti nebylo věnováno tzv.
pražské ironii. Tento projev česko-německo-židovského ovzduší v 1. polo
vině našeho století je stejně důležitým
pramenem pro Hrabalovu tvorbu ja
ko světová literatura a filozofie,
avantgardní společnost 40. a 50. let,
zážitky ze zaměstnání a pobytu na pe
riférii a strýc Pepin. Zajímavá je po
známka o započatém románu “Baron
Prášil z roku 1946 o Pepinovi, geneze
Tanečních hodin a pásma Adagio la-

mentoso. To je však bohužel všechno.
Nepochopitelné jsou desítky do
slovných citací z Hrabalových knih,
jež Kladiva bez označení začleňuje do
svého textu, často jako interpretace
Hrabalových děl. K největšímu nedo
rozumění dochází tam, kde je autoro
va tvorba (Ostře sledované vlaky,
Příliš hlučná samota, Obsluhoval jsem
anglického krále, Autíčko) vykládána
jako “protiválečná a antifašistická”
(s. 80, 123, 132). Ne z války, ale z ob
dobí po komunistickém převratu po
chází Hrabalovo dominující ustrojení:
když se přestěhoval do Libně, poznal
Boudníka, Bondyho a další, pracoval
na Kladně a potom ve sběrných suro
vinách. O 50. letech však Kladiva mlčí,
rovněž i o genocidě kultury během
tzv. normalizace. Mlčí i o tom, proč
spousta Hrabalových textů zůstává v
rukopisech a pomíjí fakt, že je čtenáři
znají jen díky Petlici a exilovým na
kladatelstvím.
Psát v ČSSR pravdivě je dnes stále
nebezpečnější; cokoli může být pro
hlášeno za “narušování zájmu socia
listického státu”. Přesto tvorba lidí
žijících v pravdě stále přináší hodno
ty, před jejichž přesvědčivostí, výpo
vědí a kvalitou zůstáváme stát v úža
su. Práce Jaroslava Kladivy, jež vy
kládá Hrabalovo dílo odtrženě od
společenských souvislostí, nepřesně a
kromě několika dosud neznámých
faktů nepřináší nic objevného, mezi
kvalitní a potřebná díla bohužel ne
patří.
Literatura o autorovi — důstojná
jeho formátu — zůstává nerozšířena.
Právě proto se nenechme odradit dáv
ným datem publikace u E. Frynty (Ná
črt základů Hrabalovy prózy, 1966),
jež vychází z autorových prvních pěti
knížek; nedbejme možná nešťastného
termínu “hospodský kec” u V. Černé
ho (Za hádankami Bohumila Hrabala,
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1975) —je to báječná analýza vývoje
od lyrika přes totálně ironického rea
listu až ke zklidněnému “epikovi ly
rické vzpomínky” i románu; pře
svědčme se o proměně existencialisty
v autora “Ostře sledovaných vlaků”
u J. Skvoreckého (Jiří Menzel and the
History of the Closely WatchedTrains,
1982); nevíme-li si rady, kam s Hrabalem, sáhněme po K. Chvatíkovi (Feno
mén Hrabal, 1985 a zmíněná studie) a
po jeho rozsahem nevelkých, ale o to
hutnějších pracích; chceme-li jít k po
čátkům, obraťme se na Josefa K.
(Ztracená ulička znovu nalezená, 1987);
máme-li potřebu doplnit si celkový
pohled, otevřme H. Koskovou (Mag
nus parens současné české prózy — Bo
humil Hrabal, 1987). Tohle vše, jed
notlivě i v celku, nám řekne o Hrabalovi víc, než monografie, která se ne
povedla. A ovšem, pramení-li náš
zájem o významného autora z bytost
né potřeby, mějme vždy po ruce (hned
vedle jeho díla) výše uvedenou práci
S. Rothové, dílo základní a nejdůleži
tější, pojednávající o stavbě Hrabalovy poetiky, o problému variací a vari
ant jeho textů, o charakteru a promě
nách jeho hrdinů, o jeho vrcholném
díle. S její knihou a se sborníkem,
který uspořádala (Hommage a Hrabal,
1989), i s uvedenými pracemi dostaneme
klíč k nespoutatelnému, nejednoznač
nému a ohromujícímu dílu Bohumila
Hrabala mnohem spolehlivější.
Michael Špirit

Jazykové pomezí
Antonín Měšťan, Deutsche Muse
tschechischer Autoren. ErasmusGrasser-Verlag, München 1989.
124 stran, cena neudána.
Staletí těsného sousedství a stý
kání s německou kulturou zanechala
v naší literatuře nesmazatelné stopy.
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Projevovalo se to nejen v přejímání té
mat, forem a stylů, ale i v jazyce: neje
den český literát sáhl k němčině, aby
— z nejrůznějších důvodů — sdělil své
city či myšlenky jazykem druhého ná
roda Českých zemí. Většinou šlo o
rozhodnutí spontánní, i když jistě
v některých údobích našeho kulturní
ho vývoje převaha němčiny přímo
imperativně vyzývala k jejímu použití.
Tak tomu bylo zejména poté, když la
tina přestala být vyučovací řečí na
pražské universitě (1784) a byla na
hrazena němčinou. Až do poloviny
19. století nebylo vyššího českého
školství a česká inteligence si na ško
lách osvojovala němčinu v takové mí
ře, že pro ni nebylo problémem psát
vědecká díla, korespondenci, ale i
poezii a beletrii německy.
Okolnosti, za nichž k volbě druhé
ho jazyka jako literárního nástroje
docházelo a dochází, jsou ovšem růz
né. Tak na př. Měšťanova drobná
antologie německých textů českých
autorů začíná německými verši české
ho krále Václava II, který se snažil
soupeřit s německými minesängry na
svém dvoře. Podobná výzva k srovná
ní vlastních poetických schopností
s vyspělou již literaturou německou
mohla snad vést i Karla Hynka Má
chu k tomu, že napsal řadu svých bás
ní německy. U jiných — na př. u Ko
menského, Palackého, Masaryka —
to byla spíše nutnost mluvit k publiku
neznalému češtiny, která je nutila psát
některé texty německy. Nepřekvapí
nás, jestliže nacházíme v korespon
denci duchů tak výrazně českých jako
byla Božena Němcová a Bedřich Sme
tana množství německy psaných listů
— stejně jako sotva udiví, že na př.
K. Havlíček ve svých studentských le
tech zkoušel svou básnickou múzu v
jazyce, který byl tehdy výlučným jazy
kem vyučovacím. Spíše zajímavý je

básnický pokus mladého Tomáše Ma
saryka v německé řeči zaslaný z Lip
ska 1876 dlouholeté přítelkyni Zdence
Šemberové, dceři profesora češtiny
na vídeňské universitě A. V. Sembery; z ukázek, které Měšťan vybral,
je zřejmé, že Masaryk ovládal romanticko-erotický slovník právě tak jako
příležitostné humorné veršování.
Měšťan také uvádí text, který vznikl
původně německy, protože jeho autor
si netroufal napsat básnivé libreto k
Smetanově opeře rovnou česky. Jde
o libreto k Libuši, které Josef Wenzig
napsal německy — a které pak do češ
tiny přeložil Ervin Špindler. Na dvoujazyčnost některých autorů v Cechách
poukázal Měšťan nedávno také v
článku o paralelách a rozdílech mezi
česky a německy píšícími židovskými
autory v Praze (viz Proměny roč. 26,
čís. 2, 1989).
Jiné jsou ovšem důvody, které ve
dou dnes některé české spisovatele k
tomu, aby používali němčiny jako
svého literárního nástroje. Jde o auto
ry, kteří žijí v německém prostředí,
kde jejich díla vycházejí; Měšťan uvá
dí na př. Otu Filipa, Milana Nápravníka, Georga J. Moravu — sem by jis
tě patřila i zmínka o Libuši Moníkové a dalších.
Měšťanův výběr je sice jen hrubým
průřezem staletími, dobře však ilus
truje — a vydavatelovým úvodem vý
stižně charakterizuje —jeden z aspek
tů kulturní symbiózy, k níž u nás do
cházelo.
Karel Hrubý

“Bílá místa” okolo

Mnichova 1938
Oficiální propaganda v Českoslo
vensku opakuje i u příležitosti 50. vý
ročí Mnichova stará známá zjednodu
šená klišé, a to i s jednostranným vy

užitím výroků dr. E. Beneše. Samo
zřejmě plným právem je připomíná
no, že Hitlerovi nešlo o právo na sebeurčení pro sudetské Němce, ale že
to byl další krok k ovládnutí Evropy.
Rovněž postoj spojenecké Francie ne
zasluhuje nic než hluboké odsouzení,
jak to vyjádřil Edvard Beneš: “Jsou
to zbabělci a zrádci a nejhnusnější je,
že nám řekli, že můžeme mobilizovat,
že se do toho půjde... Nevěřím, že by
nám Francie a Anglie pomohly. Radě
ji nás obětují. Bojí se války a hlavně
se bojí sociální revoluce.”
K největšímu zjednodušení v ofi
ciální propagandě dochází ve výkladu
postoje a postupu Sovětského svazu
v rozhodných dnech září 1938. A při
tom již před dvaceti lety tehdy mladý
historik František Lukeš zveřejnil
řadu závažných dokumentů, které do
této otázky vnášejí nové světlo. Žel
byly tehdy zastíněny událostmi mno
hem bezprostřednějšími a v dané chví
li ještě osudovějšími. Připomeňme si
proto aspoň dodatečně v jakési opož
děné recenzi to nové, čím přispěl mla
dý, dnes již mrtvý kolega k objasnění
postoje Sovětského svazu v mnichov
ské krizi. Souhrnný výklad podal ve
své disertaci, která vyšla v roce 1968
knižně pod názvem Podivný mír v na
kladatelství Svoboda. Tam však
opatrný redaktor nedovolil zařadit
některé z nejzávažnějších, do té doby
neznámých či aspoň neuveřejněných
dokumentů, a ty pak Lukeš zveřejnil
na výzvu redakční rady Českosloven
ského časopisu historického v pátém
čísle ročníku 1968 pod titulem "Po
známky k čs.-sovětským stykům v září
1938” (str. 703 - 729). Především citu
je tu část soukromého dopisu dr. Be
neše L. Rašínovi, kterou prezident po
válce neopublikoval: “O Rusku bylo
jasno v kritických dnech, že závazek
splní, ovšem splní-li jej Francie. Na
víc s jistotou jsem spoléhat nemohl...
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velké nebezpečí bylo, že by Německo
bylo šlo, Polsko a Maďarsko také,
ale Rusko by poslalo jen aviatiku a če
kalo, stejně jako Západ - ostatní Ev
ropa - by věc předložil - zejména Paříž
a Londýn - jako druhé Španělsko,
zkrátka nebezpečí, že bychom byli
opuštěni a ponecháni svému osudu.
K tomu otázka našich Němců, naši
Slováci, obavy v koalici z Ruska...”
To je již soud z odstupu, z listopadu
1938, ale opírá se o znalost sovětského
postoje v rozhodných chvílích. Teh
dejší československý vyslanec v Mo
skvě Zdeněk Fierlinger informoval
Beneše průběžně o svých rozhovo
rech se sovětskými představiteli prak
ticky den po dni. Snad nejzávažnější
je telegram o obsahu rozhovoru s Litvinovovým zástupcem Potěmkinem
28. září 1938: “... sovětská vláda vá
hala a váhá jiti do konfliktu bez zá
padních mocností, co také nikdy jsme
od ní nežádali. Je tu vážná obava, že
by z československé otázky vznikl tak
při jednostranné intervenci sovětů
problém jako ve Španělsku se všemi
strašnými důsledky pro celou Evropu
a zejména pak pro Československo.”
Jak může po sdělení takového oficiál
ního stanoviska v rozhodné chvíli ko
lem Mnichova Beneše někdo obviňo
vat, že Stalina o pomoc nepožádal,
je nanejvýš s podivem. Fierlinger se
k této osudové chvíli vrátil ještě po
roce, aby Benešovi zrekapituloval ce
lou situaci. “Teď jako v říjnu nemohl
Svaz nám přispět na pomoc, jelikož
nebyl naším bezprostředním souse
dem, tak i po Mnichovu se musel ome
zit na pouhou podporu diplomatic
kou, na intervenci ve Společnosti
národů. SSSR byl nucen brát ohledy
na zájmy vlastního státu.”
Lukeš dále upozornil na diploma
tickou korespondenci vyslanectví
beckovského Polska a horthyovského
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Maďarska z Moskvy v osudových
chvílích, ze které jednoznačně vyplý
valo, že není nutné obávat se samo
statné vojenské akce sovětské armá
dy. Tak 24. září psala polská mise
v Moskvě do Varšavy: “... nic nedo
kazuje, že by SSSR napadl Polsko při
útoku polských vojsk na českosloven
ské území.” Obdobné bylo hlášení
maďarské mise z Moskvy. Proto
František Lukeš sumarizuje situaci
kolem Mnichova do těchto závěrů:
“Dosud známé dokumenty neoprav
ňují vyslovit závěr, že SSSR byl při
praven pomoci Československu za
všech okolností, bez jakékoliv pod
mínky. Jestliže tomu tak bylo, očeká
váme od sovětských historiků a archi
vářů, že doloží tuto skutečnost so
větskými dokumenty a nebudou ji
ilustrovat - přitom nesprávně - do
kumenty československými. Bylo by
to ku prospěchu věci, abychom pak
mohli vyvrátit opakující se podezí
rání západních historiků, diplomatů,
že SSSR věděl, že Francie Českoslo
vensko opustí a mohl proto bez rizika
cokoli Praze slíbit.” Na tuto Lukešo
vu výzvu nikdy nedošla odpověď a ješ
tě po dvaceti letech toto “bílé místo”
ve vzájemných vztazích nebylo objas
něno. Stejně jako nebylo vyvráceno
autorovo konstatování, že: “... dosud
známé prameny ukazují, že Moskva
sama nevyjednávala o průchodu so
větských jednotek do Českosloven
ska, ani ve Varšavě, ani v Bukurešti,
která byla více ochotna vyjednávat
o přeletu sovětských letadel, o prů
vozu vojenského materiálu ap.” Je
nutné připomenouti, že beckovské
Polsko by takový krok považovalo
za “casus belli”. Jak známo, pakt
Pilsudski - Stalin z roku 1931 o ne
útočení omezoval sovětské možnosti
nejen v případě Československa, ale
i Litvy, žijící dvacet let s Polskem

v konfliktní situaci, vyvolané zábo
rem Vilna, které se k Litvě vrátilo až
v roce 1939, po porážce Polska.
Lukeš přičinil i některé další po
známky k vnitropolitické situaci Čes
koslovenska, které chtěl v budoucnu
dále propracovat. Za nejzávažnější
považuji toto: “V dosavadní litera
tuře k Mnichovu nebyl náležitě doce
něn vnitropolitický vývoj Českoslo
venska, národnostní složení českoslo
venské armády, postoj henleinovců
a HSĽS.” Diskutovali jsme tehdy
mnohokrát s autorem o situaci a
o tom, zda mělo Československo pod
stoupit válku úplně samo. Po anšlusu
Rakouska, kdy se prodloužila hranice
s Německem o rakouský, zcela neopevněný úsek hranic, bylo vojensky
ještě zranitelnější; měkkým podbřiškem z jihu by německé pancíře snadno
pronikly do Brna a Vyškova, kde byl
hlavní stan československé armády,
a během 2-3 dnů by z jihu rozdělily
armádu. Převaha v tancích a letadlech
byla zdrcující, neměli jsme dobrou
protitankovou a protileteckou obra
nu, opevnění by byla tak málo platná
jako Francouzům Maginotova linie,
již Wehrmacht obešel přes Belgii.
Navíc - když se zdůrazňuje, že Češi
chtěli bojovat, což je jistě pravda,
zapomíná se na to, že Čechů bylo osm
milionů z patnácti milionů obyvatel
Československa. Nebyly zhodnoceny
svodky hlášení zpravodajských dů
stojníků o náladě mezi zmobilizova
nými vojáky německé národnosti,
která byla protičeská; 90 procent
sudetských Němců v květnových vol
bách volilo SDP. Také mezi sloven
skými vojáky nebyla nálada příliš proválečná, když HSĽS protestovalo ústy
Tisa a Sidora proti mobilizaci a Ďurčanský s Murgašem v té chvíli emigro
vali do nacistického Německa a z Víd
ně vedli ve slovenském vysílání roz

kladnou propagandu, ve které vyzý
vali slovenské vojáky a obyvatelstvo,
aby obrátilo zbraně proti Čechům.
Shodli jsme se na tom, že v případě
války by Češi ve vlastním státě zůstali
osamoceni. Stalo by se to, co na jaře
1941 v Jugoslávii, kdy Němci do dvou
dnů obsadili Záhřeb; v Bratislavě by
to mohlo nastat z petržalského před
mostí za dvě hodiny. V Záhřebu byla
neprodleně vyhlášena Nezavisima
država Hrvatska a chorvatské jed
notky se okamžitě zbavily svých srb
ských důstojníků, obrátily zbraně
a daly se do služeb ustašovského re
žimu Ante Paveliče a Kvaternika, kte
rý se stal jejich vrchním velitelem.
Bylo by to u nás jiné? Vždyť jaký roz
díl byl mezi ustašovci a Hlinkovou
gardou?
Zbývá pak už jen morální důvod
pro boj v naprostém osamění; “i kdy
bychom padli všichni”, zůstali by
chom morálními vítězi a nenastala
by taková demoralizace jako po ka
pitulaci v Mnichově. Ke kapitulaci
opuštěných českých útvarů by po
několika dnech stejně došlo a byla
by bezpodmínečná. Nakolik by to
pomohlo udržet morálku národa lépe
než kapitulace bez boje, zůstane pro
vždy předmětem sporů a diskusí. Ale
diskuse, co by bylo, kdyby... mají
vždy jen podmíněný charakter.
Na závěr této opožděné recenze
bych ještě přičinil aktuální poznámku
k tomu, co napsal Bohuslav Kučera
(RP 29. 9. 1988), když cituje sovět
skou nótu k obsazení protektorátu,
že “sovětská vláda nemůže uznat přivtělení Čech k Německé říši a v té či
oné formě i Slovensko za zákonné”.
Citát je autentický, ale chybí dovětek,
jak to bylo dál, po uzavření paktu
Stalin - Hitler. V Moskvě bylo uzavře
no československé vyslanectví a Fier
linger přestal být uznáván vyslancem.
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Sovětské vyslanectví v Praze bylo
přeměněno v generální konzulát při
sovětském velvyslanectví v Berlíně.
Sovětská vláda uznala de iure Sloven
ský stát, navázala s ním diplomatické
styky, zřídila vyslanectví v Bratislavě
a umožnila otevřít vyslanectví sloven
ského státu v Moskvě; prvním sloven
ským vyslancem v Moskvě se stal pre
zidentův bratr Štefan Tiso, po vál
ce souzený jako válečný zločinec,
když jej americká vojenská policie
v Rakousku zatkla a vydala Česko
slovensku. Za zvlášť ostudné je nutno
považovat to, že tehdy Lomonosova
univerzita v Moskvě udělila čestný
doktorát Vojtěchu Tukoví za zásluhy
o osvobození slovenského národa. Po
válce byl tento Dr. h. c., hlavní sloup
fašizace Slovenska a slovenského ho
locaustu, po zásluze odsouzen jako
válečný zločinec. To všechno se v his
torii vzájemných vztahů mezi Česko
slovenskem a Sovětským svazem
zatajuje.
Bylo by už na čase vytvořit novou
společnou komisi československých
a sovětských historiků - po příkladu
komise polsko-sovětské - která by
objasnila “bílá místa” ve vzájemných
vztazích.

Milan Hübl, Praha
Českému historikovi Milanu Hüblovi
nebylo dáno dožít se národního vzkříše
ní. Zemřel náhle v Praze dne 28. října
1989.

Prostor. Nezávislý časopis, č. 11,
ročník 3. Hradec Králové, červen
1988.
Časopis Prostor vydává už čtvrtý
rok pod pseudonymy skupina redak
torů střední generace a konzervativ
ního zaměření. Cílem časopisu je vy
tvořit v Československu nosnou kon
zervativní tradici, která by fungovala
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jako alternativa k historicky převlá
dajícímu socialistickému a sociálně
demokratickému etosu. Ve svých sna
hách jsou redaktoři časopisu Prostor
inspirováni zejména britskou tzv. ‘no
vou pravicí’, skupinou konzervativ
ních intelektuálů soustředěných ko
lem anglického univerzitního učitele
a filozofa Rogera Scrutona a časopisu
Salisbury Review.
Dostalo se nám do ruky číslo jede
náct třetího ročníku časopisu Pros
tor, které vyšlo v červnu 1988; obsahu
je mimo jiné tři pozoruhodné příspěv
ky. Prvním z nich je obsáhlá diskuse
pseudonymních redaktorů časopisu
se šesti předními československými
nezávislými aktivisty na téma roku
1968. Diskuse se účastnili filozof La
dislav Hejdánek, ekonom a v roce
1968 ministr školství Vladimír Kad
lec, novináři Jiří Kantůrek a Jan
Stern, redaktor Lidových novin Jiří
Ruml a katolický pedagog Radim
Palouš. Všichni tito nezávislí aktivis
té jsou o generaci starší než redaktoři
časopisu Prostor. Rozvinula se proto
zajímavá generační diskuse. Vyplynu
lo z ní, že příslušníci mladší generace
mají zřejmě dnes v Československu
se socialismem podstatně menší trpě
livost než příslušníci generace starší.
Na otázku, zda se diskutující do
mnívají, že socialismus je životaschopný
a reformovatelný, odpověděli přítom
ní zástupci starší generace rozvážně
a opatrně. Socialismu se však většina
z nich nebyla ochotna vzdát.
Podle redaktorů časopisu Prostor
je jedním z klíčových problémů, který
v Československu vedl k dnešnímu
společenskému rozkladu, otázka
soukromého vlastnictví. Redaktoři
zdůraznili, že vyvlastňování cizího
majetku je vlastně zločinem. Soukro
mé vlastnictví by mělo být v budouc
nu v Československu nedotknutelné,

i když stát samozřejmě může mít prá
vo, aby moc, která z majetku plyne,
do jisté míry usměrňoval pomocí
státní ekonomické politiky. Ani tento
názor však starší diskutující většinou
nebyli schopni akceptovat. Na otáz
ku, kdo dává komunistům právo kon
fiskovat majetek jiných lidí, odpově
děl jeden přítomný dosti nepřesvědči
vě, že ‘toto právo dává vedoucí garni
tuře zájem o dobro celku’. Taková ar
gumentace by však opravňovala ko
hokoliv, kdo by deklaroval ‘zájem o
dobro všech’, zasahovat do soukro
mých záležitostí jiných lidí. Poněkud
nedomyšlený byl na druhé straně i je
den z argumentů redakce časopisu
Prostor. Redaktor Prostoru v zápalu
diskuse prohlásil: ‘Ať ten, kdo je na
hoře, zůstane nahoře, a ten, kdo je ušlápnutý, ať se se svou situací nějak
vyrovná’. Vůbec si přitom neuvědo
mil, že touto argumentací vlastně
poskytl apologii dnešnímu českoslo
venskému statu quo.
Na otázku, jaký program by byl
dnes v Československu smysluplný,
odpověděli diskutující, že je v první
řadě nutno bourat přehrady mezi nevislými aktivisty a ostatními členy
společnosti. Lidé by se měli, bez ohle
du na své politické přesvědčení, začít
důrazně zasazovat o záchranu přírody
a o prosazování všeobecných pravidel
demokratického provozu. Velkým
problémem je současná katastrofa
kulturní. Obecně vládne úpadek vzdě
lanosti a lidé si už v Československu
ani dosti dobře neuvědomují, že kom
petence je nesmírně důležitá, má-li
národ ekonomicky i kulturně přežít.
Druhým pozoruhodným příspěv
kem v jedenáctém čísle časopisu Pros
tor je rozhovor s docentem Karlem
Krejzou, z ‘Ústavu pro astrosofii a
společenský výzkum v Praze’. Pseudonymní ‘docent Krejza’ z fiktivního

pražského ústavu pohlíží na možnost
reformovatelnosti uzavřené společ
nosti, která dnes v Československu
vládne, nesmírně skepticky. Taková
společnost se podle Krejzy pohybuje
mezi neúspěšnými pokusy o perestrojku a periodicky se navracejícími ob
dobími stagnace. V systému uzavřené
společnosti, v níž je duchovní pól
lidské existence potlačen, se lidská
osobnost redukuje na úroveň součásti
beztvaré kolektivní masy.
Krejza poukazuje na to, že uzavře
né společnosti mají vlastně nábožensko-utopický původ. Vládnoucí gar
nitura v dnešním Československu od
vozuje svou moc od ‘mysteria fidei’,
iracionální marxistické víry. Její pří
slušníci proto nikdy nemohou pocho
pit věcný argument, že by měli od
stoupit, protože vládnou špatně.
Podle Krejzy není dobré, když se
dnešní mládež v Československu od
totalitního režimu pasivně odvrací.
Podle Jungovy alchymistické psycho
logie existují totiž v dějinách tzv.
‘mortifikační období’, kdy společnost
prochází jakousi ‘nemocí k životu’.
Tato temná období historie lidských
společenství je nutno aktivně asimi
lovat, aby člověk dosáhl prozření a
poučení. Tragická éra posledních dva
ceti let v Československu bude možná
mít katartický, očišťující účinek: ná
rod se snad konečně zbaví typicky čes
ké eschatologické touhy dosáhnout
pozemské spásy vytvořením tzv. ‘beztřídní společnosti’, která Čechy podle
Krejzy pronásleduje už od středo
věku.
Třetím pozoruhodným příspěvkem
v jedenáctém čísle časopisu Prostor
je rozhovor s Petrem Pithartem, auto
rem pronikavé analýzy Pražského ja
ra, která před časem vyšla v kolín
ském Indexu a druhé vydání pak v
londýnských Rozmluvách pod ná-
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zvem Osmašedesátý. Pithart v roz
hovoru zdůrazňuje, že z dlouhodobé
ho hlediska Pražské jaro napáchalo
značné škody. Jako společnost je
dnes Československo o poznání chud
ší než bylo před dvaceti lety. Podle
Pitharta sovětská invaze v srpnu 1968
zbavila reformní komunisty odpověd
nosti za osud českého a slovenského
národa. Mohli si proto po invazi vlast
ně oddechnout. Reformní komunisté
by měli svoje tehdejší počínání kritic
ky zhodnotit. Zatím to však ještě bo
hužel neučinili.
Pithart upozorňuje na to, že v dis
kusích o socialismu se obyčejně chyb
ně směšuje obecné sociální cítění jed
notlivce se systémem uspořádání spo
lečnosti, který všechny sociální sta
rosti bere na sebe: člověk žijící v tako
vé společnosti přestává být občanem.
Stoupenci tohoto tzv. ‘systémového
socialismu’ jsou posedlí myšlenkou
spravedlivého rozdělování společen
ského bohatství. Vůbec se však neza
jímají o to, jak se společenské bohat
ství vytváří. Ukazuje se, že základním
omylem systémových socialistů byla
jejich víra, že budou vždy dispono
vat tímtéž bohatstvím jako předchozí
společnost. Není tomu tak. Rovnostářská společnost původní bohatství
totiž postupně prohospodaří. A přes
všechnu snahu zmenšující se koláč
společenského blahobytu rozdělovat
rovným dílem v chudnoucí společnos
ti vzniká nová nerovnost a nespra
vedlnost.
Kromě těchto příspěvků jedenácté
číslo časopisu Prostor přináší napří
klad kapitolu o Leninovi z Dějin dva
cátého století od britského historika
Paula Johnsona (překlad z angličtiny
není nejdokonalejší), esej Johna
Locka ‘O vlastnictví’, pozoruhodnou
polemiku Zdeňka Ábela s Milanem
Jungmannem, který kriticky odsoudil
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pozdní dílo Milana Kundery, a román
na pokračování: část Svateb v domě,
prvního dílu autobiografické trilogie
Bohumila Hrabala.
Jan Pražák

Európa pod tieňom nacizmu
Ladislav Deák: Zápas o strednú
Európu 1933 - 1938. Politicko dip
lomatické vztahy. Vydavatelstvo
Veda, Bratislava 1986, strán 292.
Príprava a vypuknutie druhej sve
tovej vojny intenzívne zamestnávali
historikov z mnohých dôvodov. Jedni
pričítali svetovú katastrofu nevyrieše
ným sociálno-ekonomickým otázkam
a panstvu tzv. imperialistických moc
ností, iní ju videli v diplomatickopolitickej sfére, v neochote niekto
rých štátov riešiť akútne problémy
a v snahe uplatniť “revanš” za pre
hratú prvú svetovú vojnu. Naviac
historici každého národa či štátu uplatňovali vlastné interpretácie pro
blému a tak či onak obhajovali politi
ku vlastných vlád v medzivojnovom
období. Z metodologického hľadiska
šlo o stretávanie sa marxistickej kon
cepcie s pohľadom objektivistickej
historiografie. Výsledkom týchto stre
távaní je — dalo by sa povedať —
nepretržitá diskusia, stály dialóg,
v ktorom sa vŕšia články, štúdie, no aj
početné monografie či syntetické prá
ce. Za jednu z takýchto monografií
považujeme aj Deákovu prácu o
strednej Európe v osudnom predvoj
novom päťročí.
Autorovi ide, ako píše v úvode, o
priblíženie komplexného politickodiplomatického obrazu strednej Eu
rópy v rokoch 1933 až 1938, kedy sa
rozhodovalo, či agresívne sily vedené
nacistickým Nemeckom rozpútajú
nový svetový požiar, alebo sa demo-

kratičkým štátom podarí zmariť agre
sívne sily nemeckého imperializmu a
zachovať v Európe mier. Nemecká
agresia v prvej etape smerovala do
oblasti strednej a juhovýchodnej
Európy, a tu sa naskytla prvá príle
žitosť postaviť sa proti jej expanzii.
Predmetom autorovej knihy je objas
niť otázku, prečo sa nacistická agresia
nezastavila a prečo sa politický trend
stredoeurópskych štátov uberal opač
ným smerom. Pod strednou Európou
autor chápe teritórium bývalej Rakúsko-uhorskej monarchie, tedy štáty le
žiace na Dunaji — Rakúsko, Česko
slovensko, Maďarsko, Rumunsko a
Juhosláviu a pričleňuje k nim aj Poľ
sko. Väčšina týchto štátov vznikla v
dôsledku národnooslobodzovacieho
zápasu a všetky boli kodifikované versailleským povojnovým usporiada
ním. V tejto súvislosti autor vyzdvi
huje:
“Napriek mnohým protikladom
a nezhodám, ktorými boli poznačené,
ich vzájomné vzťahy sa vyznačovali
mnohými spoločnými črtami v hospo
dárskej oblasti, v politickom sys
téme a princípmi svojej zahraničnej
koncepcie. Všetky uvedené štáty pat
rili súčasne do Podunajska s výnim
kou Poľska, ktoré nezávisle od svojho
geografického položenia tiež prinále
žalo k tejto skupine a uzatváralo celý
komplex.”
Autor sa problematikou strednej
Európy zaoberal už od začiatku 70-tych
rokov. Bol spoluautorom práce Euró
pa na prelome (Diplomatické a poli
tické vzťahy 1932 - 1933), ktorá vyšla
v Bratislave roku 1973, ďalej napísal
rozsiahle štúdie o československo-sovietskej zmluve z roku 1935, o francúzsko-talianskom zbližovaní a pro
jekte Dunajského paktu a o juhoslovansko-talianských vzťahoch v ro
koch 1932 - 1937. Súčasná práca je

syntézou jeho úsilia. Je založená na
rozsiahlej literatúre autorov stredoeu
rópskych štátov, čerpá z edícií a ar
chívnych materiálov — po profesio
nálnej stránke predstavuje nepochyb
ne úctyhodný vklad do skúmanej
problematiky.
Práca je rozdelená do päť kapitol.
Prvá, úvodná, o strednej Európe na
začiatku 30-tych rokov, sa stručne
zaoberá dôsledkami svetovej hospo
dárskej krízy pre európsku politiku.
Prvý signál, podľa autora, ktorý vy
volal otvorený zápas o strednú a juho
východnú Európu, bol plán nemeckorakúskej colnej únie z marca 1931; tá
to únia sa hodnotila ako príprava anšlusu a prvý krok Nemecka k realizo
vaniu jeho starých plánov “Mitteleuropy”. Tým sa aj v politike weimárskeho Nemecka začala nová etapa
útoku proti versailleskej sústave.
Nemecká politika došla k záveru, že
dôsledky hospodárskej krízy vytvorili
podmienky na oslabenie francúz
skych pozícií v Podunajsku a na Bal
káne a snažila sa dosiahnuť zmenu
v pomere síl a rozložiť versailleský
systém.
Ďalšie štyri kapitoly už ukazujú,
ako sa nacistické Nemecko diploma
tickými, politickými, hospodárskymi,
no aj vojenskými prostriedkami snaži
lo presadzovať svoj vplyv v Podunaj
sku, ako využívalo nezhody medzi
stredoeurópskymi spojencami Fran
cúzska, snažilo sa pripútať Poľsko
a využívať maďarský revizionismus.
Autor venuje značnú pozornosťpaktu
Malej dohody, zoskupenia Českoslo
venska, Rumunska a Juhoslávie proti
plánom Maďarska a jeho protektorov
získať späť stratené územia bývalého
Uhorska. Podrobnejšie sa zaoberá úsilím francúzskej diplomacie o upev
nenie svojich pozícií, a to prostred
níctvom Východného a Stredozem-
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ného paktu, čo sa najvýraznejšie pre
sadilo po nástupe francúzskeho minis
tra zahraničia Barthoua na jar 1934.
Všetky tieto snaženia mali význam iba
diplomatických ťahov a neviedli
k úspechu. Stroskotali okrem iného
aj na zásahoch britskej diplomacie,
ktorá dávala dôraz na uzmierenie
stredoeurópskych štátov s Nemec
kom. Bolo iba logické, že hrozba na
cizmu vháňala Československo a štá
ty versailleského systému do spolu
práce so Sovietskym zväzom, s kto
rým Francúzsko uzavrelo zmluvu o
vzájomnej pomoci na začiatku mája
1935 a o dva týždne neskôr aj ČeskoA tu sa dostávame k najspornejšej
otázke Deákovej knihy, k otázke, kto
rá je vlastne základným problémom
celej marxistickej historiografie, ktorá
sa zaoberá diplomatickými reáliami
medzivojnového obdobia. Táto histo
riografia v podstate idealizuje soviet
sku zahraničnú politiku, nevidí jej
ambivalentnosť a skresľuje jej dosah
na európsku politiku. Vidíme to aj
v programovom vyhlásení Deáka:
“Pri postojoch veľmocí k strednej
Európe sme poukázali na rozdielnosť
stanovísk medzi Zväzom sovietskych
socialistických republík a politikou
západných imperialistických veľmocí,
na negatívne dôsledky “politiky uzmierenia” s nacistickým Nemeckom
pre podunajské štáty... Za najoptimálnejší prostriedok na zachovanie
mieru a medzinárodnej bezpečnosti
ZSSR považoval mnohostranné re
gionálne dohody o vzájomnej pomo
ci, ktoré súčasne chápal ako kon
krétnu aplikáciu a rozvinutie zásad
kolektívnej bezpečnosti. — V porov
naní s dovtedajšími formami bezpeč
nosti princíp vzájomnej pomoci
v rámci regionálnych dohôd tvoril
najúčinnejší prostriedok záruk bez
pečnosti a predstavoval maximum, čo
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sa dosiahlo v oblasti európskej bez
pečnosti medzi dvoma vojnami.”
Autor tieto generalizujúce vyhlá
senia spojil s rokom 1934, s rokova
ním Barthoua so sovietskym zahra
ničným ministrom Litvinovom o Vý
chodný pakt. Ide teda o obdobie, keď
ešte Moskva nezmenila svoju základ
nú politiku, ktorá sa navonok preja
vovala v jej izolacionizme, no v pod
state išla cez politiku Komunistickej
internacionály. A tu ide o zásadnú vec
sovietskej zahraničnej politiky.
Pozerajúc zvonka, sovietska zahra
ničná politika vytvorila dostatok
dokumentov, aby sa dalo usúdiť, že jej
šlo o kolektívnu bezpečnosť Európy.
To marxistickí autori dostatočne vyu
žívajú a vyvodzujú jednoznačné uzá
very o “optimálnosti” jej postojov.
Pritom sústavne zamlčujú, že Soviet
sky zväz prostredníctvom Komunis
tickej internacionály bol trvalým destabilizačným centrom európskeho
diania. Svoju reálnu zahraničnú poli
tiku uskutočňoval široko organizova
nou sieťou komunistických strán,
ktoré legálne pôsobili v demokratic
kých krajinách, no intenzívne praco
vali ilegálne aj tam, kde jestvovali polofašistické a diktátorské režimy. Už
podľa základných dokumentov Kominterny z roku 1919 cieľom jednotli
vých sekcií — teda národných komu
nistických strán — bolo pracovať
všetkými prostriedkami k tomu, aby
bol nastolený režim prosovietskej
diktatúry proletariátu. Za centrum
komunistických strán sa vyhlásila
Moskva, v nej sa zbiehali všetky nitky
subverzie proti demokratickým zria
deniam.
Autor vychádza z premisy, že eu
rópsku bezpečnosť najviac narušil ná
stup nacistov v Nemecku. Samozrej
me, vyhýba sa už otázke, prečo a ako
k nástupu nacistov k moci došlo. Mu-

sel by sa podívať späť, do roku 1928,
keď VI. kongres Kominterny v rámci
svojej stratégie “trieda proti triede”
označil za najväčšieho nepriateľa “sociál-demokratizmus”, teda demokra
tické prúdy v robotníckom hnutí, kto
ré rovno pomenoval ako “sociálfašizmus” Hlavnou úlohou nemeckej ko
munistickej strany, napokon aj všet
kých ostatných strán KI, bolo viesť útok
s cieľom čo najviac obmedziť jej poli
tický vplyv, ničiť ju všetkými spôsob
mi. A vtedy sa k moci, aj zásluhou so
ciálnych dôsledkov hospodárskej krí
zy, dral Hitler a jeho strana. Zatiaľ čo
sa v robotníckom hnutí viedol vzá
jomný boj medzi jej radikálnym a
umierneným krídlom, nacisti upevňo
vali svoje pozície a bolo len otázkou
času, kedy nastolia svoju nadvládu.
Podobná situácia bola aj v Česko
slovensku. Komunistická strana tu
bola opozičnou silou. Jej vodca Kle
ment Gottwald roku 1929 vyhlásil štá
tu a jej demokratickému režimu ne
zmieriteľný boj s tým, že českosloven
skí komunisti sa do Moskvy chodia
učiť, ako demokracii a jej predstavite
ľom “zakrútia krk”. KSČ až do polo
vice 30. rokov, keď už bolo zjavné na
cistické nebezpečenstvo, mala svoje
ilegálne bunky v československej ar
máde s cieľom rozkladať ju a robiť ju
neschopnou boja; mala sieť ilegálnych
organizácií, uplatňovala princíp legál
nej a ilegálnej práce.
Takáto politika Moskvy logicky
viedla k uzáverom, že ide o subverziu
a štáty, ktoré boli jej predmetom, sa
bránili zbližovaniu so Sovietskym
zväzom. Štáty Malej dohody, najmä
Rumunsko a najdôslednejšie Juhoslá
via, odmietali uzavrieť s Moskvou
akýkoľvek pakt, aby sa nelegalizovali
komunistické strany, ktoré tam pra
covali v ilegalite. A tak došlo k tragic
kej dileme: rozhodnúť sa medzi naciz

mom a bolševizmom. Táto európska
dilema v mnohom ovplyvnila diplo
matické vzťahy 30-tych rokov a jej dô
sledkom bol postupný rozklad versailleského systému a upevňovanie moci
nacizmu, a svojim spôsobom aj bolševizmu. Napokon, po Mníchove, keď
už versailleský systém bol v troskách,
sovietsko-nemecký pakt z roku 1939
bol výslednicou predchádzajúceho
vývoja, istým vyriešením dilemy —
nacizmus či boľševizmus. Napokon aj
sám Sovietsky zväz, ak chcel uplatniť
za vojny serióznu politiku voči spo
jencom antifašistickej koalície, roku
1943 rozpustil Kominternu, ktorá bo
la jeho nástrojom. Týmto záverom sa
autor Deák už vyhol —jednak časove
nepatria k jeho téme, jednak v tomto
zmysle by bolo nemysliteľné dnes ich
v Československu publikovať. Pôso
benie sovietskej zahraničnej politiky
v medzivojnovom období treba vidieť
reálne a nie jednostranne; diplomatic
ké listiny a akty nemôžu zakryť sku
točnú politiku, ktorá napokon viedla
k zblíženiu s Hitlerom a k tragédii
druhej svetovej vojny.
Aj napriek pomerne širokej pra
mennej základni a literatúre v Deákovej práci sú citeľné bibliografické
medzery. Ide o autorov, ktorí boli po
roku 1968 z aktívnej tvorby vyradení
a ich diela boli dané na index, no ktoré
predstavujú významný vklad do pro
blematiky. Chcel by som spomenúť
základnú monografiu dr. Aleny Gajanovej CSR a středoevropská politika
velmocí 1918 - 1938, ktorá vyšla roku
1967. Pokiaľ ide o francúzsku proble
matiku, ktorá v Deákovej monografii
patrí k základným, autor nepozná
monografiu prof. Kolomana Gajana
Osudy tretej republiky, Francúzsko
v rokoch 1918 - 1940, ktorá vyšla
v Bratislave roku 1967. Podobných
medzier je však viac.
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Deákovu knihu o strednej Európe
v rokoch 1933 - 1938 bude možno po
užit' v konfrontácii s nezávislým, ob
jektívnym historickým bádaním ako
čiastkový príspevok. Je silná tam, kde
sa zaoberá diplomatickými vzťahmi
štátov Malej dohody, Poľska a Ma
ďarska; jej slabiny sú v idealizovaní
sovietskej zahraničnej politiky. Mýtus
o jej spásonosnosti Deákova kniha
iba potvrdila. Zdá sa, že v súčasných
pomeroch sa v Československu ne
dočkáme knihy, ktorá by sa dokázala
vyporiadať so všetkými základnými
problémami, vedúcimi k Mníchovu
a druhej svetovej vojne.
-jmk-

Anglicismy v češtině
Zdeněk Salzmann: Anglicism in
Modern Literary Czech. Program
in Soviet and East European Studies, Occasional Papers Series No.
17. International Area Studies
Programs — University of Mas
sachusetts at Amherst 1989, 76 s.
Anglicismům v češtině byla dosud
věnována kupodivu malá pozornost.
Jedna stať Josefa Vachka, dva člán
ky Antonína Tejnora — a pak už jen
zmínky o anglicismech jako součásti
vrstvy cizích slov v češtině v kolek
tivních pracích. Teprve od začátku
dvacátého století se anglicismy staly
významnou součástí české slovní zá
soby, přičemž jejich počet stále vzrůs
tá. To ovšem nepřekvapuje, význam
anglosaského světa vedl k podobné
mu vývoji také v jiných jazycích.
Z. Salzmann se ujal úkolu, který
měl být už dávno zpracován v Če
chách. V úvodu nastínil obecnou
problematiku pronikání cizích slov do
určitého jazyka (včetně kalků) a po
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ukázal na zvláštnosti tohoto procesu
v češtině. Zvláštní kapitolu (s. 5 - 10)
věnoval dějinám anglicismů v češtině.
Konstatoval, že před polovinou 19.
století se o anglicismech v našem
jazyce téměř nedá mluvit a uvedl pak
příklady výpůjček z angličtiny z ně
kolika českých encyklopedických
a lexikografických děl. Někde by zřej
mě bylo možné pomýšlet i na jiné ja
zyky než angličtinu, např. bobbinet/ní/ může být z francouzštiny.
V kapitole o typech anglicismů (s. 1016) Salzmann velmi důmyslně rozdělil
všechny možné způsoby přejímání
anglických výrazů do češtiny. Sotva
bude možné jeho typologii rozšířit. Je
ovšem otázka, zda např. mrakodrap
přišel do češtiny přímo z angl. “sky
scraper” či spíš prostřednictvím něm.
“Wolkenkratzer” a zda samospráva je
vůbec překladem “self-government”
(něm. “Selbstverwaltung” se zdá být
bližší). Salzmann si je ovšem vědom,
že četné anglicismy se do češtiny do
staly prostřednictvím němčiny (a po
roce 1945 také ruštiny).
Kapitola o výslovnosti anglicismů
v češtině (a o fonologii; s. 16 - 21) po
ukazuje na nedůslednou výslovnost
různých anglických výrazů v češtině.
Pravopisným zásadám, stanoveným
Pravidly českého pravopisu, je věnová
na samostatná kapitola (s. 21 - 27).
Zároveň autor přihlíží k heslům ve
Slovníku spisovného jazyka českého.
Jeho postřehy by se měly stát vodít
kem autorům nového vydání Pravidel
českého pravopisu, která mají vyjít
snad už v příštím roce. Dosavadní
značná nejednotnost by se tím dala
podstatně omezit.
V kapitole o morfologii (s. 28 - 46)
shromáždil autor velké bohatství ma
teriálu, který vzorně utřídil. Je však
otázka, zda někdy neopouští oblast
spisovné češtiny (literary Czech), uve-

dené v titulu své práce. Tak např. mís
to dát góla (s. 29) je ve spisovné češti
ně běžné dát gól. V obecné češtině či
v mluvě sportovních fanoušků je
ovšem dát góla časté. Zvlášť napínavá
je pasáž, pojednávající o tom, jaký
gramatický rod získávají v češtině
anglické výrazy (s. 31 - 32). V pasáži
o zeměpisných názvech (s. 33 - 34) ne
musí být Kapské město z “Cape Town”,
je možné pomýšlet na Kapstad z afri
kaans (či z německé varianty Kap
stadt), Skotsko nemusí být ze “Scot
land”, nýbrž z lat. “Scotia”. Názvy
jako “Philadelphia”, “California”,
“Texas” či “Saint Louis”, převzaté
do češtiny s minimálními změnami či
beze změn, jsou anglicismy sporné.
Velmi originální je kapitola o sé
mantice (s. 46 - 53), v níž se ukazuje,
že značná část českých anglicismů
jsou slova převzatá sice z angličtiny,
jejich původ je však třeba hledat jin
de (např. v malajštině, perštině ap.).
V kapitole o vztahu Čechů a češtiny
k anglicismům (s. 54 - 59) se autor
opírá o publikované výsledky výzku
mu v Čechách a zároveň uvádí i ideo
logicky zabarvené výroky českých
lingvistů z poslední doby (s. 57). Sal
mann dochází k závěru (s. 62 - 63), že
čeština po roce 1945 přijala značné
množství anglicismů a že tento trend
bude zřejmě pokračovat.
Na s. 63 - 69 je uveřejněn abecedně
seřazený seznam anglicismů, o nichž
Salzmann pojednává. V něm se vysky
tuje řada sporných anglicismů (bap
tista, sukces, volnomyšlenkář aj.); je
ovšem samozřejmé, že vždy existují
přejatá cizí slova nebo kalky, které
mohou mít nejasný původ.
Závažná práce amerického vědce
českého původu, působícího přes čty
řicet let v USA, je doplněna velmi po
třebnou bibliografií. Jistě poslouží zá
jemcům o tuto problematiku. Je třeba

doufat, že lingvisté v Československu
využijí velmi podnětné studie ve své
práci — prof. Salzmann ji ostatně vě
noval prof. Josefu Vachkovi, žijícímu
v Praze, k jeho osmdesátinám.

Antonín Měšťan

O fanatických spasitelích
— kdysi, i dnes
James Hogg: The Private Memoirs
and Confessions of a Justified Sin
ner (Soukromé zápisky a vyznání
ospravedlněného hříšníka)
První vydání 1824, přetisk v Pen
guin Classics 1986, 251 stran
Je paradoxní, že svět, jak říká kdesi
Jan Werich, “nikdy nebyl jiný než je,”
a přitom je “každý den lepší než včerej
šek, i když lidi dělají psí kusy, aby to
tak nebylo”. V těch “psích kusech”, ve
zlu, jež se přes veškerý pokrok objevuje
znova a znova, nasazujíc si v každém
století jinou masku, spočívá aktualita
této knihy.
James Hogg (1770 - 1835) byl skot
ský pastýř. Vlastním úsilím se naučil
čísl a psát a jako přirozený literární
talent vydal nejprve pod vlivem Roberta
Burnse svazek básní a pak pomáhal
Walteru Scottovi sbírat balady skot
ského pohraničí. Ve třiceti letech se
přestěhoval do Edinburku, kde na sebe
upozornil románem Ve stopách krá
lovny a přispíval do časopisu Blackwooďs Edingurgh Magazíne. Roku
1816 získal zemědělskou usedlost
Yarrow a začal sedlačit a psát. Nej
významnější z jeho prací jsou Soukro
mé zápisky a vyznání ospravedlněné
ho hříšníka (1824), které se dnes oce
ňují jako jeden z vrcholů skotské lite
ratury.
Je těžko rozhodnout, do jakého žán
ru dílo patří: Je to historický či psy-
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ekologický román, duchařský příběh,
gotická novela, alegorie, teologický
traktát nebo detektivka? Svou koncep
cí odpovídá totiž všem těmto katego
riím. Dokonce by bylo dost snadné pře
stavět je na drama nebofilmový scénář.
Jedno je jisté: Svými kořeny vyrůstá ze
stejné půdy jako Shakespearovy tragé
die (včetně klaunovského humoru okra
jových lidových postav) nebo Bunyanova Cesta poutníkova, Marlowův
a Goethův Faust a Bulgakovův Mistr
a Markéta.
Hlavní hrdina (vlastně anti-hrdina)
Robert Colwan je podle zákona druhým
synem zámožného skotského statkáře,
ve skutečnosti však nemanželským
potomkem fanatického kalvínského
duchovního Wringhima (už to příjmení
naznačuje nevábný charakter svého no
sitele: jde vlastně o imperativ wring
him — ždímej ho, přitlač ho, zakruť
mu krkem, týrej ho, trap, svírej, kruť
pokřivuj, tedy Trapič, Křivák apod.).
Pod ochranu tohoto náboženského po
krytce se i s Robertem uchýlí statkářo
va bigotní manželka pohoršená “svět
skostí” svého zemanského muže.
Robert přijme jakoby z vděčnosti
jméno svého pěstouna a je od mládí vy
chováván v tuhém kalvínském predesti
načním dogmatu, podle něhož existují
předem vyvolení a předem zavržení.
Vyvolení jsou elita, která ať dělá, co
chce, nemůže zhřešit; jsou předem o
spravedlnění (justifieďy, oni jediní mají
(pro zásluhy Ježíše Krista — sami ne
musí dělat nic) nárok na nebeskou bla
ženost. Ti ostatní jsou podlidé, bezcen
ná chátra, určená na světě k vyhubení
a po smrti do pekelného ohně. To je
podle této ideologie boží úradek od po
čátku stvoření. Robert je samozřejmě
školen a posilován ve víře, že patří
k elitě, a čím dál tím víc se vžívá do
role božího mstitele lidských nepra
vostí a vykonavatele nadzemské spra
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vedlnosti. Otce i bratra, přestože to
jsou normální a sympatičtí lidé, jako
příslušníky předem zavržené třídy ne
návidí a rád by svět zbavil takového
hmyzu a plísně.
I stane se divná věc. Na jedné z chlap
cových osamělých procházek (je mu už
kolem dvaceti) se k němu přidruží
mladík, který s ním začne rozmlouvat
právě o problémech, jimiž se Robert
obírá, a oslní ho nejen teologickými
znalostmi, ale i rozhledem, rozhodností
a rozšafností. Na otázku, kdo je a od
kud pochází, odpovídá cizinec jen vyhý
bavě, takže Robert usoudí, že jde o ně
jakého váženého a mocného monarchu,
který si přeje cestovat inkognito, patr
ně o Petra Velikého, o němž bylo v té
době známo — píše se rok 1712 — že
rád pobývá nepoznán v západní Evropě.
Cizinec mu toto mínění nevyvrací.
Neznámý má však mnoho podivu
hodných vlastností: Dovede měnit svůj
zevnějšek i podobu, takže vypadá po
každé jinak, často jako Robertův dvoj
ník, bratr či jiná známá osoba; objevuje
se vždy jako by ze země vyrostl, s po
třebnými rekvizitami jako pistole a dý
ky, a oplývá takovou výřečností, že mu
Robert přes všechno své vzdělání není
s to oponovat a vždycky předjeho argu
menty kapituluje. Jsou však dvojznačné
a dvojsmyslné a předkládají se zásad
ně pod pláštíkem dobra a prospěchu
lidstva.
Robert je ovšem o své nadřazenosti
a osudové vyvolenosti tak přesvědčen,
že nepozná, ačkoli to už vědí všichni
soudní lidé kolem, že má co činit s ďáb
lem. Ten ho nakonec dostane úplně do
své moci a přesvědčí ho o nezbytnosti
spáchat sérii vražd. První na řadě je
starý vážený kazatel, který hlásá, že
zavržení není předem dáno, ale že si je
člověk svými skutky zaviňuje sám. Dru
hý je jeho bratr, kterého Robert nenávi
dí odjakživa. Žalem nad ztrátou syna

pak umírá i Robertův zákonný otec (ka
zatel Wringhim se vytratí ke konci pří
běhu do zákulisí) a posléze i bigotní
matka a dívka, jíž se Robert údajně
dvořil. V této fázi už ale nerozezná
skutečnost od fantazie. Ďábel zařídí,
že se obě mrtvoly najdou pod písečnou
dunou, a událost tak pobouří město,
že Robert musí za přispění svého pe
kelného přítele prchnout. Jeho svůdce
ho však sleduje i ve vyhnanství a su
žuje ho tak, že mladík málem prohlédne
a touží se ho zbavit. Ale nejde to. Je
pozdě. Ďábel předstírá, že je na tom též
zle, a navrhne společnou smrt, aby se
vyhnuli bezvýchodné situaci. Tak ho
svým posledním trikem donutí k sebe
vraždě.
Autor si dal velmi záležet na vykres
lení druhého — stínového — hrdiny. A
povedlo se mu to. Předvedl ďábla jako
jakousi pseudoexistenci na způsob Páralova mnohozvířete, multibestia
triumfans, které se, když mu člověk
nebojácně čelí, změní v trapný hnědý
prach. Také Hoggsův pekelník přes
svou zdánlivou velkolepost a velkomožnost skutečnou moc nemá: Jeho jedinou
zbraní je lež. Člověka pouze provokuje
a svádí k činům, jichž sám není scho
pen. Jeho kulky nezabíjejí, jeho dýky
nezraňují. Tváří se sice, jako by vedl,
je první v akci, ale jeho úsilíje prázdné.
Vraždit musí Robert sám. I zoufalství
dovede tento stínový herec předstírat
smyšlenými, dobře naaranžovanými
událostmi, aby nakonec dohnal svou
oběť tam, kde ji chce mít, a sám v po
slední chvíli uhnul s útrpným pokrče
ním ramen nad hloupostí a neschopnos
tí svého chráněnce.
Po formální stránce je román řešen
zajímavě. Necelou první polovinu knihy
zaujímá vyprávění editora, který se
snaží celou událost, jež se stala před
sto lety, podat “objektivně”. Teprve
druhá polovina uvádí vlastní Soukromé

zápisky a vyznání ospravedlněného
hříšníka, kde dvacetiletý hrdina po
drobně zachytil své subjektivní zážitky
a komentuje své pozvolné, ale nikdy ne
úplné, procitání z ideologické slepoty.
Jsme svědky jeho dramatických posled
ních okamžiků, které si nezadají s na
pětím posledních minut Marlowova
Fausta. V krátkém, skoro filmově
pojatém epilogu popisuje editor velmi
realisticky a přesvědčivě, aby příběhu
dodal zdání pravdivosti a věrohodnosti,
exhumaci Robertovy mrtvoly po stu le
tech na pustém skotském návrší. Ja
kýmsi zázrakem se najdou v hrobě též
Robertovy Zápisky zpola tištěné v oficíně, kde byl na útěku krátce zaměst
nán, zpola psané.
Zápisky nejenže zachycují morální
a náboženské ovzduší Hoggsovy doby,
ale jsou též vynikající obecně platnou
studií fanatismu vůbec. Právě pro tuto
nanejvýš důležitou tématiku, která pře
kračuje jak významem tak zpracová
ním rámec své doby, vyniká Hoggs do
konce i nad svého velkého učitele Waltera Scotta. Každý, kdo zažil příkoří,
pronásledování a útlak, ví, že je lépe
upadnout do rukou člověka zlého, který
si je vědom, že je zlý, než do rukoufana
tika, který myslí, že slouží vyššímu cíli.
Motivem zlého člověka bývá krutost,
hrabivost nebo touha po moci a je nadě
je, že se jednou své zloby jako nežádou
cí přítěže zbaví. Avšak mesiášským
komplexem postižený fanatik, který si
myslí, že slouží Bohu, ideji, dějinám
nebo straně, je nenapravitelný; neboť
každý impuls k lidskosti se mu jevíjako
pokušení, kterému nesmí podlehnout.
Robert si od začátku do konce, kdy se
definitivně octne v spárech ďábla, uvě
domuje pravý stav věcí, jeho svědomí
a lidské mravní hodnoty nikdy zcela ne
odumřou. “Už jsem se začínal bát,
že mě má v moci velký nepřítel lid
ského spasení a že to nakonec povede
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k mé zkáze, ” přiznává ve svém deníku,
ale současně pateticky dodává: “Způbilo mi to mnoho starostí, ale je to jen
přechodný a hříšný strach. ”
Kdybychom chtěli vyjádřit hlavní
myšlenku románu, museli bychom říci,
že obecná morálka, platná (navzdory
pokusům o zrelativizování) vertikálně
historicky i horizontálně geograficky,
t. j. v každé době a v každém národě,
je nekonečně vyšší než jakákoli ideo
logie. Ideologie se mění, morálka zů
stává, a kdykoliji člověk opustí, společ
nost se hroutí. Švýcarský psycholog
C. G. Jung zdůraznil ve svých 85 letech
(r. 1960) v rozhlasovém interview,
že bez praktické morálky jsou filozofie
a náboženství pouhé předstírání. A Jiří
Voskovec — abychom skončili s ním,
když jsme začali s Werichem — to vy
jádřil naprosto jednoznačně: “Dál od
ideologií a blíž k podstatě lidského
údělu.”
To všechno a ještě mnoho jiného, na
jde vnímavý čtenář v Hoggsově knize.
Pro současnou dobu je její poselství víc
než aktuální: Žijeme v století plném ne
výslovných zločinů, které spáchali lidé
ve jménu vyšší ideje v domnění, že jsou
zproštěni mravní odpovědnosti a žijí
mimo dobro a zlo. Víme, že tomu tak
není a být nemůže. Zápisky a vyznání
ospravedlněného hříšníka popisují
jednotlivé fáze sestupu lidského ducha
do těchto temnot. Je to obraz ponurý
a nesnesitelný, ale současně pravdivý
a nezapomenutelný a — varovný.
Kniha je z dvou třetin napsána ar
chaickou biblickou angličtinou, jakou
mluvili puritáni v 18. a na počátku 19.
století. Z jedné třetiny — zejména tam,
kde jde o projevy prostých lidí s určitou
dávkou hrubého shakespearovského
humoru — je psána dobovou skotštinou.

Opomíjená vrstva jazyka
Patrik Ouředník: Šmírbuch jazyka
českého. S laskavým svolením
Jazzové sekce vydala Edice K. Pa
říž 1988, 1989.

Edice K. vydala v Paříži s vroče
ním 1988, 1989 Ouředníkovu publika
ci Šmírbuchu jazyka českého (dále
jen ŠJČ), která znamená podstatný
přínos k zaplnění katastrofální me
zery v české lexikografii. Existence
této lakuny není překvapující, protože
je ze sociologického hlediska jasná
souvislost mezi mírou puritánství a
a tendencí k tabuizaci najedné straně
a stavem veřejného a politického živo
ta na straně druhé.
Úřední vztah k tomu, co Ouředník
označuje jako nekonvenční češtinu,
se od 40. let pochopitelně měnil, při
čemž výrazným indikátorem tohoto
vztahu (nikdy přirozeně výslovně
neformulovaného) byly publikační
možnosti. Zatímco v 50. letech při
padala v úvahu prakticky pouze pu
blikace spisovné a hovorově spisov
né jazykové vrstvy, případně ojedi
něle ukázek profesních slangů, 60.
léta postupně prorazila publikační
možnosti obecné češtině (nespisovný
útvar střední stylistické vrstvy zalo
žený historicky na středočeském interdialektu a šířící se jako základní
komunikační prostředek do všech
částí národního území, kde není v uží
vání vyhraněný tradiční dialekt).
Pro beletrii znamenala tato invaze vý
hodu i nevýhodu (u řady autorů bylo
užívání obecné češtiny projevem zúže
ní, nikoli rozšíření výrazových pro
středků), v zásadě však šlo o důležitý
posun v úředním myšlení. Pokud jde
o odbornou literaturu, přinesla 60.
léta sice Zaorálkovu publikaci Lidová
rčení, která nadoraz využila vzniklý
St. Paterka, Praha
publikační prostor, ale tento prostor
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byl (a dodnes je) vymezen těmi hra
nicemi, které představují vulgarismy jebat - kurva - prdel. Tyto hranice
(které respektuje i Příruční slovník
jazyka českého, Slovník spisovného
jazyka českého a Český slovník věc
ný a synonymický) jsou dokonce o ně
co užší než ty, které si v letech 1835 1839 vymezil Josef Jungmann: jeho
Slovník česko-německý připouští
i “tvrdé” vulgarismy ze sexuální
oblasti.
V téže době roste odborný zájem
o slangy, který v r. 1977 zásluhou
L. Klimeše vrcholí uspořádáním
1. konference o slangu a argotu v Plz
ni. Přestože z teoretického hlediska
je otázka vcelku jasná a mezi lingvisty
je potřeba zpracovat opomíjené vrst
vy lexika zcela zřejmá, přestože po
stupně vznikla řada studií a bylo se
bráno i mnoho materiálu (tyto práce
byly částečně publikovány v odbor
ných časopisech, častěji však zůstá
vají v rukopisech nebo v neoficiálních
publikacích), platí Ouředníkovo tvr
zení: zapovězenou oblastí zůstávají
vulgarismy, najmě erotického cha
rakteru, a kriminální slang (str. 8).
Je rovněž pravda, že zoufalý stav čes
ké lexikografie na tomto poli skutečně
nejlépe ilustruje Hubáčkova publika
ce O českých slanzích, zvláště srovnáme-li ji s populární francouzskou
příručkou F. Caradeca Dictionnaire
du francais argotique et populaire.
Ouředník svou publikací pomohl
tuto mezeru zaplnit a jeho práce by
se při serióznějším nákladu
*
mohla
stát nepostradatelnou příručkou pře
kladatelskou, ale i sémaziologickou,

* Původní náklad (600 výtisků) byl
mezitím zvýšen na 900; v současné
době se uvažuje o dalším dotisku,
který by definitivní náklad stanovil
na 1200 výtisků (pozn. red.).

etymologickou a sociolingvistickou
i psychololingvistickou. Lingvistu ne
přesvědčí úřední důvody proti tezauraci vulgárního a argotického mate
riálu, argumentující krátkodobostí
a sociální omezeností těchto výrazů.
Pomineme-li, že pro řadu vulgárních
a argotických výrazů taková charak
teristika neplatí, je třeba si přede
vším uvědomit, že celý materiál ve
svém souhrnu odráží lidové asociace,
konotace a sémantické spoje, které
jsou cenné právě tím, že stojí tak
blízko primitivním lidským potřebám
a pudům. Pečlivě sebraný a utříděný
materiál tohoto druhuje pro lingvistu
nejméně stejně přínosný jako lexikální
materiál tradičních dialektů; je to po
kladnice sémantických motivací, kte
ré mohou napomoci pochopení lexi
kálních procesů v jiných časových
a stylových vrstvách, protože řada
z nich má charakter univerzální.
ŠJČ má z pohledu jazykovědce při
rozeně jisté nedostatky, z nichž někte
ré vyplývají z celkově neutěšeného
stavu výzkumu dané oblasti a bylo
těžko v autorových silách se jich vy
varovat. Klíčovým bodem těchto ne
dostatků je to, co autor (ve snaze vy
hnout se výtkám) formuluje sám: V žád
ném případě tu nejde o jazykovou pří
ručku či slovník v běžném slova smyslu.
Čtenář nenajde u jednotlivých hesel
jediný údaj výkladového rázu. Není
uváděn zdroj, frekvence ani míra ex
presívnosti toho kterého výrazu (str. 7).
Osobně se domnívám, že snaží-li se
autor popřít slovníkový charakter
své publikace, vyhýbá se marně jisté
části zodpovědnosti za své dílo: ŠJČ
je totiž slovníkem i proti vůli auto
rově a přirozené potěšení laického
čtenáře nad barvitostí lidové obraz
nosti (jemuž vycházejí vstříc i Toporovy ilustrace), jakkoliv má svůj vý
znam, je nutno chápat spíše jako se
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kundární přínos. Nesrovnatelně větší
význam má tento materiál ŠJČ pro
odborníka, a ten nejvíce postrádá
právě ty údaje, na něž autor rezig
noval: 1. rozlišení mezi jedinečným
(zvl. literárním) dokladem, který mů
že mít charakter zcela individuální in
telektuální hry, třeba i nesrozumitelné
komukoliv, a výrazem uzuálním;
2. zdroj informace (autor u literárních
excerpt, teritorium nebo sociální vrst
va u výrazů uzuálních);3. stylová cha
rakteristika. Z lexikologického hle
diska jde škála ŠJČ od plně lexikalizovaných jednotek patřících k centru
lexikální zásoby českého jazyka (např.
těch, které byly uvedeny výše) po pří
ležitostné metafory (spacák - ‘rum’,
žemle - ‘ženské pohlavní ústrojí’), od
plně lexikalizovaných idiomů (klapat
pantem - ‘žvanit’) přes obecně srozu
mitelné nelexikalizované idiomy (sexuální pracovnice - ‘prostitutka’)
a intelektuální jazykovou komiku
(pytlákova schovanka - ‘ženské po
hlavní ústrojí’, alkohol s lidskou tváří
- ‘stará myslivecká’). U posledních do
kladů lze z teoretického hlediska do
konce pochybovat o lexikálním cha
rakteru (může jít i o doklad elemen
tárního útvaru lidové slovesnosti,
vtip, hádanku apod.). Sociolingvistický záběr ŠJČ je příliš velký, než
aby bylo možno předpokládat, že pro
fesionální uživatel bude schopen bez
pečně a objektivně zhodnotit séman
tický obsah jednotlivých výrazů a for
mální i sémantické podmínky jejich
uplatnění. Je jasné, že za podmínek,
v nichž autor i sběratelé materiálu
pracovali, není možné těmto lingvis
tickým požadavkům v plné míře do
stát (tento požadavek nesplňuje ani
citovaný slovník Caradecův). Jazyko
vědec by však byl vděčen i za to kvan
tum nesoustavných informací, které
by mu byli autoři schopni poskytnout
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bez seriózního průzkumu. Stejně tak
je třeba litovat i toho, že byl vypuš
těn brněnský a ostravský region; obě
tato města mají svou specifickou ja
zykovou kulturu, bez níž je obraz
slangové a argotické češtiny neúpl
ný. Z hlediska uvedených požadavků
by přirozeně zdokonalení ŠJČ napo
mohlo, kdyby bylo možné dosáhnout
spolupráce většího okruhu těch ama
térů i jazykovědců, kteří se v Čechách
i na Moravě sběrem slangového a argotického materiálu zabývali a zabý
vají, i když doposud bez naděje na
publikaci. Pokud jde o časové vyme
zení materiálu ŠJČ (uplatnění, resp.
uplatnitelnost po r. 1945), je plně
v souladu s lingvistickými požadavky,
velice správné je i rozhodnutí upus
tit od profesních slangů (jichž se
v troskovité a diachronně zmatené
podobě týká právě publikace Hubáč
kova); správná je koneckonců i zá
sada omezit zájmové slangy jenom
na ten materiál, u nějž je doloženo
nebo lze předpokládat obecnější
rozšíření.
Pokud jde o formální strukturu ŠJČ,
je možno ocenit tématické hnízdování
slov, avšak zaráží, že není doplněno
abecedním seznamem uváděných vý
razů. To je patrně největší formální
nedostatek celého díla, v budoucnu
patrně snadno odstranitelný. Není
rovněž zcela zřejmé, zda literární
citace, kterými je dílo (ke prospěchu
věci) vybaveno a jejichž soupis je do
konce uveden ve speciálním rejstříku,
jsou pouze výběrové, nebo zda jejich
souhrn představuje všechna autory
excerpovaná literární místa.
Celkově je možno zhodnotit ŠJČ
jako dílo jedinečného významu v ději
nách poválečné české jazykové kultu
ry, uplatnitelné v řadě oborů a pro
fesí, zvláště bylo-li by doplněno rej
stříkem. Ostatní výtky odrážejí spíše

rozdílnost profesionálních zájmů
jazykovědce a zaměření autorova.

Petr Peňáz

Seminář o střední Evropě
v polské Vratislavi
Střední Evropa se stala málem šlág
rem a účastníkům nesčetných konfe
rencí a seminářů o této oblasti už ani
nevadí, že se těžko dá vymezit, co střed
ní Evropa vlastně je. A jestliže takový
prostor skutečně vymezit lze, co má
společného.
Mezinárodní seminář o středoevrop
ské kultuře, který ve dnech 3. - 5. lis
topadu 1989 ve Vratislavi uspořádala
Polsko-československá solidarita, se
spletitému problému vymezení střední
Evropy věnoval jen na okraji. Neboť
celý podnik se hned od začátku promě
nil v úchvatnou demonstraci sblížení
demokraticky smýšlejících Čechů, Slo
váků a Poláků. Přítomnost českých
a slovenských exulantů a příslušníků
demokratické opozice z Českosloven
ska na semináři názorně dosvědčovala,
že Polsko se už změnilo v zemi, které se
podařilo setřást okovy totalitarismu.
Zato pohraniční orgány Jakešova reži
mu represemi chtěly dokázat, že u nás
doma se konzervativci stále ještě cítí
být v sedle. Nejmíň třem tisícům Čechů
a Slováků se podařilo dostat se přes
hranice z Československa do Polska —
někdy oklikou přes NDR nebo dokonce
přes SSSR —, stovky však byly vráce
ny od hranic. Význační představitelé
nezávislých iniciativ — jako V. Havel
— poslali do Vratislavi poselství, ne
boť nebylo možné očekávat, že by je čs.
orgány na hranicích odbavily.
Mezi naše písničkáře, kteří dnes
z donucení žijí na Západě (Karásek,
Kryl a další) se na pódiích dostali pís
ničkáři Nohavica a další, kteří přijeli

z Čech. Mladé obecenstvo bylo nadšeno
a skandovalo nejen jména písničkářů,
ale takéjména jako Havel a vykřikova
lo hesla na podporu svobody ve vlasti.
Před knihkupectvím, kde bylo možné
koupit exilovou literaturu a literaturu
tzv. ineditní, byla stále fronta. Přísluš
níci mladé generace z CSSR brzy našli
společný jazyk s mladými Poláky —
přispělo k tomu i to, že se přihlásily
desítky polských rodin, u nichž byli pří
chozí z CSSR zdarma ubytováni. Tak
došlo k manifestaci polsko-československého přátelství — tentokrát oprav
du spontánní a nefalšované stranickými
direktivami. Polský tisk, rozhlas a te
levize o semináři obšírně informovaly
a prostřednictvím polských médií se in
formace dostávaly také do severních
oblastí Československa. Cs. oddělení
Svobodné Evropy vyslalo své spolupra
covníky, kteří natáčeli celé pořady a
pak je vysílali z Mnichova pro ty do
ma, kteří nemohli přijet. Přes dvacet
referátů, které napsali Poláci, Češi
a Slováci z domova i z exilu, ale také
Rus, Rumun a dva Maďaři, bylo před
neseno (a simultánně tlumočeno) v ba
rokní Leopoldově aule Vratislavské
univerzity, vystavěné ještě v době, kdy
Slezsko patřilo k zemím koruny české.
Texty se zabývaly nejrůznějšími as
pekty kulturního a politického života
ve střední a východní Evropě. Střetá
vala se v nich různá stanoviska, měly
však jedno společné: vyplynula z nich
touha konečně odstranit nepřirozené
rozdělení našeho světadílu a prosadit
demokracii i v zemích, které dosud
patří k tzv. východnímu bloku.
Byly promítány československé fil
my, které byly ve vlasti buď zakázány
nebo které mladá generace nikdy nemě
la možnost shlédnout. Tvořily se při
rozené diskusní kroužky, vyměňovaly
se adresy.
Dnes už skoro legendární Adam
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Michnik z Walesovy Solidarnošcipřed
nesl závěrečný projev, v němž řekl, že
příští seminář se jistě bude konat v nej
krásnějším městě střední Evropy,
v Praze. Sklidil bouřlivý potlesk.

Antonín Měšťan

Poezie nonsensu česky
Ostrov, kde rostou housle. Alba
tros, Praha, 1987. 224 stran. Cena
33 Kčs. Pro čtenáře od 6 let.
V pražském nakladatelství pro děti
a mládež Albatros vyšel nedávno do
tisk 1. vydání (2000 výtisků) této mezi
národní antologie poezie nonsensu.
(Náklad prvního vydání byl původně
plánován na 20 000 výtisků, byl však
úředně snížen na 10 000). Zakladate
lem poezie nonsensu byl anglický bás
ník Edward Lear (1812 - 1898) a Ro
bert Louis Stevenson (1850 - 1894).
Brzo se však poezie nonsensu rozšířila
po celé Evropě. Jak v trochu blaho
sklonně napsané předmluvě (obracet
se k dětem, aniž by se k nim nemlu
vilo spatra, je vlastně umění) vysvět
luje dnešní předseda Českého svazu
spisovatelů Michal Černík, publikace
obsahuje humorné verše básníků
z mnoha evropských států (sic!, Čer
ník míní zemí). V Německu například
pěstoval tento druh poezie Christian
Morgenstern (1871 - 1914).
Skutečně výborně sestavená anto
logie obsahuje ukázky z tvorby pěta
padesáti básníků, mezi nimiž jsou
kromě výše jmenovaných autorů
Hilaire Belloc, Bertolt Brecht, Gus
tav Falke, Erich Kästner, James
Krůss, Vladimír Majakovskij, Ogden
Nash, Jean Rousselot a Julian Tuwim. Kniha obsahuje také základní
informace o všech básnících v publi
kaci zařazených. Jejich poezii do
češtiny přeložili O. F. Babler, Josef
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Brukner, Emanuel Frynta, Pavel Šrut,
Hana Vrbová, Ivan Wernisch, Jiří Žá
ček a jiní. Na publikaci je zejména
pozoruhodné, že je doprovázena
množstvím černobílých i barevných
reprodukcí nejvýznamnějších děl
evropských mistrů moderního umění,
jakými byli René Magritte, Marc Cha
gall, Paul Klee, Joan Miró a Pablo
Picasso. Ve shodě s tématikou bás
nické antologie převážná většina re
produkovaných kreseb a obrazů patří
mezi základní díla evropského sur
realismu.
Antologie Ostrov, kde rostou housle
je významným edičním činem. Je zá
služným pokusem přístupnou formou
seznámit nejmladší čtenáře v Česko
slovensku s moderní poezií a s moder
ním výtvarným uměním. Zároveň je
to však publikace, kterou budou se
zájmem číst čtenáři všeho věku. Je
jen škoda, že kniha neobsahuje ukáz
ky české poezie nonsensu (do sbírky
by se například určitě hodila báseň
Jiřího Koláře, ‘Přišel k nám študý
chudenť) ani žádná díla českých
surrealistických výtvarníků.

Václav Písecký
Vlastimil Třešňák, To nejdůležitější
o panu Moritzovi, (Happy Week
end) Index, 139 stran.
Především a jaksi neprofesionálně
chci udělat osobní vyznání. Už dlouho
mně čtení žádné české knížky nepři
neslo takové potěšení. Cist Třešňáka je
radost a to díky úsilí, které vloží do
každé myšlenky. Myšlenky jsou preciz
ně ciselované šperky, styl dluží něco
Čapkovi, něco málo Haškovi a Cona
nu Doylovi, ale hlavně dluží Třešňákovi, to jest, jeho lehký a nevšední
humor je skutečně originální.
Vyprávění vypadá na první pohled
jako detektivka. Ale noří se do větších

hloubek lidské duše, než to obyčejné de
tektivky dělávají. V tomhle ohledu je
bližší Dostojevskému než Conanu Doylovi. Námětem je to rodinná tragédie
vyprávěná jako komedie. A především
(a proto je kniha mému srdci blízká) je
to příběh o emigrantech. Takéje to po
vídání o lásce a přátelství, o sprave
dlnosti, zločinu a trestu. Jako každá
dobrá knížka i ta Třešňákova má mno
ho tváří.
Příběh začíná, jak se na detektivku
sluší, na policejní stanici, a to stanici
zabydlené dobromyslnými policajty
v Západním Německu. Služebníci ně
meckého zákona jsou, jak jméno dává,
ve službách zákona na rozdíl od třeba
policie české socialistické, která slou
žila bezpráví. Třešňákův poměr k zemi,
která ho adoptovala, je korektní, vážísi
jí aniž by ji miloval. Ale přičítám mu
k dobrému, že si neplete malé vady ka
pitalismu s velkými zločiny socialismu
a nehází obě společnosti do jednoho
pytle jak je u mnoha západních i vý
chodních spisovatelů zvykem.
Hlavní hrdina se jmenuje Třešňák,
tedy stejně jako spisovatel a to zna
mená, že hranice mezi fikcí a skuteč
ností je záměrně smazána. Později se
mu dostane přízviska pan Prag, proto
že je Pražan, jeden z tisíců bezejmen
ných emigrantů. Vpravém slova smyslu
tedy hrdina žádné vlastní jméno nemá,
tedy jméno, které by patřilo jen jemu
jako fiktivní osobě. Seznámíme se
s ním poté, co strávil noc na policejní
stanici, protože u něj našli jistou dávku
hašiše. “Proč vlastně tohle orientální
svinstvo berete”, zeptal se vyšetřující
úředník. “Ze stejného důvodu jako
Sherlock Holmes.” Tu je čtenářův prv
ní klíč, že příběh bude detektivní a že
se v něm bude splácet dluh Conanu
Doylovi. Podívejme se tedy nejprve
na To nejdůležitější o panu Moritzovi očima detektivního příběhu.

Ačkoli Conan Doyle nevynalezl de
tektivku jako žánr — to čestné místo
snad náleží Poeovi — přece jen ji zdo
konalil natolik, že se jako žánr stala
populární. Nadevše úspěšný je jeho
vynález vyprávět příběh, jak ho viděl
Watson, přihlouplý přítel Sherlocka
Holmese. Zatímco geniální detektiv
dedukuje pomocí čiré logiky překva
pivé závěry ze zdánlivě nevýznamných
stop, prosťáček přetéká obdivem a tak
ukazuje čtenáři, jak je Sherlock (alias
autor) chytrý. Z toho důvodu se vynále
zu ujalo mnoho pozdějších spisovatelů
detektivek Třešňáka nevyjímaje. Pan
Prag je Watsonem Sherlocku pana
Moritze, druhého hlavního hrdiny pří
běhu. Co ovšem Conana Doyla povyšu
je na klasika detektivního žánru, je
jeho morální vize. Pachatel musí být
dopaden a právu učiněno zadost, i když
ne vždy za pomoci ortodoxních metod.
Conan Doyle se zajímal o spravedl
nost, ne o pomstu. Byl vychován v tra
dici anglické společnosti a tedy v tradici
společenské smlouvy, tak jak byla
zformulována Hobbesem. Společnost
chrání jednotlivce proti bezpráví a on
zato musí poslouchat zákony. Člověk,
který spáchal zločin, se tedy prohřešil
proti samým základům společenské
smlouvy a proto musí být potrestán.
To je myšlenka cizí pánovi, který do
žánru zasáhl radikálnějším způsobem
než Conan Doyle a psal detektivky ve
formě Velké Literatury. Dostojevské
mu je zločin a trest záležitostí mezi
individuálním svědomím a Bohem. Sko
da spáchaná na společnosti mu neleží
na srdci. Třešňák je psychologickou
hloubkou blíže Dostojevskému a poje
tím společenské smlouvy blíže Hobbesovi. Komunistická vláda, před kterou
jeho hrdinové utíkají do ciziny, se pro
hřešila proti hlavnímu principu spole
čenské smlouvy; nejenže nechrání život
a majetek svých občanů, sama je ohro-
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žuje. Zločiny spáchané na tak zvaných
třídních nepřátelích se setkávají s jejím
němým souhlasem. Ač věděla o vraždě
Moritzových rodičů, záměrně nechala
vraha uniknout zákonu. Najít a potres
tat vraha Moritzových rodičů se tak
stává zásadní úlohou ve věci spravedl
nosti. Není to osobní vendetta, je to
něco, co civilizovaná společnost sama
sobě dluží. Ve sbírce Conana Doyla je
povídka nazvaná A Scandal in Bohe
mia. Titul musel inspirovat Třešňáka, aby
napsal svou verzi skandálu v Čechách.
Skandálu, na kterém se podílí hanebná
novodobá vláda.
Třešňák převzal z Doyla dva detaily,
ale jinak mu nedluží nic, ani vysoce
originální zápletku, ani ještě originál
nější rozuzlení. Třešňákova povídka je
také daleko lépe napsaná. Teď k první
mu detailu, který je oběma povídkám
společný. V Doylově povídce se vy
skytuje český král nepěkného charak
teru, který má na prstu navlečen sma
ragdový prsten ve tvaru hada. Na první
stránce Třešňákova vyprávění se sezná
míme s Můllerem, který má na ruce
“prsten ve tvaru hada, který obepíná
prst a v rozevřené tlamě drží zelený
kámen vybroušený do šestihranu.”
Prsten je hlavní stopou, jakož i klíčem
k rozuzlení příběhu. Müller je pro rvač
ku zadržen na stejném komisařstvíjako
hlavní hrdina. Pan Prag uvidí prsten na
Müllerově ruce a uvědomí si, že podob
ný prsten už předtím viděl, ale nemůže
si vzpomenout kde. Až po návratu domů
ho uvidí znova, tentokrát na ruce svého
spolubydlícího, pana Moritze. Oba
mladíci jsou malíři původem z Čech, ale
seznámili se spolu náhodou před dvěma
léty v emigraci. Navzdory stejnému
věku a zájmům si vykají, aby si nešli
na nervy. My ovšem víme, že si vykat
musí, neboť Watson si také s Sherlockem vykal.
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Přátelství pana Praga s panem Moritzem je hluboké a pevné. Pan Prag
pana Moritze obdivuje, ale ne do té mí
ry co Watson Sherlocka, v pravdě také
není jako Watson hloupý, i když po
slední a nejdůležitější trik pana Moritze
neprohlédne. Pan Moritz nechce pro
zradit, jak přišel k prstenu ve tvaru ha
da. Ale pan Prag najde starou rodinnou
fotografii a na ní mladá žena drží v ná
ručí několikaměsíčního kloučka, které
mu stejný prsten visí na krku. Vedle
nich stojí muž, který má podobný prs
ten na ruce. Klouček je pan Moritz,
muž a žena jsou jeho rodiče. Fotogra
fie je druhý z rozhodujících klíčů pří
běhu. A tu je další detail, který najdeme
v Conanu Doylovi. Zápletka Skandálu
v Cechách se rovněž točí kolem foto
grafie.
Kousek po kousku se dozvíme životní
příběh pana Moritze. V dubnu 1950,
v den, který byl zvěčněn na zmíněné
fotografii, se rodiče pana Moritze roz
hodli ilegálně překročit hranice do Zá
padního Německa. Děťátko napojené
rumem, aby neplakalo, měl propašo
vat na Západ v autě strýc. Fotografie
zachytila poslední okamžiky rodiny
pohromadě, protože bylo dáno, aby se
už nikdy nesetkali. Takto Třešňák po
pisuje výraz syna a matky v oné osudné
chvíli: Na půlročním panu Moritzovi
bylo vidět, že odvar z máku a rum za
čínají působit. Jeho matka, která ho dr
žela v náručí, se smutně usmívala, jak
se matky usmívají, mají-li položit své
dítě do prostoru pro náhradní pneuma
tiku a přikrýt bednou s nářadím, (str.48)
Ukázka je charakteristická pro Třešňákův styl a to, co se mně na něm líbí
nejvíc; ač se držípevněna půdě humoru,
situace je zjevena v celé své tragice.
Pan Moritz ví jen zčásti, co se ode
hrálo po onom osudném dni. Strýc byl
na hranicích chycen a zavřen do kri
minálu, kde po několika letech zemřel.

Pana Moritze vychovala teta. Ale po je
ho rodičích jako by se země slehla, ni
kdo od nich od té doby neslyšel. Zdá se,
že se pan Moritz o osud svých rodičů
moc nezajímá, ignoruje informaci pana
Pragy ohledně prstenu, který byl spat
řen na ruce pana Můllera. A tu se Wat
son rozhodne bádat na vlastní pěst.
Zjistí, že prsteny ve tvaru hada jsou na
světě jen dva a oba kdysi patřily rodi
čům pana Moritze. Dále napíše do Pra
hy tetě, která pana Moritze vychovala.
Aby ukázal příběh z několika stran,
tak jak se jeví různým hrdinům, Třešňák používá zajímavého vynálezu. Ně
kdy vypráví v první, jindy zase ve třetí
osobě.
Z tetina dopisu se dozvíme, cožjsme
stejně tušili, že tatínek pana Moritze
byl žid, který přežil koncentrační tá
bor. K odchodu přes hranice ho ponoukl
sudetský Němec, který se po válce po
češtil, ba vstoupil do komunistické
strany. Jmenoval se Mlynář, německy
Müller.
Tím se vyprávění přesouvá na jinou
rovinu, stane se z něj příběh osobní
pomsty mezi Němcem a židem. To je dle
mého mínění komplikace zbytečná a ta
ky se nedá logicky dost dobře vysvětlit,
proč že pan Moritz starší najednou svě
řil svůj život a majetek právě do rukou
Němce. Jak tetin dopis praví, pan Mly
nář nakázal rodičům, aby si vzali na
cestu to nejnutnější, peníze, staré
šperky a cennýfotoaparát, kterým byla
udělána zmíněná fotografie.
Teta dále sdělila, že matka se v po
slední chvíli rozhodla dát svůj prsten
dítku a taktéž chtěl udělat otec, ale
nemohl svůj prsten z prstu stáhnout.
Od chvíle, kdy byla udělaná poslední
fotografie, teta od rodičů neslyšela.
Po obdržení dopisu je milému Watsonovi jasno, kdo je pan Miiller a jak při
šel k prstenu, který si pan Moritz starší
za živa z prstu nemohl stáhnout. Mezi

tím se pan Prag seznámí s černovlás
kou, která dodá příběhu romantiky,
v detektivkách nepostradatelné, a nad
to slouží co by Watsonův Watson. Ideo
logicky patří do tábora levičáků a její
názory slouží autorovi co by zdroj po
směchu.
Pravila černovláska: “Černošská
matka byla zatčena policií, když v bě
lošské čtvrti žebrala s dítětem u prsu.
Dodnes je ve vězení...” ... řekl pan
Moritz: “Ale z toho by například
Ufon mohl soudit, že se nevyplácí při
žebrání kojit, nebo při kojení že
brat...” “Žvaníte!” přerušila ho čer
novláska. “Z toho je jasné, že se musí
odstranit taková společnost, ve které
se musí žebrat.!!” ...“Víte, já už jsem
si společnost, ve které se musí žebrat,
odstranil. Teď se zkouším dívat na
problém jinýma očima, jinak než logi
kou tohoto světa...” řekl pan Moritz.
...“Ale takhle se přece tenhle svět,
svět, ve kterém se musí žebrat, nezruší!
A to přece také chcete, či ne? skočila
mu černovláska znovu do řeči. ...
“Chtěl bych,” přiznal se pan Mo
ritz, “ale chci místo něj takový svět,
kde se žebrat může.” (str. 96) Pan
Prag si s černovláskou vyměňuje infor
mace, jak zkoumání probíhá a poté si
je píše do zápisníku schovaném v psa
cím stole. Také si čte Zločin a trest
a pod jeho vlivem se vydá Můllera na
vštívit.
Pan Prag zastihne pana Můllera,
alias Slavomíra Mlynáře v hospodě,
která hledí do dvorku s hromadou šro
tu. Nahoře na hromadě leží pokroucený automobilový nárazník.
Pan Prag vztáhne na pana Můllera
ruku. Probudí se z mrákot až na druhý
den a to na stejném policejním komi
sařství, kde příběh začal. Leč tento
krát komisař není tak přátelsky nala
děn. “Nějakou dobu si vás tu nechá
me”, řekl komisař. “Siegfried Můller
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totiž ze včerejška na dnešek, mezi dru
vá poslední otázka. Kde vzal pan Mohou a třetí hodinou ranní spáchal se ritz ten druhý prsten?
bevraždu, anebo byl zavražděn.”
Jindra Tichá
(str. 132) Pana Můllera našli pod mos
tem, ze kterého buďto skočil či byl sra
Václav Havel: Hostina. Filozofický
žen dolů. Pan Prag je brzy propuštěn,
má totiž na noc vraždy skálopevné ali sborník, 68-Publishers Toronto,
červenec 1989. str. 310, cena 19,50
bi, strávil ji na policejním ředitelství.
Dotud příběh zachovává formu oby dolarů.
čejné detektivky. Ale teď se stane něco
zvláštního — rozuzlení si musí čtenář Václav Havel: Do různých stran.
vydedukovat sám. To nejdůležitější Eseje a články z let 1983 - 1989,
o panu Moritzovi — zda a kým byla uspořádal Vilém Prečan, vydalo
vražda jeho rodičů pomstěna — se Čs. středisko nezávislé literatury,
z knížky přímo nedozvíme.
Scheinfeld srpen 1989 jako 5. sva
Čtenáři, který rád sám luští detek zek edice ACTA CREATIONIS
tivní hádanky, navrhuju, aby v tomto (254. svazek domácí Edice EXPE
bodě recenzi přestal číst. Jen mu po DICE), str. 526. Distribuuje
radím, že klíč ke konečnému osudu INDEX, Köln.
pana Müllera, k tomu, zda byl obětí
spravedlnosti boží či lidské je dán v po
V roce, v němž se Václavu Havlovi
sledním odstavci knížky. Klíč v podobě dostalo dvou prestižních cen — ceny
smaragdového prstenu ve tvaru hada.
knižního veletrhu ve Frankfurtu a ce
Ve chvíli, kdy příběh přestal být de ny Olafa Palme — vyšly u různých
tektivkou a stal se otevřeným přípa nakladatelů dvě knihy, které čtená
dem, se také udá proměna s dvěma řům přibližují dnešního V. Havla, je
hlavními hrdiny. Přestanou být Sher- ho zájmy a aktivity.
lockem a Watsonem. Pan Prag se z po
Je to jednak filozofický sborník
licejní stanice vrátí domů, kde na něj HOSTINA, věnovaný památce Jana
věrně čeká jeho kráska, a ta mu poví, Patočky, v němž Havel sám je v úloze
že pan Moritz se nadobro z jejich ži vydavatele: shrnul tu práce 21 filozofů
vota odstěhoval a to někdy kolem třetí a publicistů, z nichž patnáct žije do
hodiny toho rána, kdy pan Müller vzal ma, šest v exilu, aby tak podal čtenáři
za své. Té noci také někde našel starý obraz současného českého a sloven
automobilový nárazník. Předtím než ského filozofování. Slo mu o to, ujas
odešel, spálil list ze zápisníku pana nit sobě i čtenářům, kdo, jak a o čem
Pragy, list, na kterém byly zapsány vý v dané době uvažuje. Sborník posky
sledky zkoumání o panu Můllerovi. To tuje nejen široké spektrum témat, ji
znamená, že Sherlock po celou dobu miž se současníci zabývají, ale také —
věděl, co dělá Watson, ale nikoli na a to především — demonstruje způsob
opak. Sherlock, ten mistr léček a pře myšlení, souřadnice hodnocení a kon
strojení, který v Conanu Doylovi vždy cepce skutečnosti myšlené i zažívané,
uměl manipulovat lidi ku svému pro jak se odrážejí v esejích současníků.
spěchu. Jediné, co nechal panu Pra- Havel — sám nefilozof — tu jako vy
govi na památku je obálka. Pan Prag davatel vyplnil mezeru informací
ji otevře a najde v ní dva smaragdové o myšlení lidí, kteří bez matoucího
prsteny ve tvaru hada. A čtenáři zůstá nánosu státem protěžované ideologie
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se po svém vypořádávají s palčivými
otázkami dneška. Jsou tu zastoupeni:
M. Šimečka, R. Palouš, L. Hejdánek,
S. Soukeník, M. Hybler, E. Kohák,
E. Bondy, Z. Neubauer, I. Dubský,
Ivan Havel, T. Halík, V. Bělohradský,
M. Palouš, M. Kusý, J. Krejčí,
R. Preisner, P. Bratinka, J. Michá
lek, I. Sviták, M. Petříček jr., a B. Janát. V. Havel v úvodu vysvětluje zá
měr, historii i těžkosti vzniku knihy.
Pestrost jmen i témat poskytuje i čte
náři filozoficky neškolenému vhled do
české a slovenské myšlenkové dílny
nezávislé na státním reglementu.
Druhá Havlova kniha, uspořádaná
Vilémem Prečanem pod názvem "Do
různých stran", nám přibližuje myš
lenkové a mravní pozadí autora samé
ho a motivy jeho zápasu proti lži,
násilí a lhostejnosti. Eseje, články,
rozhovory, komentáře a jiné příspěv
ky napsané v posledních letech a roz
troušené po různých časopisech a
publikacích jsou tu shrnuty v jednom
svazku. Sborník navazuje na souhrny
Havlových zamyšlení a projevů z let
1969 - 1979 (O lidskou identitu), do
pisů z vězení (Dopisy Olze z let 1979 1982) a na rozhovory s K. Hvížďalou
(Dálkový výslech z r. 1986), v nichž je
shrnuta celá esejistická a publicistická
tvorba autora za posledních dvacet
let.
Každý z textů byl určen nějaké
konkrétní příležitosti, určitému okru
hu čtenářů či určitému adresátu doma
i v zahraničí; Havlův hlas promlouval
“do všech stran” — odtud i titul sou
boru. Havel prožil tato léta v expoponované situaci provázené neustá
lou pozorností policie. Pocit nejisto
ty o tom, co bude zítra, který stál v po
zadí všech jeho aktivit, ho nutil psát
často bez velkých příprav, někdy v sy
rovosti náčrtu první myšlenky; přesto

Havlovy výroky jsou i v emočně nabi
tých chvílích uvážené a kompaktní a
dávají obraz nikdy nepřerušované,
jasně nasměrované linie. Vydavatel
rozdělil práce do sedmi oddílů: (1)
rozhovory, (2) eseje a stati, (3) po
známky o kultuře a politice, (4) před
mluvy, doslovy, vzpomínky, nekro
logy, (5) o divadle, (6) dopisy, písem
ná prohlášení, protesty, (7) veřejné
projevy a prohlášení. V dodatcích na
jde čtenář několik závažných projevů
V. Havla z dřívějších let (na př. jeho
projevy na sjezdech spisovatelů a ně
kolik dopisů). Pečlivé ediční poznám
ky, chronologický přehled o životě a
díle autorově a bibliografie jeho prací
jsou sestaveny s přehledností, která
čtenáři dovoluje rychlou orientaci
a zejména přesné zařazení Havlových
projevů a prací do dobového a situač
ního kontextu. Vilém Prečan a jeho
spolupracovníci z Dokumentačního
střediska tu znovu potvrdili svou
vysokou vydavatelskou profesionali
tu, která dává jejich publikacím trva
lou dokumentační a studijní hodnotu.

Vladimír Dostál: Antonín Švehla:
Profil československého státníka.
Vydal výkonný výbor Republikán
ské strany v exilu, New York 1989,
str. 222 a 32 stránek obrazové pří
lohy, cena 15 US-doIarů.
Autor tu sleduje vznik agrární
strany a Švehlův podíl na jejím pře
tvoření ve stranu celého venkova, ze
jména drobných zemědělců. Politická
dráha vede Švehlu od působnosti
na Českém zemském sněmu přes jeho
vynikající podíl při vyhlášení re
publiky v říjnu 1918 jako sekretáře
Národního výboru až po jeho nepopi
ratelné státnictví, které projevil jako
ministr vnitra a později jako minis
terský předseda nového státu a vý
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znamný politický partner Tomáše
Masaryka.
Dostálova kniha není z těch, na kte
ré recenzent vytahuje rejstřík klasic
kých měřítek metodických, kompara
tivních, jazykových a pod. Je to kni
ha srdce zasaženého křivdou na pa
mátce velkého, názorově a politicky
blízkého člověka, jemuž se v naší hisstoriografické literatuře dostalo po
zornosti zcela neúměrné jejímu význa
mu. Je to svědectví o mimořádném
politickém talentu nenápadného,
osobně skromného a přece v jednání
rozhodného a sebevědomého člověka,
který pochopil základní potřeby své
doby a dovedl vybudovat nejen po
litickou stranu, ale i slušný základ
nového státu. Autor této knihy není
historik, je spíše zanícený obdivova
tel Antonína Švehly — a přece jeho
práce nese silný rys objektivity, poc
tivého vymezení podílu všech osob
ností a hnutí zúčastněných na budo
vání nového československého státu.
Dostál vsazuje Švehlovu osobnost
a aktivitu do rámce poměrů a poli
tického soutěžení s takovou znalostí,
že čtenář se cítí stržen do víru udá
lostí, aniž jeho kritický úsudek je
přitom znásilňován vřelou autorovou
invokací. Je to velké plátno doby a
autorova kultivovanost mu dává sílu
svědectví, jakého by sotva byl scho
pen leckterý erudovaný historik. Do
stál se tu nepokouší o roli životopis
ného vypravěče typu Karla Čapka,
ani ho nestrhává pokušení kritického
historika, nýbrž shromažďuje v duchu
blízkém Peroutkovi sine ira všechen
materiál vztahující se k době Švehlova
působení a řadí jej do obrazu svědčící
ho o velikosti jeho státnictví. Více
než gramatické deformace autoro
vých vět a tiskové chyby tu platí snaha
o objektivní vylíčení doby a spravedli
vé zhodnocení jejích hlavních aktérů.
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Připomenutí kořenů tohoto vývoje
a vylíčení historických střetů, dosa
hujících často celoevropské dimenze
v rámci jednoho státu, je po letech
záměrné ignorace těchto začátků
Československé republiky dnes zvlášť
potřebné. Dostál tu vyplnil jednu
z citelných mezer. Kníhaje provázena
poznámkovým aparátem a jmenným
rejstříkem a řadou zajímavých foto
grafií.

Český šlechtic František Schwar
zenberg. Zpracoval Vladimír Škutina. Vydal Polygon v Curychu
1989. Stran 271, cena 32 SFr.
Františka Schwarzenberga, který
žije dnes jako profesor emeritus na za
slouženém odpočinku v rakouském
Unzmarktu, nelze z našeho kulturní
ho a politického života posledního
půlstoletí odmyslit. Potomek velkého
šlechtického rodu spjatého především
s jižními Čechami, byl vychován v
přísně střídmých poměrech a v duchu,
který poznamenal celý jeho život:
být Schwarzenbergem orlické větve
znamenalo být věrný katolické církvi,
hájit českou státnost, nedělitelnost
a celistvost zemí koruny svatováclav
ské a být věrný svému češství. K tomu
patřil zájem o veřejné věci a ochota
zapojit se do práce a přiložit ruku
k dílu tam, kde bylo třeba tyto hod
noty hájit a udržovat. František
Schwarzenberg zůstal tomuto duchu a
svým mravním maximám věrný po ce
lý život. Ať jako diplomatický úřed
ník Československé republiky či jako
profesor na Loyolově universitě
v Chicagu anebo jako pracovník v řa
dě organizací — mezi nimi i SVU,
jejímž předsedou byl v letech 1972 1974.
V rozhovorech s V. Škutinou vy
práví prof. Schwarzenberg poutavě

o historii svého rodu, o svém dětství,
o své práci i o kritických chvílích
národních dějin, v nichž mu nejednou
připadla významná úloha. Prochází
me v jeho vzpomínkách krajinou jeho
dětství — jižními Čechami — i praž
skými paláci a kulturním i politic
kým světem první republiky. Zažívá
me s ním otřesnou zkušenost Mnicho
va, války, květnové revoluce v Praze,
četná setkání s významnými osob
nostmi celého světa i jeho cestu exi
lem, naplněnou pilnou prací, službou
národní věci — a laskavostí, která
potvrzuje šlechtictví ducha a srdce,
jímž F. Schwarzenberg imponuje
všem, kdož se s ním v životě či spo
lečné práci setkali.
Vladimír Skutina převyprávěl tyto
vzpomínky s pomocí archivních do
kumentů a svědectví současníků
s prostotou a fabulační žovialitou,
která poněkud kontrastuje se serióz
ností projevů, článků a přednášek
Schwarzenbergových, které jsou pře
tištěny v dodatku. Snad právě proto
však vznikla knížka, která není zatíže
na odbornou historičností, ale osobi
tou usměvavostí, kterou František
Schwarzenberg kolem sebe nevyčer
patelně šíří.

Vladimír Škutina: Masarykové
v Ženevě. S použitím dokumentů,
archivu paní L. Paukertové a foto
grafií ing. L. Křivánka výtvarně
zpracoval Jan Kristofori. Edition
Living History, Curych 1989.
Stran textu 12, ilustrace 6. Objed
návky: Postfach 906, Zürich.
Slavnostní pojmenování jedné
z ženevských ulic na “rue Thomas
Masaryk”, k němuž došlo 28. října
1989, dalo V. Škutinovi podnět k za
myšlení nad pouty, jimiž je s Ženevou

spjato jméno Masaryka otce i syna
Jana a dcery Olgy. Útlá knížečka
s působivě provedenými ilustracemi
připomíná Masarykův pobyt v Ženevě na počátku I. světové války, kde za
podpory A. Denise vyhlásil boj proti
Rakousko-Uhersku. Do exilu ho do
provázela mladší z dcer Olga, která
v Ženevě měla později zakotvit na
trvalo jako manželka H. Revillioda
a matka Herberta a Léonarda, jejichž
život skončil v II. světové válce, do níž
šli dobrovolně bojovat za ideály svého
děda. Mihne se tu i jméno Jana Masa
ryka, který býval v Ženevě jako Olžin bratr i jako diplomat častým hos
tem. Na dvanácti malých stránečkách
textu se vedle historických remini
scencí a úvah V. Skutiny nevešlo
o Masarycích mnoho, ale protože bro
žurka vyšla i ve francouzském překla
du, upozorňuje švýcarské čtenáře
stručně aspoň na vztah našeho osvo
bozeneckého zápasu k tomuto městu
Kalvína, Rousseaua a mezinárodních
organizací. Je jen škoda, že v textu
se někdy uvádějí ilustrace, jež v po
slední redakci byly vypuštěny. Čtenář
tu na př. marně hledá fotografii TGM
s jeho dvěma vnuky, která dle textu tu
má být reprodukována. Brožurka,
která je prvním svazečkem edice na
zvané náročně LIVING HISTORY —
Žijící dějiny, je bezesporu dokladem
výtvarné dovednosti Jana Kristoforiho, který z této mikropublikace udělal
pozoruhodné tiskařské dílko.

Jan Filípek: Reflections and Per
spectives. Czechoslovaks after for
ty years in exile. Palm Springs
Publishing Co. 1988. 228 str.,
cena 16,50 US-dol.
J. Filípek, který v roce 1985 vydal
knihu o své zkušenosti s hnědou i ru
dou diktaturou v Československu
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(The Shadow of thè Gallows, 1985 —
viz Proměny 1987, čís. 2, str. 173),
se vrátil k československé tématice
ve své další knize, v níž se zamýšlí
nad otázkou, mohou-li Češi (Slováci
se v autorově spektru objevují jen na
okraji), vystavení po skoro půlstoletí
tlaku cizích ideologií a národu odcize
ných mocenských skupin, přežít tuto
okupaci země i ducha s neporušenou
národní identitou. Tváří v tvář nesmi
řitelnému diktátu Berlína a brzy poté
Moskvy naučil se tento národ vyhýbat
frontálnímu střetnutí a uchýlil se čas
to k úhybným formám existence, jimž
se snaží své nepřátele přelstít a jejich
tlak oslabit. Ale může tento postoj je
jich odpůrce překonat, přemoci —
v době, kdy ani Západ není příliš
ochoten angažovat se v oblasti sovět
ského dominia? Filípek se nevyhýbá
ani otázce adresované krajanům v exi
lu: proč jsme zde, v co jsme doufali,
čeho jsme dosáhli, jaké situaci nyní
čelíme a jak jsme na ni připraveni?
V knížce je sebráno v kompilační
zkratce mnoho informací o celém
období tohoto národního “pseudo
byti” a nadhozena celá řada otázek,
na něž autor sám nemá ještě odpově
di. Některé z nich byly posledním
vývojem ve střední a východní Ev
ropě překonány, některé vyvěrají
z touhy, ale i předsudků a myšlen
kových klišé autora samého, jiné
však ve své naléhavosti zůstávají a
podněcují k zamyšlení. Filípek přes
všechnu skepsi, kterou českosloven
ská budoucnost v něm vyvolává, ne
přestává věřit v obrození národa a
v návrat svobody — je to však naděje
prýštící z horkého srdce, racionálně
nespecifikovaná a nepřesně artiku
lovaná. Autorovo zamyšlení však nic
méně plní funkci jakéhosi zpovědního
zrcadla, které čtenáři jen napomáhá,
aby sám zpytoval své nitro a hledal
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tak cestu ke své osobní i k národní
katarzi.

-vv-

Ivan Sviták, Dialektika
Index 1989, 260 str.

dějin.

Je smutnou skutečností, že čtyři
cet let komunistické vlády vykořenilo
v naší vlasti nejen aktivní politický
život, ale i samostatné politické myš
lení. Nechutí postavit se politickým
problémům tváří v tvář a formovat
program pro budoucnost trpí nejen
ti, kdo jsou u moci, ale i ti, kdo režimu
oponují, ať už doma či v exilu. Co víc,
nouze je povyšována na ctnost. Čes
koslovenská zkušenost jako by nám
dávala zvláštní vhled do povahy lid
ských věcí, vhled transcendující pří
zemní politické sváry, ve kterých se
naivně zmítá zbytek světa. Spása se
hledá ve vyšších sférách, v kultuře,
náboženství či mravní obrodě jed
notlivce.
Svitákova kniha je výzva tomuto
pohodlnému romanticismu. Ani ro
mány, ani osobní ctnosti, ani kro
niky neřestí režimu nezastaví podle
Svitáka neúprosný proces sovětizace
a postupné likvidace českého ná
roda. Chce-li přežít, národ se musí
zbavit zlozvyku svádět svá neštěstí
na druhé a musí přijmout odpovědnot jak za svou minulost, tak za svou
budoucnost.
Odpovědný postoj k vlastnímu osu
du předpokládá podle Svitáka také
realistický pohled na svět jako celek.
Sviták si za svého pobytu ve Spoje
ných státech osvojil konzervativní
kritiku amerického levicového libe
ralismu, a jedním z nejdůležitějších
přínosů jeho knihy je, že zpřístupšuje tento myšlenkový zdroj českému
čtenáři.
Čekat, že komunistické strany se

samy postupně zcivilisují a že s nimi
bude možná dohoda, znamená podle
Svitáka podléhat nebezpečné iluzi.
Historie ukazuje znovu a znovu, že
komunisté mají zájem jen na jednom:
uchopit moc, udržet ji za každou cenu
a likvidovat bez milosti všechny, kteří
se odváží stavět do cesty. Jediný způ
sob, jak jednat s komunisty, je z po
zice síly.
Sviták se nebojí nazývat věci pra
vými jmény: komunisté jsou podle něj
gangsteři, vrahové, lháři, a představu
jí hrozbu celému lidstvu. Jenomže sot
va se čtenář vzpamatuje z této salvy
silných slov, dozví se ke svému úžasu,
že autor navzdory tomu všemu není
odpůrcem komunismu. Z nějakého
blíže neurčeného důvodu považuje
antikomunismus za ‘debilní’ názor.
Z kontradikcí tohoto typuje kniha
doslova utkána. Sviták si musí na
každém kroku odporovat, protože je
ho nově osvojený neokonzervatismus
je naroubován ohne weiteres na otře
lou ideologii evropského levičáka.
Některým z juxtapozicí, ke kterým
tento eklekticismus vede nechybí
kouzlo bezděčného humoru. Tak na
příklad v galerii Svitákových hrdinů
najdeme hned vedle Ronalda Reagana
a paní Thatcherové také Marxe, Trockého a předsedu Maa. Na jiném místě
Sviták bez ubrousku vyspílá americ
kým liberálům, jen aby se v zápětí vy
znal z antiamerikanismu a anti-antikomunismu, což jsou dva centrální pi
líře liberálního názoru na svět. Pokud
pod dialektikou rozumíme umění si
protiřečit, pak titul knihy jejako ušitý.
Svitákova strategická doktrína je
další typický příklad této dialektiky.
Na komunisty, argumentuje Sviták,
neplatí nic než hrubá síla. Proto jsme
měli v šestaosmdesátém vyhlásit So
větům válku. Pro takové smělé akce
potřebuje ovšem malý národ spojen

ce. Letmý pohled na glóbus snadno
přesvědčí kohokoli, že potenciálních
spojenců pro tažení proti komunistic
kému imperialismu není zrovna ne
přeberné množství. Británie napří
klad ochotně pomáhá komunistům
v zabírání nových území a ujařmení
dalších miliónů lidských duší. Po
pravdě řečeno, kromě Spojených stá
tů není na světě prostě nikdo, kdo by
byl ochoten cokoli proti komunistic
kým globálním ambicím dělat.
Doporučuje ale Sviták, aby se čes
koslovenská opozice orientovala na
Spojené státy? Ani zdaleka ne. Rusko,
podle Svitáka, je za osmnáct a Ame
rika bez dvou za dvacet, protože obě
jsou to konzumní společnosti (nej
spíše v tom smyslu, že Američané
konzumují a Rusům se o tom v noci
zdá). Český národ se musí distanco
vat od obou spotřebních společností
a orientovat se místo toho — a tady
udělá čtenář dobře, když se přidrží
stolu — na Německo.
Mnohý čtenář bude také dezorien
tován nevysloveným předpokladem,
že na rozdíl od Spojených států zá
padní Německo není spotřební společ
ností. To je pozorování, které letmé
mu návštěvníkovi té země snadno u
nikne. Ale Sviták možná jenom před
pokládá, že spotřebitelství bude v zá
padním Německu v dohledné době
vykořeněno. Prorokuje totiž, že vlá
da tam brzy přejde do rukou socialistů
(rozuměj: regulátorů, znárodňovatelů, daňových vyssavačů a jiných soci
álních inženýrů) a ti přemění Spolko
vou republiku v něco, čemu Sviták ří
ká ‘ekonomická demokracie’.
Je škoda, že se o ‘ekonomické de
mokracii’ v knize mnoho nedovíme,
protože to je systém, který Sviták pře
depsal pro po-komunistické Česko
slovensko. Zní to vágně jako Mussoliniho korporatismus, ale člověk si ne
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může být jist. Jedno je ale jisté: Sviták
rozhodně nemá na mysli systém svo
bodného podnikání, t. j. tržní hos
podářství. To bychom se zase dostali
do ‘pekla kapitalismu’ a ‘konzumentství’.
Ale pokud si slova podrží svůj vý
znam, ‘tržní hospodářství’ je jenom
jiné jméno pro ekonomickou demo
kracii, t. j. pro systém, ve kterém kaž
dý občan má ekonomické hlasovací
právo. V podmínkách ekonomické
svobody může každý spolurozhodo
vat o tom, co se bude vyrábět, prostě
tím, že si vypůjčí peníze a založí pří
slušný podnik. A tím, že kupuje jedny
výrobky a jiné ignoruje, může každý
denně spolurozhodovat o tom, které
z oněch podniků budou prosperovat
a které půjdou na buben. Nezazlívám
Svitákovi, že je proti takovému uspo
řádání věcí a že dává přednost systé
mu, ve kterém ekonomické rozhodo
vání je monopolem oficiálů, ať už par
tajních, vládních či odborových. Ne
musel by ale orwellovsky komolit čes
ký jazyk a nazývat takový systém
hospodářskou demokracií.
‘Hospodářská demokracie’ je jako
‘Německá demokratická republika’:
termín k označení pravého opaku to
ho, co znamenají slova, ze kterých
je složen. Ti, kteří ho razí, mají v úmyslu zneužít politické demokracie
k zardoušení demokracie ekonomic
ké. Cílem je socialismus, tj. režim, ve
kterém volná výměna zboží a služeb
mezi prostými občany je buď zakázá
na anebo radikálně okleštěná (proto
že ti šikovnější by, nedej bože, mohli
zbohatnout!).
Socialismus nebyl v poslední době
zrovna na prvním místě ve světové hit
parádě sociálních idejí. A v nejmenší
oblibě je tam, kde tuto viktoriánskou
nedomyšlenost lidé zakusili na vlastní
kůži. Když Adam Schaff nedávno za
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vítal do Varšavy, aby svým bývalým
spoluobčanům kázal o ‘budoucnosti
socialismu’, posluchárna zela prázd
notou, protože to skoro všichni pova
žovali za špatný vtip. I v Africe už
pochopili, že ne socialismus, ale jeho
opak je vlnou budoucnosti. ‘Jsme vy
léčeni ze socialismu’, řekl nedávno
otevřeně tuniský vládní prominent.
‘Je jen jedna cesta, a to je kapitalis
mus. Zkoušeli jsme to tím druhým
způsobem a k ničemu to nevedlo.’
Míst, kam tento poznatek ještě ne
pronikl, už není mnoho, ale Svitákova pracovna v Chicu je zřejmě mezi
nimi. (Říká se, že Kalifornie je posled
ní zemí na světě, kde je ještě možné
najít věřící marxisty.) Obviňovat
pražský režim z toho, že transformuje
český národ ve spotřebitelskou spo
lečnost, a spřádat plány o budou
cím asketickém, socialistickém Čes
koslovensku, může být zajímavou
kratochvílí pro někoho s definitivou
na kapitalistické univerzitě. Je ale
otázkou, zda český občan, který kaž
dý týden marní hodiny svého času ve
frontách na cibuli, bude nakloněn při
jmout něco podobného jako politický
program.
Pavel Tichý

John Tyrrell: Czech Opera
Cambridge, UK: Cambridge
University Press, 1988; 352 str.,
ilustrace
Nazvat tuto knihu prostě Česká
opera je velké zjednodušení. Co si mu
zikolog John Tyrrell, profesor na
Nottinghamské universitě, předsevzal
a dokázal, by mohlo nést titul “Fe
nomenologický rozbor”, nebo po
dobně. Kniha je jednou ze série Ná
rodní operní tradice (John Warrack,
redaktor) a Tyrrellův výzkum česko
slovenských pramenů a oper je podle

záložky “dílo svého druhu jediné”.
Jestliže čtenář očekává především
obsahy českých oper (které nejsou
vždy snadno v angličtině k nalezení)
a životopisy jejich tvůrců, bude pře
kvapen. Tyrrell, jenž na knize praco
val dvanáct let, analyzuje jednotlivé
prvky a aspekty opery v samostatných
kapitolách a soustavnými odkazy si
všímá takových souvislostí jako třeba
operní dílo určitého skladatele nebo
osudy jednotlivých oper. Ale čtenář
musí aktivně spolupracovat, ne jen
pasivně číst knihu, aby mohl poro
zumět různým rozvedeným faktorům.
Vezměme si za příklad třeba “feno
mén Libuše”, jenž je diskutován už
v první kapitole (“Český nacionalis
mus”) jako vlastenecká legenda, než
se dostane do Národního divadla jako
Smetanova opera. V druhé kapitole
(“Divadla”) je informace o pražských
divadelních budovách, o jejich vedení,
zpěvácích a dirigentech, kteří prová
děli Libuši jako část českého reperto
áru. Následující kapitola (“Skladate
lé”) navazuje na stav opery v Čechách
a na Moravě v 18. století a jde až do
první třetiny našeho století; figuru
jí v ní kromě Smetanovy opery i dal
ší operní Libuše. “Libretisté” jsou
zkoumáni ve čtvrté kapitole, v níž je ro
zebráno i Wenzigovo libreto. Nezvyk
lá je podrobná analýza pod titulem “Ná
měty” kde jsou rozvedeny kategorie
různých syžetů — cizích, slovan
ských a historických, typicky českých.
Vlastenecké legendy jsou dokonce
ilustrovány reprodukovanými dře
voryty z Hájkovy Kroniky z 16. sto
letí, týkajícími se Libuše a dívčí války.
Šestá kapitola, (“Osoby”) zahrnuje
jak typy rolí a jejich hlasové obsa
zení, tak typické zápletky v operách
Smetany, Fibicha, Dvořáka a Janáč
ka — a několik dobových fotografií
ukazuje, jak Libuše vypadala na jeviš

ti v původním (Marie Sittová) a v po
zdějším (Růžena Maturová) provede
ní opery. Poslední dvě kapitoly po
jednávají o “Lidových prvcích a čes
kém stylu” a o “Češtině, časomíře
a zhudebňování textu”. Příklady z
opery Libuše osvětlují, jak Smetana
v praxi zacházel s texty libret, které
měl k dispozici.
Podobným způsobem může čtenář
sledovat velké množství jiných “fe
noménů”: historická fakta, čistě hu
dební a literární faktory, ideologické
interpretace české kultury v různých
dobách, osobnosti zúčastněné na
operním dění, atp. Zájemce musí pilně
užívat podrobný index, seznam čes
kých oper zmíněných v textu (anglické
i české tituly s vydavatelskými daty),
rozsáhlou bibliografii a poznámky,
aby si uvědomil vztahy a časové sek
vence analyzovaných fenoménů. Ten
to postup dovolil profesoru Tyrrellovi
nashromáždit velké množství faktů a
soustavně je roztřídit do logických
kategorií, které pak rozvádí podle je
jich důležitosti.
Jeho definice české opery je dílo
složené na český text. Časový úsek, na
nějž se soustřeďuje, začíná Smetanou.
Dr. Tyrrell je uznávaný britský zna
lec Janáčka a jeho rozhodnutí vzít za
konečné datum rok 1928 mu dovoluje
srovnávat vývoj české opery přes Fibi
cha, Dvořáka a mnohé jiné skladatele
populární svého času až do Janáčko
vy smrti. Širším rámcem je vývoj
českého národního uvědomění od ob
rozenecké éry až do poloviny první
republiky a vývoj “českého operního
slohu”.
Dr. Tyrrell měl přístup k českým
materiálům při svých cestách do Čes
koslovenska a uvádí velký počet pra
menů vydaných po roce 1948. Ty tvoří
asi polovinu jeho čtrnáctistránkové
bibliografie, která kryje literaturu
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vydanou před r. 1918, během první i
druhé republiky, světové války a in
terregna 1945-48, vedle skupiny děl
v angličtině, většinou britských, a ně
kolika málo v němčině. Celá biblio
grafie stojí za pozorné studium.
Je zřejmé, že John Tyrrell pro svou
důležitou knihu vypracoval složitý
a přitom logický plán, a po přečtení
docházíme k závěru, že tento plán svě
domitě a důvtipně splnil. Některé pře
klady z češtiny — což je jazyk, jemuž
se Angličan Tyrrell naučil “kvůli Ja
náčkovi” — v uvedených příkladech
by se mohly upřesnit. Některé partie,
podle zájmu jednotlivých čtenářů, by
snesly rozvedení a jiné zkrácení, ale
jako celek je Czech Opera vyvážené
a obsažné dílo, které informuje anglic
ky mluvící muzikology a jiné odborní
ky o vývoji české opery, s detaily dříve
neznámými. Český hudebník v ní na
jde mnoho látky opomíjené, roztrou
šené nebo nedostupné v běžných pra
menech.
Poněkud jednostranně vyzní, že au
tor přijímá husitskou tradici jako roz
hodující pro vývoj české opery, v sou
hlase se Zdeňkem Nejedlým, a svato
václavskou tradici stručně načrtává
jen v souvislosti s Drahomírou (hra,
libreto, opery). Český čtenář též po
strádá analýzu role, kterou hrály
historicky notorické Rukopisy v pro
cesu českého uvědomění. Hanka, čes
ký Ossian, je jmenován jen jako li
bretista pro zamýšlenou, ale nikdy ne
složenou Tomáškovu operu Božena,
česká kněžna. Zmínka o boji o Ruko
pisy by ovšem vyžadovala jmenovat
Masaryka, jenž v knize chybí.
Tvrzení, že “divadlo bylo téměř
jediný prostředek, jak získat často
analfabetické publikum”, atd. je pře
kvapivé, jelikož se mluví o Praze a ne
nějakém zapadákovu. Praha byla od
středověku známá svou univerzitou
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s mnoha studenty, četnými školami
různého stupně, včetně konservatoře
hudby založené 1811. Popis, jak právě
ve třicátých letech minulého století
všechny ročníky Věnce ze zpěvů vlaste
neckých, vydávané Josefem Krasoslavem Chmelenským a Františkem
Škroupem, měly četné a vzdělané od
běratele, se nachází v předmluvě od
Josefa Plavce, redaktora moderního
vydání Věnce z r. 1960.
V této předmluvě Plavec píše, že
“i když časoměrný princip byl již vessměs na ústupu, autoři textů, včetně
J. K. Chmelenského, se do toho nutili,
v přesvědčení, že to je znakem ‘vzneše
nější’, umělejší poezie, kdežto přízvučnost že sluší jenom písni lidové”
(str. 15). Vzhledem k tomu, že česká
poezie neměla pevnou teoretickou
oporu, tehdejší písně trpěly nedoko
nalou deklamací, a to se též dělo se
zhudebňováním operních libret, i
u Smetany, jak to důkladně doku
mentuje Dr. Tyrrell. Několik příkladů
z obrozeneckých a lidových písní by
bylo názorným úvodem k ukázkám
nesprávné nebo naopak přijatelné
koordinace hudebních a verbálních
přízvuků.
Tyrrellova kniha se zabývá jen
operami českých a moravských skla
datelů. Škoda, že není víc zdůraz
něna snad jediná “česko-slovenská
opera”. Autor podává dostatečné
množství informací o ŠkroupověDrá
teníku, ale neříká, že protagonista je
Slovák. Ve svých výstupech dráteník
nezpívá, sám sebe nazývá “drotár”
a jasně definuje svůj původ v závěreč
né scéně, kdy se rozhodne “jechat”
zpět do své “vlasti tatranské” a shrne
své pocity slovy “že Slováku brater
Čech”. Tato pozice etnické vzájem
nosti ovšem byla částí raného národ
ního obrození, i když nebyla obvyk
lou složkou českých oper, a lidová

postava dráteníka se zdá být tak za
jímavá jako dudák Švanda, který byl
objektem zvláštních Tyrrellových
studií a zdobí obálku České opery.
Teď, když profesor Tyrrell úspěšně
dokončil a vydal svou Českou operu,
snad by mohl pokračovat a podobně
zpracovat pojanáčkovské české ope
ry a opery slovenských skladatelů.
To by byl cenný a jistě vysoce zají
mavý projekt. I kdyby se však už dal
ším vývojem české a slovenské opery
nezabýval, je nepochybné, že se vý
znamným způsobem zasloužil o pro
pagaci české hudby v anglicky mluví
cích zemích.
Zdenka E. Fischmann, Kalifornie

Čtyři století J. A. Komenského
V roce 1992 uplyne 400 let od naro
zení pedagoga světového jména, poli
tika a náboženského filosofa Jana
Amose Komenského. Švýcarská sku
pina SVU připravuje k tomuto výročí
mezinárodní komeniologickou kon

ferenci a také Výzkumný ústav J. A.
Komenského na univerzitě v Bochumi, Západní Německo, oznamuje po
řádání velkého mezinárodního sym
posia na téma “Komenský a evrop
ské osvícenství” ve dnech 14. -18. zá
ří 1992. Vedle bochumské univerzity
a města Bochum je mezi sponzory ta
ké Komenského museum v Uherském
Brodě a Československá společnost
pro mezinárodní vztahy v Praze. Výz
kumný ústav Komenského v Bochumi
může s hrdostí pohlížet na svou dva
cetiletou práci komeniologického bá
dání. Jeho přednosta prof. Klaus
Schaller vydal právě novou knihu
“Herder und Comenius”. Lze objed
nat na adrese: Comeniusforschungstelle der Ruhr Universität, Postfach
10 21 48, Bochum, D-4630, NSR.
Cena neudána. Na této adrese lze ob
jednat i další komeniologické publi
kace K. Schallera stejně jako Jana
Patočky (Jan Amos Komenský,
2 svazky), Radima Palouše (Die Schu
le der Alten) aj.

Autoři tohoto čísla
Jan Baleka, výtvarný kritik a teoretik, žije ve Wiesbadenu. Zdenka Brodská,
výkonná redaktorka Proměn, působí v Michiganu. Radko Břach, historik, půso
bí v Praze. Václav Černý, literární teoretik, 1905-1987. Eva Eckertová, lingvistka,
působí na Trinity University v San Antoniu. Markéta Goetz-Stankiewicz, germanistka, působí na univerzitě Britské Kolumbie ve Vancouveru. Milan Hauner,
historik, působí na Wisconsinské univerzitě v Madisonu. Bořek Hnízdo, historik
a člen Institutu pro studium Britského společenství národů při Londýnské uni
verzitě. Karel Hrubý, sociolog a redaktor Proměn, žije v Basileji. Jindřich Chalupecký, literární a výtvarný teoretik, žije v Praze. Ivan Klíma, spisovatel, žije
v Praze. Běla Kolářová, výtvarnice, žije v Paříži. Lubomír Martínek, spisovatel,
žije v Paříži. Libuše Moníková, spisovatelka, žije v Berlíně. Mary Hrabik-Samal,
politoložka, působí na Oakland University v Michiganu. Jan Skácel, básník,
1922-1989. Jiřina Šiklová, socioložka, působí v Praze. Jan Trefulka, spisovatel,
žije v Brně. Milan Uhde, dramatik a spisovatel, žije v Brně. Emil Utitz, filozof
a estetik, 1883-1956. Ludvík Vaculík, spisovatel, žije v Praze.

189

Obsah ročníku 26/1989
Číslo 1
Eva Kantůrkové: Jak se nám zachtělo svobody
Jaroslav Mezník: O české malosti (a také velikosti)
Bohumír Janát: Světlo a stín českých dějin
Rudolf Friedrich: Duch proti násilí
Z katalogu Zoubkovy výstavy
Markéta Goetz-Stankiewicz: Zamyšlení nad Havlovým
Pokoušením a Asanací
Mary Hrabik-Samal: In memoriam Evalda Schorma
Karel Hvižďala: Český román 1970-85 jako otázka
Thomas Winner, Jan Kasík: Přínos René Wellka
americké literární vědě
Květoslav Chvatík: Karel Čapek jako teoretik kultury
Z Čapkova eseje “Proč nejsem komunistou” z roku 1924
Antonín Měšťan: Napínavá “Česká literatura”
Karel Hrubý: Lidové noviny jako svědomí doby
Jan Baleka: Ernst Barlach 1870-1938
Z poezie Josefa Kostohryze
Bedřich Fučík: Donquijotská melancholie
Otokar Březina: Modlitba za nepřátele
Miroslav Červenka: Modlitba za nepřátele
Zdeněk Vašíček: Praha — závrať z povolení stisku
Petr Král: Praha
Karel Šiktanc: Praha
Eda Kriseová: Otevřely se brány
Vman: Reminiscence
Z básní Jana Sterna
Frank Marlow: Na památku Pavla Meisla
Diskuse: Ještě k české archeologii (z dopisu
Jana Tomského)
Kritické marginálie
Obsah ročníku 25/1988
Ilustrace: Ernst Barlach, Karel Čapek, Jiří Šlitr,Olbram Zoubek
Číslo 2
Bohumil Hrabal: Kouzelná flétna
Jacques Rupnik: Hledá se střední Evropa
Jaroslav Opat: Šance pro “střední” Evropu?
Mojmír Povolný: Střední Evropa dnes a zítra
Milan Kundera: Heslo “Střední Evropa”
z “Třiasedmdesáti slov”
Karel Bartošek: Střední Evropa - problémy s definicí
Ludvík Vaculík: Moje Evropa
Bedřich Loewenstein: Rusko a Evropa
Bořek Hnízdo: Československo v kontextu mezinárodních
vztahů 1939-1968
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174

3
10
27
42

50
52
62
67

82

Ľubomír Ďurovič: Endotópia v exotópii
Jiří Kolář: Vladimír Boudník
Vladimír Boudník: Manifest explozionalismu č. 2
Miniatura
Samota
Bohumil Hrabal: V Brčálce
Pocta Vladimíru Boudníkovi
Amor a Psýché (s průvodním dopisem
Vladimíru Boudníkovi)
Egon Bondy: Budu dělat zkoušky z mytí nádobí
Pavel Landovský: Soukromá vzpoura
Bohuslav Eliáš: Židovské město v Prostějově
a rodina Husserlova
Karl Schuhmann: Malvina Husserlová
Antonín Měšťan: Paralely a rozdíly mezi česky a německy
píšícími židovskými autory z Prahy
Jan Baleka: Jak žil básnik — útržky vzpomínek
útržky rozhovoru
Z poezie Bohuslava Reynka
Ludvík Kundera: Po odletu vlaštovek
aneb Bohuslav Reynek
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