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Variace a reflexe na témata vězeňských dopisů
Václava Havla *
Ladislav Hejdánek, Praha

Úvodem
Václav Havel napsal na závěr jednoho svého dopisu (62)
*
varování,
které neplatilo jen jeho ženě Olze, adresátce dopisu, ale popravdě kaž
dému, kdo nejen tento, ale i jiné jeho dopisy z vězení bude číst. A proto
se hned na počátku musím omluvit, že jsem se rozhodl toho varování
nedbat; a pokusit se vysvětlit své důvody. Václav Havel v onom dopise
píše: “Nesmíš tyhle a podobné úvahy brát moc doslovně: jsou to jen po
kusy zachytit něco z proudu mých pocitů a vnitřních úvah; jednou to
mapuji těmito formulacemi a jindy to mohu mapovat docela jinými; ne
jsem žádný filosof a mou ctižádostí není budovat nějaký pojmově zá
vazný systém; kdo by to tak bral, ten by snadno zjistil, že si téměř pořád
nějak odporuji, že spousta věcí není vysvětlena nebo je vysvětlována po
každé jinak atd.’’
Musím-li vzít — s politováním nad ztrátou takového talentu — na vědo
mí, že Václav Havel nenífilosof, musí zas on vzít na vědomí — v tomto pří
padě ovšem spíše s úlevou — že já nejsem spisovatel a básník. Jeho dopisy
resp. jeho úvahy v nich zapsané jsou však každému myslícímu člověku vý
zvou k přemýšlení a zamyšlení; i když v nich není vykládánafilosofie, jsou
v nich mimo veškerou pochybnost mimořádně závažná filosofémata.
— Doufám, že nikdo, ani Václav Havel sám, nebude v následujících strán
kách shledávat aroganci lépe vědoucího; měl jsem však dojem, že přiměře
nou reakcí, “odpovědí“, tu může být pouze pokus vyložit vlastní karty na
stůl tak otevřeně, jak to učinil Václav Havel. Na rozdíl od něho mne nesu
žuje touha po definitivnosti (srovnej dopis č. 100); nejlépe se mi píše, když
to nemusí být definitivní. A tak ani své variace a reflexe za nic definitivní
ho nepovažuji.
* Dopisy Václava Havla, které psal z vězení své ženě Olze, kolovaly mezi jeho
přáteli a dávaly podnět k dalším úvahám. Filosof Ladislav Hejdánek věnoval
své texty, z nichž zde otiskujeme malý výběr, Václavu Havlovi na uvítanou po
jeho návratu z vězení a z nemocnice v roce 1983. Bylo to pět reflexí, z nichž otis
kujeme první, druhou a pátou spolu s úvodem. Nic z toho podle našeho mínění
neztratilo podnes na aktualitě. Právě naopak — úvahy Havlova chartistického
přítele a spolubojovníka nám i dnes pomáhají poznávat myšlenkový profil
dnešního presidenta. Redakce.

* * Čísla v závorkách se vztahují k pořadí Havlových dopisů.
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Nejsou ničím definitivním především v tom smyslu, že nemám ani v nejmenším za to, že bych byl hotov s tím, co Václav Havel ve svých dopisech
psal. Zbývá toho tam ještě dost, čeho jsem se ani nestačil dotknout. Ale vím
velmi dobře, že i tam, kde jsem se opravdu pokoušel reagovat, jsem se na
jednou minul s tím, co měl Václav Havel na mysli; vím to nikoliv “předmět
ně” (to se bude muset nejprve vyjasnit), ale především “nepředmětně”, tj.
ze zkušenosti filosofujícího vůbec. Filosofové mají totiž zvláštní, na první
setkání odpuzující zvyk, že se k danému tématu vymezují značně krkolom
ným způsobem. Neodpovídají na otázku přímo, ale bud začnou od Adama
nebo alespoň od starých Řeků, anebo připomenou nějakou pasáž ze zná
mého či spíše neznámého autora, která s věcíjakoby vůbec nesouvisí, a pak
vynaloží všechen svůj um na to, aby se dostali zpět k tématu (přičemž těm
z druhé garnitury se stává, že cestou zapomenou, oč původně šlo), anebo —
a to bývá pro posluchače nebo čtenáře tím největším utrpením — začnou
zeširoka vykládat svou vlastnífilosofii. Snad to je už taková profesionální
deformace. Kdo si zfilosofů tohle uvědomí, nemá rád nic definitivního a o
nic takového neusiluje. Není divu, že?
A z toho vyplývá, že ani tam, kde jsem vykládal svá vlastní stanoviska,
nepovažuji nic za formulované s konečnou platností. Žijeme v době veli
kých přesunů politických a sociálních a uniká nám většinou, že k těm nej
větším otřesům a sesuvům půdy dochází v rovině smýšlení, myšlení a způ
sobu uvažování. Dnes je definitivnost nemyslitelná. (A za to se také leccos
schová.) — Není-li však možná definitivnost, nemá to být signálem k nic
nedělání. Nemá-li šanci úsilí o konečné vyjádření a pregnantníformulace,
je třeba nasadit jiná kritéria, totiž vysokou náročnost kritiky. A dnes se
kritika může opravdu vyřádit. Nejlepších výsledků dosahuje, když se obrá
tí sama proti sobě. Pak není z filosofie úniku.
Ale ani filosofie, která podhrabává své základy a podřezává soustavně
větve, na nichž sedí (resp. až dosud seděla), nenachází dost ukazatelů, ku
dy se vlastně ubírat. A tady se chtíc nechtíc musí dát do služeb těm, kteří
jsou svými intuicemi blíže skutečnosti, než jak kdy bude moci býtfilosofie
ve svých reflexích. Intuice se mohou prokázat jako mylné a zavádějící
— a to už filosofie pozná — ale mohou být také správné a prorocké. Ty
pak filosofie bude adoptovat a s veškerým úsilím pomáhat v jejich uplat
nění a prosazení. — Nu, a to byl ten hlavní důvod, proč jsem neuposlechl
svrchu zmíněného varování.
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Reflexe prvá
“Je to takový paradox... že právě já, takový milovník harmonie,
který by pořád chtěl, aby se všichni měli rádi a byli na sebe hodní...
právě já musím žít vlastně celý život v nějakém konfliktu, napětí
a nerváku.”(40)

Skutečný paradox je založen hlouběji než v prosté skutečnosti, že člo
věk nedosahuje uskutečnění svých tužeb. Lidský život zůstává bez tva
ru, není-li zaměřen k cíli. Ten cíl může být — řečeno s Brochem — buď
konečný nebo nekonečný. Život zaměřený pouze ke konečnému cíli ne
bo spíše konečným cílům se formuje jen relativně a částečně, eventuelně
jen okrskovitě a rozdrobené. To se ukazuje na tom, že při dosažení ko
nečných cílů zůstává život nenaplněn, neuspokojen, “nevykoupen”.
Naproti tomu životní zaměřenost k cíli nekonečnému už ex definitione
svého cíle nemůže dosáhnout,ale je obdarována naplněním, jež nevy
plývá z dosažení cíle, nýbrž právě z jeho nedosahování. Je ovšem rozdíl
mezi tím, jak nekonečného cíle nedosahuje ten, kdo se po celý život za
měřuje jen ke konečným cílům, a jak ho nedosahuje ten, kdo všechny
své vztahy ke konečným cílům podřizuje a podřazuje životnímu zamě
ření k cíli nekonečnému. Zaměřenost na konečný cíl integruje kus živo
ta, ale žádný konečný cíl neumožňuje integrovat celý lidský život, tj. ži
vot vcelku. Vyostřené povědomí této situace vede některé lidi k zvláštní
mu druhu podvodu, jímž podvádějí a klamou v první řadě sebe a teprve
na druhém místě ty druhé. Jejich podvod spočívá v tom, že sami sebe
přesvědčí, že nějaký konečný cíl, vhodně k tomu cíli zvolený, je vlastně
cílem nekonečným. Vhodně zvolený konečný cíl může budit iluzi, že jde
o cíl nekonečný, a tato iluze může efektivně založit životní integritu.
Taková životní integrita, založená na nepravém konečném cíli, může
být skutečná, ale nikdy nebude pravá, nýbrž falešná.
O jakou harmonii může jít jejímu milovníkovi? Když bychom bez
dalších reflexí přijali vymezení “aby se všichni měli rádi a byli na sebe
hodní”, mohli bychom dopustit, že budeme přeneseni do atmosféry ně
jaké malé, nejspíš probuzenecké církve anebo do nějakého Zastrkova,
kam se stahují lidé unavení světem a jeho zápasy. Ale takové (a každé
podobné) řešení by bylo jen řešením částečným, protože by se tu v nej
lepším případě měli rádi a byli na sebe hodní jen někteří lidé, totiž ti,
kteří by se z labyrintu světských svárů stáhli do nějakého novodobého
Kunvaldu. Tak by se z nekonečného cíle milovníka harmonie, aby se
měli rádi všichni lidé, stal konečný cíl, aby se měli rádi “všichni” čle
nové nového společenství, zády obráceného ke světu a jeho rozporům.
Něco takového však skutečný milovník harmonie mezi všemi lidmi ne
může a nesmí připustit: jeho cílem je univerzální harmonie, nikoliv har
monie v rámci omezeného společenství lidí, kteří se sešli a spojili své síly
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k tomu, aby se navzájem (tj. jen oni mezi sebou) měli rádi a byli na sebe
hodní.
Falešným řešením by však byl i pokus o univerzalizaci “života v Kunvaldu” a jeho aplikaci na všechny lidi. Buď by šlo o pokus jen zdánlivý,
který by byl spjat s nechutí a snad přímo neschopností vzít rozpory to
hoto světa dostatečně vážně, anebo by muselo jít jen o pokus násilný.
Ten by spočíval v tom, že všichni lidé musí být přesvědčeni anebo —
nedají-li se přesvědčit — donuceni, aby se navzájem měli rádi a byli na
sebe hodní. Fanatismus “univerzální vzájemné lásky” by nutně vedl
k dvěma naprostým opakům lásky, totiž k nenávisti a — což je snad ješ
tě horší — k předstírané lásce. Donutit lidi k lásce totiž nelze, právě tak
jako je nelze donutit ke svobodě (existencialistická “odsouzenost k svo
bodě” je jen apartní paradox anebo myšlenková křeč). Lásku i svobodu
lze druhým jen nabídnout, ba přiměřeněji řečeno, je možno jim na ni po
ukázat (protože ani jednou z nich sami nedisponujeme), tj. sdělit jim, že
jim je svoboda a láska nabídnuta jako životní možnost a tedy jako vý
zva. Ale harmonie jako výzva — to je přece cíl nekonečný!
Životní orientovanost na nekonečný cíl je možno uskutečňovat (vždy
jen situačně a vždy znovu, nikdy definitivně) jenom uprostřed každo
denního života, který nejenom je, ale musí být zaměřován na nesčetné
cíle konečné, relativní (vztažené k dalším cílům) a pouze dočasně závaz
né. A to právě znamená, že zaměřenost na nekonečný cíl se bude nutně
srážet se všemi oněmi různými zaměřenostmi na cíle konečné, dostávat
se s nimi do konfliktu, velmi často prohrávat a ztrácet pozice, ale nikdy,
nikdy definitivně neprohraje. Život, zaměřený na nekonečný cíl, nepro
hrává definitivně ani ve smrti. To ovšem ještě zdaleka neznamená, že
nad smrtí vítězí. Není v moci života, aby zvítězil nad smrtí, aleje v jeho
moci, aby připravil smrt o její vítězství. Připravit smrt, nebo také chaos
(proti harmonii), nenávist (proti lásce) atd. o jejich vítězství však zna
mená vzít na sebe zápas, boj, námahu, nepříjemnosti všeho druhu, kon
flikty, napětí a nerváky. V tom je logika a vůbec nic paralogického či
paradoxního. Paradox je jinde.
Zkušenost ukazuje, že harmonie, prosazovaná a uskutečňovaná lid
skými silami a lidským organizováním, vždycky buď zvyšuje disharmo
nii (tj. vykupuje dosaženou harmonii jejím odčerpáváním nebo přímo
rušením v jiných oblastech) — anebo troskotá. A teprve uprostřed tros
kotajícího úsilí o harmonii přichází skutečná harmonie — nikoliv sice
definitivně, ale jako závdavek, jako dar, jako zkušenost toho, co není
v moci žádného člověka prosadit a uskutečnit, ale co nepřichází ani bez
jeho práce, úsilí a nasazení. Harmonie jako nekonečný cíl přichází sama
a přichází již nyní, nikoliv až na konci — ale přichází jen tam, kde lidé
o ni usilují, kde po ní touží, kde ji milují a kde pro ni opravdu také něco
podnikají, kde na sobě nesou (kde jsou ochotni na sobě nést) všechnu

6

tíhu příprav a splňování podmínek jejího příchodu. A právě na tomto
místě přichází paradox: skutečná, pravá harmonie nepřichází k niko
mu, kdo usiluje o její dosažení pro sebe a pro své (což je vždycky zase jen
pro sebe), ale jen k tomu, kdo usiluje o harmonii pro druhé, a to i za ce
nu disharmonie, konfliktů, napětí a nerváků pro sebe (a pro své).
Václav Havel považuje za podivné, dokonce za velmi podivné, že on,
který tolik miluje harmonii, musí žít vlastně celý život v nějakém kon
fliktu, napětí a nerváku. Docela osobně bych mu chtěl říci, že právě tato
nemilá okolnost dodává jeho lásce k harmonii rozhodující věrohodnost
v očích všech, kdo to s tou harmonií myslí také do té míry vážně, že také
žijí vlastně celý život v nějakém konfliktu, napětí a nerváku. Ale navíc
se cítím zmocněn Václavu Havlovi zvěstovat, že jeho senzitivita spiso
vatele a dramatika není jen těžším, ale i slavnějším údělem ve srovnání
s námi ostatními. Nepovede vždycky jen k tomu, že ho všecko znervóz
ňuje, že všecko nadměrně prožívá a těžce nese, ale že mu dovolí víc
a podstatněji okusit také tu skutečnou, protože pravou harmonii, které
se nechtěl zmocnit jen sám pro sebe a pro své, ale které pomáhal připra
vovat cestu, aby přišla k těm druhým, k nám ostatním, především zajisté
k těm, kteří také musí žít téměř celý život v konfliktech, napětí a nervá
cích, ale vposledu jako naděje a zaslíbení všem vůbec.
Konflikty, napětí a nerváky Václava Havla nezvažitelně, ale skutečně
ulehčují těžkosti nám ostatním a pomáhají nám nést vlastní břemena.
Ba víc: cožpak Václav Havel (a nesmíme na tomto místě zapomenout
ani na další) nenesl a nenese některá břemena vysloveně za nás? Cožpak
nebyl vybrán jako zástupná oběť, míněná sice nikoliv jako vykupující,
nýbrž spíše zastrašující nás ostatní? Vždyť co se mohlo stát světoznámé
mu dramatikovi, může se tím spíše stát těm, o nichž nikdo neví. Skvě
lým vypointováním této hrozby by byl býval odchod Václava Havla
z vězení rovnou do exilu. Díky za to, že se tato pointa nekonala! Díky
za to, že Václav zvolil další konflikty, napětí a nerváky, na které si ni
kdy nezvykl a nikdy nezvykne. Půjde to tak dál a nemůže tomu být jinak
a bude to tak zřejmě už pořád. Vřelé díky! I když... Podivné. Velmi po
divné.
Podivné?

Reflexe druhá
"Zdá se mi, že život většiny lidíje jaksi rozkouskován do jednotli
vých životních radostí... které v nich vyvolávajíjakýsi elementární
a v podstatě nereflektovaný pocit životní smysluplnosti resp. zajiš
ťují, že otázku životního smyslu vůbec jako otázku nepociťují a sa
mi sobě nekladou. První nebo nejčastějšípříležitostí k položení této
veledůležité otázky přináší podle mého názoru teprve a právě oka
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mžik, kdy člověk poprvé existenciálne zakusí nebo prožijefenomén
oné “mezery”, tj. jakési propasti, kterou jsou jednotlivé životní ra
dosti od sebe odděleny. Já aspoň to tak cítím a vždyckyjsem to tak
cítil: oddával jsem se s entuziasmem všemu možnému, od těch dob
rých večeří až po službu věcem tak zvaně “nadosobním”, nicméně
vždycky se mi tyto radostné činnosti soustřeďovaly do určitých ča
sově ohraničených úseků života, spojených s tou či onou konkrétní
událostí nebo jejich souborem, a pociťoval jsem je tudíž vlastně
vždycky jen jako určité “ostrovy smysluplnosti”, plovoucí v oceánu
nicoty.”(89)
Řekli jsme, že život zaměřený pouze ke konečným cílům se formuje
jen částečně, okrskovitě, rozdrobené. K tomu, abychom to vskutku na
hlédli, abychom to uviděli, je však něčeho zapotřebí: musíme prohléd
nout, že onen “elementární a v podstatě nereflektovaný způsob životní
smysluplnosti” je nebo by mohl být klamem, že zůstává vlastně bez zá
kladu, bez důvodu, bez ospravedlnění. Jinými slovy: abychom nahlédli
nezajištěnost a problematičnost onoho elementárního a v podstatě ne
reflektovaného pocitu, musíme jej podrobit reflexi. A taková reflexe
může být také z nejrůznějších důvodů a nejrozmanitějšími způsoby ne
dostatečná a vadná. A proto musí být sama podrobena nové, další re
flexi. Teprve reflexe reflektovaná je reflexí kontrolovanou; a naopak ta
reflexe, která ji kontroluje, musí tak činit kriticky, tj. musí i sebe kon
trolovat a vědět, co vlastně dělá, když nějakou jinou reflexi posuzuje
a kontroluje. Kontrole a kritice však nepodléhá jen každá reflexe, ale ta
ké každý pocit, zejména pak tzv. životní pocit. Člověk má stále nějaké
pocity; pocity přicházejí a odcházejí. Chce-li však někdo z pocitů něco
vyvozovat, musí je interpretovat v určitých širších kontextech. A to užje
reflexe; jako každá reflexe musí být i reflexe nejrůznějších pocitů a roz
manitého pociťování podrobena kritice a kontrole, zda to není reflexe
falešná. Vše, co můžeme říci o nějakém pocitu, prošlo už reflexí; a nejen
sám pocit, ale především příslušná reflexe musí být překontrolována.
Jak to vypadá v našem případě? Existuje vůbec něco takového jako
pocit pouhých ostrovů smysluplnosti, plovoucích v oceánu nicoty? Na
prosto nikoliv. Především pociťování nemá k dispozici takovou rozli
šovací schopnost; rozlišení “ostrovů smysluplnosti” od “oceánu nico
ty” může být provedeno pouze myšlenkově, v žádném případě nikoliv
pocitově. Myšlenkové rozlišení ovšem může být druhotně provázeno
nějakým pocitem. Bude to pak pocit, vyvolaný určitým typem reflexe.
Pocity jsou vlastně pocitové reakce; pocitově jsme schopni reagovat na
leccos, mimo jiné také na myšlenky a myšlenkové konstrukce. “Smyslu
plnost” a “nicota” jsou myšlenkové konstrukce. Pocit “ostrovů smy
sluplnosti, plovoucích v oceánu nicoty” není a z podstaty věci nemůže
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být pocitovou reakcí na nějaké skutečné “ostrovy smysluplnosti”, na
nějakou skutečnou “nicotu”, nýbrž je to pocitová reakce na myšlenko
vou konstrukci “ostrovů”, “smysluplnosti” a “nicoty” a na významový
kontext a vzájemné vztahy těchto konstrukcí. To nás přivádí o krok dá
le v našem problému: pocit “pouhých ostrovů smysluplnosti, plovou
cích v oceánu nicoty”, předpokládá určité myšlenkové hodnocení sku
tečnosti, určité pojetí, a není jejich základem. Zajisté nemusí nutně jít
o pojetí precizně vypracované, nemusí jít o žádnou důkladnou myšlen
kovou stavbu. Jde spíše o jakousi myšlenkovou náladu, která se vůbec
nešíří pomocí argumentů, nýbrž jakousi vnitřní atraktivitou, dalo by se
(s Rádlem) říci: nákazou.
Odkud se bere přesvědčivost, ba sugestivnost myšlenkové nálady, kte
rá je pak s odstupem času uváděna jako charakteristická pro určitou do
bu nebo pro určitý kulturní okruh atd.? Nebudeme se nyní zabývat tou
to otázkou v celé její šíři; přidržíme se jen toho, co nám napovídají dopi
sy Václava Havla z vězení. Havel sije kupodivu přesně vědom toho, pod
jakými rozhodujícími vlivy se rozvíjela jeho myšlenková a umělecká
orientace: “Existencialismus a tudíž i fenomenologie patřily k tomu, co
mne od útlého mládí nejvíc z filosofické literatury dráždilo a přitahova
lo... — ovlivňovala mne spíš atmosféra toho myšlení než nějaké kon
krétní téze, pojmy, závěry atd. — ... Měl jsem k tomu tedy po dlouhou
dobu přístup podobný tomu, jaký máme k umění.”(52) Václav Havel tu
mluví o vlivu jisté myšlenkové atmosféry, ale zároveň hovoří o tom, že
tato atmosféra ho dráždila a přitahovala. “Vliv” sám není nikdy dosta
tečným vysvětlením; vedle vlivu tu musí být také připravenost a ochota
nechat se ovlivnit, mít vůbec senzorium, aby eventuelní vliv byl zare
gistrován, aby překonal práh reaktibility, a zejména mít schopnost re
zonance, ba najít v sobě něco, co onomu vlivu vychází vstříc, co jej vítá
jako příležitost k vlastnímu uskutečnění a rozvinutí. Ostatně: odkud se
bere síla “vlivu”, způsobující “ovlivnění” skupin, vrstev, generací, ba
celých společností? Není jejím zdrojem právě ona okolnost, že samo
senzorium většiny lidí je orientováno již předem v určitém směru, že na
takové “ovlivnění” již hladově čeká a že v něm pak shledává lepší nebo
horší vyjádření čehosi vlastního, co po takovém vyjádření toužilo, ale
nemohlo ho dosáhnout?
Kulturního vlivu dosahuje tedy jen takový umělec nebo myslitel, je
hož tvorba nějak odpovídá tomu, co tu je dříve než ona. V tom spočívá
odpovědnost tvůrčích osobností, že své dílo chápou jako odpověď na
to, čím se cítí být osloveni těmi druhými; a že své odpovědi dávají tako
vou podobu, aby jako odpověď mohla být také přijímána, tj. aby byla
schopna ty druhé oslovit. — Ale to je jenom jedna stránka věci. Druhá,
zajisté důležitější, i když nepochybně tou první nepřekročitelně podmí
něná, spočívá v tom, co tvůrce s oním “materiálem” latentních, čekají
9

cích tuch, jimiž se cítí osloven a volán a na něž chce odpovídat svou
tvorbou, podnikne, jak jej dotvoří a přetvoří, kterým směrem jej posu
ne, o kolik příček se mu podaří zvednout jeho vlastní “náročnost”, čím
novým ve své odpovědi osloví své posluchače, diváky a čtenáře, jaké no
vé obzory jim otevře a na jaké nové cesty jim poukáže.
Když se Václav Havel zmiňuje o “estetice svých her”(52), podtrhuje
úsilí o pohled, “který zbavuje jevy nánosů konvenčního vnímání, vytr
huje je z navyklých a zautomatizovaných interpretačních kontextů
a pokouší se nahlédnout je... bez brýlí”. To znamená ovšem — mezi ji
ným — nahlédnout jejich absurditu jako málo zřetelný (protože kon
venčními interpretacemi zanesený) rozměr skutečnosti. Aplikováno na
myšlenku 89. dopisu, kterou jsme začali svou úvahu, to znamená: v žád
ný celek neintegrované kousky životních radostí, které v lidech většinou
vyvolávají jakýsi elementární a nereflektovaný pocit životní smyslupl
nosti, mají být nahlédnuty jako neslepené a neslepitelné střepy, jimiž
vskutku jsou, a zcela demaskován má být nelegitimní opar celkové ži
votní smysluplnosti, který nechává lidi tonout v pouhé iluzi. Nahlédnu
ta “bez brýlí” se tato iluze ukáže být pouhým “pseudosmyslem”. Ale
jaký je “smysl” podobného počínání? Havel chce zbavovat jevy jejich
pseudosmyslu a ukazovat je jako absurdní “a tím otevřít tázání po sku
tečném smyslu” (tamtéž).
Odpovědnost dramatikova spočívá, jak řečeno, v tom, že ve svých
hrách destruuje pseudosmysl jako odpověď na nevyslovenou tuchu ab
surdnosti, připravenou k zrození v duchu mnohých, ne-li většiny lidí.
Z tohoto hlediska se především ukazuje jako problematický onen
předpoklad, že kousky životních radostí vyvolávají ve většině lidí jakýsi
nezdůvodněný pocit životní smysluplnosti. Spíše je tomu tak, že kousky
životních radostí překrývají ve většině lidí (s jejich vnitřním souhlasem,
založeným na obavě z nahlédnutí věcí, jak jsou) jejich elementární a
v podstatě nereflektovaný pocit životní nesmyslnosti a absurdity”.
Když dramatik absurdity rozbíjí pseudosmysl jevů, činí tak v souhlasu
s touto elementární tuchou většiny lidí a s náladou, která charakterizu
je ne pouze naši generaci a náš poválečný svět, ale evropské duchovní
klima zjevně už nejméně dvě století a skrytě (ale podstatně) mnohem,
mnohem déle. Jedním z nejvýznamnějších kořenů této původně ještě
jen tuchy “životní nesmyslnosti a absurdity” je samo pojmové myšlení,
jak se zrodilo a rozvinulo v evropské (západní) myšlenkové tradici.
Toto myšlení postupně destruovalo starší myšlenkovou atmosféru, pro
kterou byl vskutku charakteristický “jakýsi elementární a v podstatě
nereflektovaný pocit životní smysluplnosti”. Svět mýtu totiž nezná re
flexi, protože nezná distanci. Slova v mýtu neoznačují, ale přivolávají
nebo zaříkávají. Vše je navzájem propojeno, každá skutečnost, každý
čin, každá událost jsou vždy a všude přítomny, protože jsou nad časem i
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nad prostorem. Jsou vždy tu, jako hotové a dané, vždy znovu zpřítomnitelné a oživitelné v lidském prožívání času a prostoru; jsou neotřesitel
ným garantem posledního řádu a posledního smyslu všeho. Jediným
nebezpečím, jediným ohrožením tohoto řádu a smyslu je to, co není, ni
cota, která je vně, mimo, za hranicemi světa, v němž platí smysl a řád.
Ohrožení přichází branou, již vždy znovu otvírá budoucnost. Jedinou,
ale spolehlivou záchranou před pádem do nicoty je odvrat od budouc
nosti, která může přinést doslova cokoliv, a identifikace s pravzory činů
a událostí již jednou daných, hotových, dokončených a tím nejen doko
naných, ale také dokonalých, protože obrněných proti budoucnosti.
Nikoliv zamýšleným, ale (bohužel?) skutečným důsledkem objevu a
rozšíření pojmového myšlení (a ovšem nejenom myšlení, ale celého ži
votního stylu, jemuž toto myšlení odpovídalo a který se naopak zase
v něm pročišťoval k stylové jednotě) byla skutečnost, že zatímco archa
ický (mytický) člověk nechával propast nicoty za svými zády jako vše
objímající a všeobklopující chaos, “tmu nad propastí”, jak to vyjádřili
staří Izraelci, člověk myslící pojmově se střetává s “nicotou” tváří
v tvář, aniž by jí mohl uniknout tím, že se k ní obrátí zády. Pojmové
myšlení (odpovídající novému životnímu stylu, ale na druhé straně také
vyostřující tento životní styl a dovádějící jej do posledních, i myšlenko
vých důsledků) si staví “svou” skutečnost, kterou se chce zabývat, která
je předmětem jeho zájmu a jeho výzkumů, před sebe. Toto nové myš
lení se plně soustředí na svůj předmět, když jej dostane od sebe na jistou
distanci, resp. když od něho získá určitý odstup. Tím však ztrácí mož
nost utéci od nežádoucího “předmětu” tím, že se k němu obrátí zády.
I když se k němu totiž obrátí zády, má jej — ve svém myšlení — stále
“před sebou”. Musí si proto najít jiný způsob útěku: zapomenutí, vytěs
nění, zamluvení.
Pojmově myslící člověk se už budoucnosti neděsí, protože střízlivě
shledává, že nepřináší nic než věčný návrat téhož. To, co by přineslo ar
chaickému člověku útěchu a úlevu, přináší dnešnímu člověkujen nudu.
To je ten elementární pocit dnešního člověka: nuda, kterou je třeba
alespoň na čas odehnat, zaplašit, zkrátka zase překlepat další den, dal
ší týden a měsíc, další rok. Bez naděje, že by se to zlepšilo, že by to neby
lo jen stále totéž, že by to přece jenom někam vedlo. Nánosy konvenční
ho vnímání, navyklé a zautomatizované způsoby interpretace není snad
ani třeba odhalovat; lidé v nich netonou proti své vůli a nevědomky, ale
noří se do nich, aby odvedli svou pozornost od toho, co tuší a leckdy do
cela zřetelně vědí. Vědí totiž (“vědí”?), že lidský život asi žádný poslední
smysl nemá. Že vůbec nic nemá vposledu žádný “smysl”, ale že věcijen
“jsou”, ať už nám to někdy dělá radost anebo nás to jindy dohání k zou
falství. Lidé “vědí”, že nemá žádný smysl se nad tím pozastavovat
a klást si otázky po “skutečném smyslu”. Proto od takového tázání utí
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kají, odvracejí se od něho, nemají v ně ani tu nejmenší důvěru. A lidé
jsou takoví a myslí tímto způsobem, protože je k tomu dovedli “kleri
ci”, řečeno s Bendou, tj. zradivší vzdělanci (v jeho interpretaci). Nápra
va zdaleka nespočívá v tom, že lidem rozbijeme iluze, v něž stejně nevěří
a za něž jen skrývají svoje obavy a svou beznaděj. To má smysl jen pro
poměrně úzký okruh zradivších a stále znovu zrazujících vzdělanců,
kteří takovým iluzím jsou dokonce ochotni věřit (či spíše “věřit”, proto
že tu v žádném případě nejde o víru v pravém slova smyslu, která zna
mená přivrácenost k budoucnosti a tedy důvěru v to, co —ještě — není).
Elementární a nereflektovaný pocit životní smysluplnosti je dnešní
mu člověku čímsi zcela cizím, resp. splývá s jistými vzpomínkami na
dětství. Jeho skutečným domovem je svět mýtu, svět archaické společ
nosti. Život a celý svět nebyl snad nikdy ohroženější než dnes; a přece se
většina lidí naučila tuto myšlenku vytěsňovat ze svého vědomí a žít, ja
ko by onoho ohrožení nebylo. Pro dnešního člověka to však znamená:
vyhnout se pomyšlení na hrozivost situace. Stavět naopak tuto hrozivost lidem před oči nemá mnoho smyslu, jestliže jim neukážeme cestu,
jak žít, jako by onoho ohrožení nebylo, aniž bychom před ním zavírali
oči. Nestačí je přimět k tomu, že se budou tázat po skutečném smyslu;
není dost odpovědné je postavit do situace, kdy si otázku postaví a kdy
na ni nebudou umět odpovědět jinak než beznadějí, rezignací nebo cy
nismem. Má-li být naše odhalování absurdity (resp. absurdit, protože
právě pak se všechno mění: smysl je celkový, absurdity jsou jen okrskovité, rozdrobené) odpovědné, tj. má-li být odpovědí na životní pocit lidí
(nikoliv pocit nereflektovaný, nýbrž vyprovokovaný a přímo ustavený
nepřiměřěnými, falešnými způsoby reflexe), musí lidem ukázat schůd
nou cestu, jak situaci lidsky důstojně čelit. Lidsky důstojně znamená:
bez iluzí. — Ovšem přijde na to, co všechno budeme považovat za iluzi.
A ukázat takovou cestu může pouze ten, kdo o ní něco ví. Avšak kdo
z nás může říci, že o takové cestě něco ví?

Reflexe pátá
“... člověk — aniž si to většinou uvědomuje anebo daleko víc, nežsi
to uvědomuje — vším, co dělá, se k čemusi vztahuje, k čemusi mimo
sebe, k jakémusi svému osobnímu existenciálnímu horizontu...”(53)

"... tak i za oním konkrétním existenciálním horizontem... se skrý
vá ještě jakýsi další — vlastně “třetí” - horizont: je nejpomyslnější,
nejabstraktnější, nejskrytější a nejtíž uchopitelný, zároveň ale pa
radoxně jaksi nejjistější... a nejtrvalejší, poslední a absolutní... ten
horizont, který — jakožto metafyzický úběžník života, vymezují
cí jeho smysl — zažívají mnozí jakožto Boha.”(53)
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“Od dětství cítím, že bych nebyl sám sebou — lidskou bytostí —
kdybych nežil v trvalém a mnohotvárném napětí s tímto svým “ho
rizontem’’, zdrojem smyslu i naděje, — a od mládí si nejsem jist,
zda tu jde o zkušenost boha” či nikoliv. Aťje tomu však jakkoliv,
rozhodně nejsem správný křesťan a katolík...”(41)
“Zkušenost Boha” či snad lépe “zkušenost božství” je zkušenost ná
boženská, religiózní. Už jsem naznačil, jak chápu mýtus; náboženství
po mém soudu představuje poslední fázi umírajícího mýtu, který už ne
ní schopen integrovat lidský život vcelku a soustřeďuje se v jakýchsi
umělých nádržích “posvátna”, totiž v jakýchsi svátostných dobách
a prostorech. Zatímco život mýtický byl jednotný, život nábožensky or
ganizovaný je rozdělen do dvou oblastí, sakrální a profánní. Židovství
a křesťanství proto nemohu považovat za náboženství, protože položilo
základy k tomu, aby tento životní dualismus, aby tato životní dvojakost
či dvojlomnost byla překonána. Sám Ježíš navazuje na nepřehlédnutel
ný důraz proroků (kteří proti kultu staví “milosrdenství” a “soud”),
když relativizuje jak význam chrámu, tak důležitost zachovávání mojžíšských příkazů (např. dodržování sabatu). Symbolický význam má
také roztržení opony chrámové ve chvíli, když umírá na kříži: je učiněn
definitivní konec rozdělení světa na sféru profánní a na posvátná místa
a posvátné chvíle. Svatyně svatých je otevřena a učiněna přístupnou
všem, a na druhé straně všechen život a všechno dění ve světě se odehrá
vá jakoby ve svatyni (tělo je chrámem). Okolnost, že sami křesťané chá
pou křesťanství jako náboženství, byla a je kolosálním nedorozumě
ním. Ostatně říkat, že křesťanství je tím nejvyšším náboženstvím, je ně
čím dost podobným tomu, řekne-li někdo, že člověk je tou nejvyšší
opicí.
Způsob, jak Václav Havel mluví o své zkušenosti “třetího” horizon
tu, svědčí docela jasně o tom, že nevychází ze zážitku náboženského.
V tom smyslu je — řečeno s Bonhoefferem — dospělým člověkem. Ha
vel mluví — nejspíš z ostychu — o “svém” horizontu, eventuelně
o “svém” bohu (s malým ‘b’). Ale prohlašuje, že bez tohoto obzoru “by
nic nemělo smysl a já bych vlastně ani nebyl”; tento horizont se nepro
sazuje mocensky — nějakými siláckými výkony — a není přiměřené jej
nějak uctívat (to je v souhlasu již s proroky). Je “intimně-vesmírným”
partnerem, který je jednou “mým svědomím”, podruhé “mou nadějí”,
potřetí “mou svobodou” a počtvrté “tajemstvím světa”. Každé své roz
hodnutí, každý svůj zamýšlený čin “musím zvažovat znovu, původně,
autenticky, od začátku, tj. v nezprostředkovaném dialogu s tímto svým
bohem”. Havel sice říká, že tento “jeho horizont” či “jeho bůh” se jeví
jako něco hrozně abstraktního, mlhavého a věru málo přitažlivého, a že
i jeho vztah k tomuto horizontu je “tak těžko polapitelný”, ale to po
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mém soudu úzce souvisí s nezvykem a přímo neschopností dnešního
člověka myslet jinak než předmětně. Předmětnému myšlení se každá nepředmětnost musí nutně jevit jako cosi abstraktního, mlhavého —
a vlastně iluzorního. Václav Havel zůstává pod tak silným vlivem před
mětného myšlení, že mu do jisté míry vychází ve svých formulacích
vstříc a je nakloněn to, co sice předmětně nelze vykázat, ale životně je
tím rozhodujícím a nejdůležitějším, poněkud zesubjektivizovat. To je
druhá stránka toho, že mluví o “svém horizontu” a “svém bohu”. A do
vádí ho to tak daleko, že je přesvědčen o tom, že odpověď na otázku po
smyslu všeho může najít jen sám v sobě (41), celý ten horizont se nějak
podivně “přesunul do nějaké hlubší sféry mé duše”(55) apod. Zároveň
si však je Havel dobře vědom neschůdnosti, ba scestnosti pokusů o pře
vedení problému na rovinu psychologickou či dokonce biologickou
(62). Odvolává se na svou “zkušenost se světem” a říká: “Této zkušeno
sti se prostě bytostně příčí všechny pokusy odstranit záhadu tím, že se
lokalizuje do toho či onoho okrsku vědecky popsatelného světa... Při
padá mi to jako sebeobelhání a pohodlnost, jež ostatně nejsou ničím ji
ným než jedním z ‘ideologických’ projevů krize lidské identity...” (tam
též).
Václav Havel se táže: “Co to ale vlastně lidská odpovědnost je?
A k čemu se vztahuje? Je to přece vztah a předpokládá tudíž dva póly:
toho, kdo je odpovědný, a někoho nebo něco, komu nebo čemu je odpovědný.”(62). Je mu naprosto zřejmé, že nelze nic vyřešit redukcí tohoto
vztahu na jakousi odpovědnost sobě samému a před sebou samým. Ale
vztah odpovědnosti je ještě o něco komplikovanější. Nejsem tu jen já,
kdo je volán k odpovědnosti, a ta (osobní nebo neosobní) instance, kte
ré jsem odpovědný a které se musím odpovídat. Vedle těchto dvou pólů
tuje vždycky ještě někdo, za něhož jsem odpovědný (před onou instan
cí), ale také věc (záležitost) v níž jsem odpovědný. Tradiční (ještě nábo
žensky zabarvené) vyjádření křesťanského pojetí odpovědnosti rodičů
nemůže postrádat žádný z těchto čtyř pólů: rodiče jsou před Bohem od
povědni za řádnou výchovu svých dětí. Malý Princ přijímá odpověd
nost za svou růži; jen nevysloveno zůstává před kým a v jaké věci.
Obdobná situace je však i v jiných lidských záležitostech. K spravedli
vému jednání je zapotřebí jednak toho, kdo spravedlivě bude jednat,
pak toho, vůči komu se spravedlivě zachová, což je možné jen tam, kde
— za třetí —jde o nějakou záležitost, v níž je třeba se spravedlivě zacho
vat, a posléze tu musí být ona spravedlnost sama, nějaké nahoře a dole,
nějaký nárok, kterému je třeba dostát, povinnost, kterou je třeba splnit.
Také v poznání je vše zcela podobné: vedle poznávajícího subjektu a po
znávané věci tuje za třetí samo poznání (tam jsou mimo jiné skryti také
druzí lidé, bez nichž to nejde) a posléze, za čtvrté, pravda, bez níž se žád
né pravé poznání neobejde. Sama filosofie dostala podle tradice své
14

jméno od Pythagory, který určil za její charakteristický rys lásku k mou
drosti, zatímco moudrost samu vyhradil bohům. K filosofii proto náleží
jak ten, kdo filosofuje, tak téma, jímž se filosoficky zabývá, dále samo
filosofování jako určitá myšlenková činnost — a moudrost, po níž filo
sofující v průběhu celého svého filosofování o tom či onom tématu neu
stále touží. I když pořadí je nepřiměřené, můžeme říci, že hlavní prob
lém spočívá pro moderního člověka v “tom čtvrtém”, na které si zvykl
zapomínat a které si zvykl škrtat nebo převádět na některý z ostatních
tří pólů.
Havlovy úvahy a pokusy formulovat vlastní myšlenky po svém mne
osobně oslovují také proto, že jsem pod vlivem zejména Bonhoefferovým, nikoli však bez vlastní motivace, nahlédl, že navěsit prostě na “to
čtvrté” (správně bych měl říci “to první”) vinětu “Bůh”, “bůh” či “bož
stvo” není pouze marné počínání, ale počínání za určitých okolností
značně škodlivé. Jsou druhy atheismu, které jsou křesťanství velmi blíz
ké; ostatně kdysi byli křesťané (i židé) ve starém Římě pronásledováni
jako atheisté, ačkoli Řím byl jinak ke všem typům náboženství velmi to
lerantní. (V římském pantheonu byly sochy všech božstev národů, po
drobených Římu.) Slovo “bůh” (i “Bůh”) je příliš zatíženo religiózními
konotacemi. Ukazovat současnému člověku, že je nutno v životě počí
tat s “tím čtvrtým”, lze smysluplně a srozumitelně jen za předpokladu,
že nebudeme tuto tématiku spojovat s religiozitou. Jsem nakloněn být
tolerantní ke zbytkům religiozity v křesťanství, pokud religiozita
a z-bož-nost (důraz je na kořeni “bůh”, “boh”, stejně jako ná-bož-enství) zůstanou jen okrajovou záležitostí, jakýmsi folklórem. Všem po
kusům militantní náboženskosti je však nutno se tvrdě opřít. Proti ná
boženství stojí jako něco nejenom nového, ale přímo opačně orientova
ného to, čemu se kdysi dávno začalo říkat “víra”. Tuje nutno pečlivě
odlišovat od obecné věřivosti, s níž je bohužel v povědomí lidí mnoha
a mnoha generací ztotožňována (nejde tedy o poklesek nejnovější do
by). Stručně vzato, tak jako život v mýtu je orientován na hotové, dané
pravzory, tedy na minulost (přesně na praminulost, neboť to je minu
lost nadčasová), tak je život z víry orientován na budoucnost (ovšem
specifickým způsobem pojatou). Proto víra stojí proti mýtu a proti ná
boženství; mohli bychom o víře mluvit také jako o antimýtu či antireligiozitě (což ovšem zní dost špatně, jako každé anti-). Existuje veliká
blízkost a příbuznost mezi vírou a nadějí, pokud je chápeme v jejich pra
vém významu; rozdíl je v tom, že víra je aktivní, činorodá, pracovitá, za
tímco naděje proniká i tam, kde už žádná aktivita a činorodost nepomá
há, kde práce není už možná. Obojí však představuje zaměřenost do bu
doucnosti, byť odlišně strukturovanou.
Ve víře (nebo v naději) se člověk tedy vším, co dělá a podniká, celým
svým životem a celým svým myšlením vztahuje kromě toho, co dělá a oč
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usiluje, ještě k čemusi dalšímu, co není a nemůže ani být předmětem je
ho dělání a usilování, ale na čem podstatně závisí smysl jeho dělání
a usilování. Je tomu tak, jak říká Havel, velmi často, aniž si to uvědo
muje, anebo daleko víc, než si to uvědomuje. Snad se shodneme v tom,
že přinejmenším v tomto případě je lepší a člověka a jeho poslání dů
stojnější, bude-li o tom vědět. A bude-li se pak moci k onomu “čtvrté
mu” anebo —jak píše Václav Havel v dopisech — k “osobnímu existenciálnímu horizontu” a ještě nadto k “metafyzickému úběžníku života”
vztahovat vědomě a uvědoměle. Něco pro to může podniknout umění
(ale jen slovesné), něco snad i filosofie. Je to však téma, které z obzoru
moderního člověka nesmí zmizet. Je třeba pro to však také něco udělat:
pokusit se (a pokoušet se vždy znovu) tomu dát nový, živý, neotřelý vý
raz.
Má-li však být podobné úsilí vskutku úspěšné a platné, je třeba se
s konečnou platností vzdát všech snah o zpředmětnění toho, co je svou
nejvlastnější povahou ryzí nepředmětností. Myšlení se vyznačuje tím, že
disponuje intencemi jak předmětnými tak nepředmětnými. To konkrét
ně znamená, že i tam, kde je svými předmětnými intencemi plně (za po
moci pojmu) soustředěno na intencionálni předmět, zůstávají jeho nepředmětné intence volné a nevyužité (eventuelně využité bez vědomí
a kontroly myslícího). To je ovšem nová situace, stará teprve něco přes
dva tisíce let; do té doby to vypadalo docela jinak, ba právě opačně:
předmětné intence, které původně byly naprosto nevyužity a zanedbá
vány, měly jakýsi okrajový, profánní, “prozaický” účel, totiž soustře
ďovat myšlení na periférii života (životní každodennost, polo-skutečnost obstarávání atd.), kdežto nepředmětné intence byly kultivovaně
soustřeďovány na záležitosti rozhodující, posvátné, slavnostní. Něco
z té kultivovanosti nepředmětných intencí si uchovali básníci dodnes.
K těm nejlepším bude dnešní a zítřejší člověk muset chodit do učení.
Nebude to snadné zejména pro současné a nejblíže příští myslitele, na
nichž tíha předmětného myšlení spočívá víc než pouze svou přirozenou
vahou. (Téměř žádné přímé navazovací body nenajde technovědec, pro
kterého nebude jiné cesty než celoživotní metanoia, změna smýšlení
a celé životní orientace.)
Dosavadní evropská (západní) myšlenková tradice naučila člověka
velmi dobře a pod přísnou kontrolou organizovat předmětné intence.
Dnes před námi stojí úkol, pokusit se stejně precizně, ale věci přiměřeně
(tj. ne pouhým napodobováním) uspořádat a kontrolovat práci s inten
cemi nepředmětnými. To bude nejspíš trvat několik staletí; ale i do té
doby zbývá ještě dost jiné práce. Jak se postupně budeme vypracovávat
v získávání kontroly nad nepředmětnými intencemi a jak v důsledku to
ho budeme schopni lépe a přesněji svým promlouváním něco říci o ryzí
nepředmětností (tj. o “tom čtvrtém” nebo “absolutním horizontu”
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apod.), budeme se muset průběžně učit vhodným způsobem spojovat
své promlouvání “o” nepředmětnosti (a nepředmětnostech) s promlou
váním o předmětech, které nesmíme zatratit, nýbrž zachovat je v jed
nom jediném promlouvání, jehož předmětné i nepředmětné intence bu
dou uspořádány a organizovány nejenom obojí zvlášť, nýbrž dohroma
dy. A právě v tom nám hlavními učiteli budou básníci — ti nejlepší, kte
ří to ještě stále dovedou alespoň ve svých velkých chvílích.
Text vyšel původně v samizdatové řadě “Svazky pro dialog 17”; později byl po
jat do samizdatového vydání Hejdánkových esejů “Život a slovo”, Praha 1985,
sv.II. str. 144 násl. jako 5. svazek edice OIKOUMENÉ.
Vychází se souhlasem autora. Red.

Bohdan Lacina: Balada, 1968
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O třech pohybech lidské existence
Rozhovor Karla Hvízdaly s Jiřím Němcem

Jiří Němec (nar. 1932), nyní ve Vídni, je původním povoláním psycho
log, devatenáct let pracoval na klinice, kromě toho byl činný jako překla
datel a esejista, tedy vlastnějako filosof. Většinafilosofů tvrdí, že jsou mo
notematičtí, že vlastně celý život rozvíjejíjen jedno téma. Mohl by ses po
kusit artikulovat své téma?
Především budu muset asi předeslat, že na mých textech je nápadná
právě jejich polytematičnost... Ale když o tom přemýšlím, jestli tam je
nějaká vůdčí linie, zdá se mi, že je to téma svobody. Uvedl bych to na
několika příkladech... V uzlových momentech svého přemýšlení jsem se
nějakým způsobem k tomuto tématu musel vyjádřit. Když si vzpomenu
na svůj první publikovaný text z roku 1959 (psal jsem ho pro Poláky,
pro časopis Znak), už tam jsem se tohoto tématu dotknul. Byla to studie
o outsiderech v české literatuře. Jelikož chápu svobodu jako pojem pri
márně negativní — východisko svobody je pro mne odmítnutí něčeho
— vyplývá z toho téma outsidera skoro samozřejmě. Outsider je ten,
kdo odmítne jít s převládajícím proudem. Psal jsem tehdá o Josefu Flo
riánovi, Jakubu Demlovi, Jaroslavu Durychovi, Richardu Weinerovi
a Ladislavu Klímovi. U Floriana byl silný motiv filosofický a podobně
to najdeme i u Durycha a ještě ve větší míře u Weinera a Klímy.
Proč používáš pro tyto spisovatele označení outsider? Outsider je přece
nejen ten, kdo stojí stranou, ale taky ten, kdo nemá šanci na “lepší umístě
ní”. Autoři, kteréjmenuješ, jsou však právě ti, co se nakonec “umístili” víc
než čestně...
Ale kdy? Až dnes jeto většině — hlavně mladých—jasné... K tomuto
ujasnění bylo třeba několik desetiletí. Spisovatel nepíše a malíř nemalu
je pro přítomnost ve smyslu aktuality — ta je zde ovšem taky a někdy se
hlásí až bolestně trapně — outsider má svůj čas! Blaze těm, kdo se s ta
kovými mohli setkat, dokud ještě žili. Nepřestanu žít ze setkání s Bohu
slavem Reynkem, Vladimírem Holanem a kolik bych jich ještě musel
jmenovat, ač jsem jim v době té své rané studie ještě nerozuměl.
A hlavně — ani náš nynější čas není punktuální, bodový, prostírající se
rozměr mu dávají rovněž outsideři... Kolik bych jich musel jmenovat
z filosofů, básníků a malířů! Ne každý ovšem, kdo není dnes publiko
ván, je už outsider... Volám po nových, autentických outsiderech.
Ale vraťme se k tvé esejistické činnosti... Pozdějijsi publikoval v Tváři...
V šedesátých letech jsem měl pro Tvář připravenou studii “Implikace
svobody’’, ale Tvář byla zakázána a tahle studie mohla vyjít až v silně
zpožděném druhém sborníku “Podoby”, který vlastně, v době kdy Tvář
nevycházela, měl tento časopis suplovat. Do prvního sborníku “Podo
by” jsem ale dal studii jinou, protože tahle byla zadržena cenzurou a po
18

léta sloužila zejména Hendrychovi jako argument proti Tváři. Měl ji
rozmnoženou a předčítal z ní partie na různých stranických konferen
cích (vyšla až v roce 1969). Jemu tam vadily zejména formulace o plura
lismu, které jsem později ještě pojmově upřesnil. V každém případě už
to však byla úvaha o svobodě v kulturním i politickém smyslu, protože
jejím centrem se stal právě pluralismus, a sice na všech rovinách veřejné
aktivity. Nu a konečně, když jsem byl přizván ke spolupráci na sborníku
“O svobodě a moci”, který vyšel už po vzniku Charty 77, a byl uveden
studií Václava Havla “O moci bezmocných”, zabýval jsem se tam opět
svobodou. Vycházel jsem z Patočky, který přece říká, že politika je za
ložena na uznání druhých jako svobodných, sobě rovných, že je tedy
polem boje o širší přístup ke svobodě jako takové. Tento boj je vlast
ním obsahem dějin — nejen tedy pouhého dění a přežívání. Kde trvá ne
bo se znovu nastoluje despocie, vrací se společnost na předdějinnou
úroveň. Patočkovu otázku je možno formulovat také takto: Není absolutizace “rodinné sebeúživy” prostým důsledkem zrušení sféry politiky
vůbec? Proto je nejspíš Patočkovo pojetí třeba doplnit asi takto: Nejen
politika, ale i práce a výroba jsou sférami svobody, jedině proto jim hro
zí nebezpečí zmíněné absolutizace. Jestliže nepostavíme práci a politiku
do tak ostrého protikladu, pochopíme lépe nebezpečí skryté v samotné
politice. I její formy lze absolutizovat a pak se obrací proti sobě samé
a ztrácí otevřenost.
Když se zmiňuješ o sbornících Podoby, vzpomínám si, žes pro ně přeložil
Gadamera. V tom článku mě zaujala myšlenka, že svět musí být nejdříve
dostatečně mrtvý, aby byl hodnotitelný. Gadamer říká: “Nevysloveným
předpokladem historické metody proto je, že lze něco v jeho trvalém vý
znamu objektivně poznat teprve tehdy, patří-li to do uzavřené souvislosti.
Jinými slovy: je-li to dostatečně mrtvé. Jen pak se zdá možné vyřadit sub
jektivní podíl pozorovatele...”
To je problém odstupu v hodnocení nebo porozumění... Dneska bych
to vyjádřil asi takto: přílišná blízkost nebo přílišná vzdálenost od téma
tu je na škodu porozumění, musíme prostě poskytnout prostor, aby se
nám věc sama ukázala v tom pro sebe příznačném osvětlení, v němž je
skutečně dobře viditelná a srozumitelná. Každá věc potřebuje svůj pro
stor a my musíme někdy uctivě poodstoupit, abychom ji viděli skutečně
takovou, jaká je. Gadamer v tomhle článku mluví o “přebroušení” me
todického sebevědomí vědy. Nelze dosáhnout takového odstupu v his
torickém poznání, který by svůj předmět úplně umrtvil. Na druhé straně
moderní historiky tak asi od poloviny 20. století nelze skoro číst, kdežto
všichni (či skoro všichni) si rádi počteme v těch starých, dobrých, pozi
tivisticky vyškolených, jako byli třeba Pekař, Šusta nebo autor dějin
města Pelhřimova, jehož jméno mi zrovna vypadlo.
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Říkáš, že tvým tématem je svoboda, ale ten pojem je široký... K čemu ji
vztahuješ, jak bys to téma ještě více specifikoval, aby bylo autenticky tvo
je?
Jsem přesvědčen, že existují základní roviny nebo vrstvy lidského ži
vota, a tady je mi vodítkem Patočkova myšlenka tří pohybů lidské exis
tence. To je původně vlastně myšlenka Heideggerova, ale Patočka ve
svém konceptu předkládá neobyčejně prohloubenou její konkretizaci.
Souvisí to s triádou časových dimenzí: minulost, přítomnost a budouc
nost. Patočka to upřesňuje asi takto: minulost, tak jak ji živě prožíváme,
je otázkou po našem počátku, po vzniku nové lidské bytosti a zároveň
jde o základní podmínku jejího přijetí do lidského společenství v mikroprostředí rodiny. Bez tohoto přijetí by se nemohla vyvíjející lidská exis
tence vůbec formovat, nemohla by úspěšně absolvovat svou cestu k do
spělosti. Převládá tedy v oné první dimenzi pasivita přijetí a celá ta sféra
je protkána silnými citovými vazbami, které teprve postupně se dostá
vají do druhého plánu. S dospíváním prochází člověk fází druhou,
dimenzí přítomnosti, která ho zasvěcuje práci a boji. Konflikt i práce se
totiž odehrávají vždy v přítomnosti, byťs ohledem na budoucnost i mi
nulost. Ta časová trojice se nevytrácí, ale akcent je dán na přítomnost.
Zdůrazňuje se vykalkulovatelný efekt přítomného jednání, neboli po
čítáme čas od daného okamžiku a z jeho potenciality plánujeme budou
cí efekt.
Tady ovšem se už začíná hlásit dimenze třetí, kterou si má člověk tak
to teprve odkrýt. Zde však zároveň vzniká konflikt nejvlastnější, totiž
vnitřní konflikt mezi rozptýlením do věcí či aktivit — ať už ve spoluprá
ci nebo ve zmíněném boji. Konflikt, v němž nakonec jde o to volit mezi
těmito aktivitami a soustředěním se do své jedinečnosti, která však ote
vírá cestu ke světu jakožto celku. Je to tedy boj o sebe sama. Patočka mu
říká sebenalezení sebeodevzdáním se celku světa, ale skrze vyhranění
k naprosté individuálnosti a autenticitě. Je to nalezení toho, co dělám
skutečně jen sám za sebe. Tady taky nacházíme svobodu v nejvlastněj
ším slova smyslu. Volbu své možnosti, do které se vkládáme celí. Ta vol
ba není asi jednorázová pro celý život, má různé podoby, ale v hloubi je
to volba jedinečné možnosti, kterou se mi otevírá celek. Do této třetí
sféry patří i dějinný čin jako takováto jedinečná volba. Patočka ji spo
juje s tvorbou skutečné politiky (jinak politika jako pouhá hra materiál
ních zájmů či technika s tím spojená, patří ještě ke sféře druhé). Posuzo
váno touto nejvyšší sférou, nejsou ty dvě předchozí nesvobodné, ale
svoboda se v nich hlásí volbou prostředků, jimiž chceme docílit požado
vaných efektů. Jsem dokonce přesvědčen, že už i v první sféře převážně
pasivní existuje jakási počáteční svoboda, volný a zabezpečený prostor,
v němž se lze pohybovat:
Tedy na rovině přijetí druhými, rodiči a nejbližším okruhem, který
20

obklopuje život dítěte. Je to svoboda jako vydanost, neboť jsme nalezli
sami sebe jako někoho, kdo se volně pohybuje v prostoru důvěry a lásky.
S narůstajícími konflikty dospívání je svoboda volbou strategie a tak
tiky ve střetu či spolupráci. A konečně na té poslední rovině je svoboda
sebetvorbou, nacházením nejadekvátnějších možností jak v konečném
rozhodnutí dospět ke světu nejako k souboru věcí, ale jako k celistvosti,
s níž setkat se znamená dát jednotlivým věcem pravý smysl a pravé mís
to. Sféra kulturní v užším smyslu, tvorba umělecká, filosofická a nábo
ženská, spadá právě do této třetí oblasti, které jsem se věnoval ve své
publicistické činnosti.
Druhou sférou, neboli sférou teorií práce a konfliktů, jsem se zabýval
jen okrajově. První sféra — tedy ono sebepřijetí člověka s celou tou ne
smírně akcentovanou tělesností a citovým zabarvením — byla domé
nou mé práce klinické. Sdílím dodatečně přesvědčení, že právě v této
formující fázi dětství mají kořen možné poruchy lidské existence a že od
oné zmíněné výrazné tělesnosti nelze nikdy odhlédnout.
Neboli Kafkova věta, že jazyk patří těm zemřelým a nenarozeným, za
tím co my jsme jen ve službě, by ti byla blízká nejen jakofilosofovi, ale i ja
ko logopedovi?
Ovšemže se zmíněné tři roviny v řečové sféře odrážejí. Ne nadarmo se
říká: mateřský jazyk. Sama schopnost vládnout jazykem je zakotvena
v minulosti, je čímsi, co si přinášíme, co vědomě nevolíme, co prostě
dostáváme, v čem se udomácňujeme. Až později se řeč stává nástrojem.
Jestliže někteří teoretikové vykládají řeč jako nástroj dorozumění,
abych použil klasické formulace, je to pojetí velmi dílčí, řeč je nejdříve
médium, v němž se pohybujeme jako v něčem domáckém, potom se stá
vá nástrojem práce a boje, sdělení, informace, eventuálně i informací za
nějakým účelem deformovanou. Stává se bojovým prostředkem nebo
součástí technické výbavy, v krajní podobě dokonce řečí umělou, řečí
počítačů a reklamy a nakonec získáváme řeč, kterou si musí ukovat kaž
dý sám jako naprosto jedinečný prostředek...
... k vlastnímu uchopení světa?
Přesně tak!
Jinými slovy: zde řeč člověka přesahuje a je předávána těm ještě nena
rozeným...
A lidský život skrze ni, jestliže se dobere něčeho nového, by asi měl
vůbec být interpretován.
Nebyl to vlastně i způsob, jak ses od klinické práce dostal k filosofii?
Ach ne... z kádrových důvodů jsem se nedostal na obor humanitní,
ale to by snad bývalo nebylo ani tak rozhodující, kdybych byl ochoten
vyjadřovat své myšlenky jazykem vládnoucí ideologie...
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Znamená to, že jsi už tehdy měl “svůj” jazyk? Zdá se mi, že pro naši ge
neraci je nejtypičtější právě tento boj s umělým jazykem. Tys to však řekl
tak samozřejmě, jako kdyby to pro tebe nebyl žádný problém...
Problém to byl, ale nezapomeň, že válka a zkušenosti s ní z nás uděla
ly lidi silně politicky interesované. Otevřený pohled na to, co se dělo ko
lem mě, zejména na zacházení Čechů s poraženými Němci, na arivismus
nastupujících komunistů, ve mně vyvolaly přímo odpor. Zároveň jsem
si byl vědom slabosti liberálně-demokratického protestování proti té
to totalitní tendenci. Hledal jsem tedy nějaký opěrný bod a souhra okol
ností mě přivedla do prostředí katolického skautingu. Musím podotk
nout, že tato oblast mně byla původně cizí, protože v naší rodinné tra
dici pro ni nebyly žádné předpoklady. Pocházím z prostředí liberálnědemokraticky orientované inteligence. Otec byl inženýr a matka práv
nička, dcera nakladatele Borového, lidé svým postojem spjatí s hrad
ním pojetím demokracie první republiky. To mi také otevřelo střízlivěj
ší pohled na poválečné dění, ale samo o sobě se mi to nezdálo být schop
né poskytovat dostatečné záruky proti totalitarismu. Katolicismus se
mi zdál základem, který v nastávající konfrontaci vydrží. Přijal jsem ho
přirozeně v podobě, v jaké se mi zprvu nabízel: v tradiční výstavbě tomistické teologie. Po nějaké době se mi však zdála příliš odtržená od
důležitých problémů, které kladla současnost před člověka. Katolický
fundament jsem ovšem neopouštěl, ale poohlížel jsem se po nových
otevřených formách, které by byly schopny konfrontace se skutečným
problémem. Tady mi přišly na pomoc některé české překlady francouz
ských katolických myslitelů, zejména na mě udělal dojem Emmanuel
Mounier se svým křesťanským personalismem. Později se mi ovšem
zdálo, že jeho levě katolický koncept dialogu nestačí na opravdu vyhra
něnou pozici v zápase především o lidské duše... Snad bych to mohl říci
takto: Jednou z nejdůležitějších otázek začátku padesátých let byl pro
mě pojem cti...
Začalo tedy pomocí tohoto pojmu tvé vlastní uchopení skutečnosti? Ne
stačilo být jen mimo, aby se skutečnost dala pojmenovat?
Zůstat mimo bylo východiskem, ale zároveň vedlo k distanci stále
kritičtější... Snažil jsem se klást důraz na dostatečně jemné vidění sku
tečnosti ve všech jejích odstínech. To mě nakonec vedlo k sympatii pro
konkretizaci filosofie, a tedy k zájmu o psychologii, která se mi zdála —
svým základním trendem, ne svým aparátem — bližší konkrétnímu člo
věku, než akademická filosofie nebo teologie. Proto, když jsem po po
čátečním vstupu na lékařskou fakultu mohl v roce 1954 přejít na psy
chologii, viděl jsem v tom šťastný krok zvoleným směrem. Musím říci,
že psychologie v té době byla jakousi enklávou svobodného myšlení na
filosofické fakultě. Tím se značně odlišovala od ostatních oborů.
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Ale tvůj původní zájem ofilosofii tějako klinického psychologa ovlivnil?
Už v době studia jsem se dostal k profesoru Patočkovi, který tenkrát,
způsobem pro mne naprosto novým, vedl soukromé semináře, kde se
tvrdě pracovalo nad klasickými texty. Shodou okolností prvním takto
rozbíraným textem bylo Aristotelovo pojednání O duši. Setkání mělo
pro celý můj další život a vývoj obrovský význam... Jak se to ale všech
no projevilo v mé psychologické práci? Když jsem se seznámil se spisy
fenomenologů, kteří pracovali na poli psychologie, zdálo se mně, že je
v nich dobře zachyceno východisko nejen klinické psychologie, ale celé
medicíny. Oproti běžnému přírodovědeckému uvažování, které vychází
z descartovského rozlišení mezi “res extensa” a “res cogitans”, neboli
mezi tělesností v materiálním a mechanickém slova smyslu a mezi myš
lením jako “duchem”, fenomenologie vidí člověka naopak jako celek
zároveň tělesný i duchovní. Běží o živou tělesnost, která se promítá
i v těch nejabstraktnějších myšlenkových výkonech. A současně ovšem
neexistuje ani neorientovaný tělesný pohyb, čili pohyb postrádající
komponentu smyslu takříkajíc duchovního. Tím jsem se musel nutně
dostávat do opozice s převládajícími trendy nejen marxistickými, ale
i scientistickými neboli novopozitivistickými. Šlo mi tedy o takový lé
čebný postup, který by pacienta nezvěcňoval, nerozkládal ho mechanic
ky — podle zákona akce a reakce — na “tělo” a jakési “vědomí”, které
snad můžeme zkoumat introspekcí, což však snad ani nepatří do vědy...
Celý tento pojmový aparát bylo nutno rozbít a postavit se na úplně ji
nou, přirozenější bázi.
Nedávno ses zmiňoval o kritice strukturalismu, která tě zase přivedla
k jakési aplikaci v oboru klinické psychologie. O co jde konkrétně?
To je myšlenka, ke které inspiruje německý fenomenolog Heinrich
Rombach. Nikdo nepochybuje o tom, jak velký přínos znamenala
strukturální analýza neboli přechod od někdejšího pouhého uvažování
o příčinách a vlivech či genezi díla ke struktuře textu. Klade se však
otázka, jestli je tento Strukturalismus domyšlen do konce, jestli tedy
struktura je skutečně uchopena tak, že z každého jejího boduji lze na
hlédnout také jako celek. Tady ovšem Strukturalismus nejspíš nepřeko
nal předchozí vědecké fáze úplně. Lingvistický Strukturalismus napří
klad uznává jakési poslední elementy (fenomény a distinktivní znaky),
tím však se tyto elementy vlastně absolutizují a stávají se klíčem k té
struktuře, takže de facto vybočujeme z výchozího předpokladu, že zá
kladem je struktura sama. Ta myšlenka mě vedla k tomu, abych napří
klad problém příznaku, symptomu v medicíně viděl jako klíč k celku
osobnosti pacienta. Jinými slovy, skrze jeden symptom zahlédnout ce
lou životní situaci postiženého. Nu a pak šlo pouze o to jak tento pozna
tek uplatnit v mém oboru. Já jako klinický psycholog-foniatr, tedy člo
věk zabývající se poruchami řeči, jsem se rozhodl omezit objektivizující
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dotazníkování a testování a vyšel jsem z analýzy symptomu a z nějaké
ho dalšího formativního zážitku, jak se například manifestuje ve snu.
Pak se ukázalo, že pacient, který byl schopen popsat takový sen co nej
podrobněji, dovedl také poskytnout daleko spontánněji i přesněji data
důležitá pro vznik nemoci. Jinými slovy, cílem terapie bylo pomoci pa
cientovi, aby se opět ujal svých možností, protože zdraví jako takové
vlastně znamená uchopit a realizovat možnosti, které máme k dispozici.
A kdybych to měl obrátit k tématu svobody, řekl bych, že svoboda je
právě toto uchopení, volba mezi možnostmi a vstup do nich.
Znamená to tedy také vzdorovat manipulaci...
Je strašné, jak snadno se lidé nechávají manipulovat. Snad proto, že
sami tak rádi manipulují. V tom je ovšem podporuje věda, technika
a politika od konce středověku... Víš, co jednou napsal Josef Florian:
“Mne veřejné mluvení nebaví, hovořím jen s přáteli, čtu, a co opravdu
rád slyším, toť hlasy ptactva a noční vítr.”
Proč o tom mluvím? Duch, který z tohoto citátu mluví, je prakticky
nemanipulovatelný, chopil se svých možností a realizuje je, vstoupil do
nich, dokáže se maximálně manipulovat sám, má-li sklon k fanatismu,
který máme všichni. Takovéto “sebemanipulaci” lze ovšem čelit ironií.
Tady je nezaměnitelné místo ironiků (třeba takového Haška nebo Durycha)... zlehčit sebe sama tím, že zlehčím, co mám rád — Hašek ironi
zoval komunismus a Durych katolicismus.
Prostě: zachránit se v moderní společnosti znamená “udělat krok
stranou”. Spása přijde mimochodem. Zní to abstraktně, jenomže kon
krétní návody neexistují. Jednou se mě jeden pacient na konci svých sil
zeptal: “A co tedy mám vlastně dělat?” Byl jsem nucen mu odpovědět:
“Udělejte cokoliv!”
Září 1984-leden 1985, Bonn

Bohdan Lacina: Ilustrace k Halasově próze O jedné závisti, dřevoryt 1948
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Na horizontu: mimoznaková intence umění
Oleg Sus

Dílo Olega Suše, českého estetika a literárního kritika, je už bohužel
uzavřeno. V době, kdy mohl psát jen pro sebe a úzký okruh zájemců,
vznikla řada prací. Patří k nim i tato studie, kterou zde otiskujeme se
svolením jeho ženy, dr. Milady Susové.
red.
Umělecká díla všech druhů jsou považována — jistě ne neprávem — za
fenomény, jež lze zkoumat a analyzovat z hlediska znakové povahy v tom
nejširším smyslu slova. A jsou také sémiotiky a sémiotikami rozebírána,
interpretována a hodnocena. V estetice, v obecné uměnovědě, v jednotli
vých vědách o uměníje prostě sémiotika “en vogue”. Její nezadržitelná in
vaze a také často jen třeba inflace — nebojme se toho označení — má však
také své důsledky. Euforie ze sémiotiky je nevidí. Estetika ovšem zažila ve
své historii několik takových invazních vln, které si činily nárok na to, při
nést všem univerzální, vševysvětlující principy s absolutní kompetencí.
Patřil mezi ně například byvšípsychologismus, než podlehl kritické reflexi
a plodné destrukci a stal se pro mnohé teoretiky “mrtvým psem” estetiky.
Taková kritická reflexe čeká na obzoru, aby postihla také tzv. pansémiologismus, extrémní expanzi teorie znaku bez hranic, bez míry a autokritiky. Výrok nebo lépe řečeno devíza “Vše v díle je znak (a nic jiného)”
není tak smysluplný, jak by se snad zdálo. Naopak. Již klasická struktu
rální estetika pražské školy, představovaná Janem Mukařovským, pouká
zala na to, že umělecká strukturaje mimo jiné osnována na antinomii mezi
znakem (jenž odkazuje k něčemujinému, nežje “věc”) a strukturou jakož
to “věcí” (třebaže tu termín “věc” není právě vhodný).
V této souvislosti lze razit hypotézu, že jednou z bytostnýchfunkcí umě
leckého díla bylo, je a zůstává jeho zaměření antropologicko-eubiotické.
(S ohrožujícími účinky pro smysly i ducha — řečeno slovy dnes již “po
kleslými” —, tudíž sfunkcí “hygienickou” ve vyšším smyslu slova.) Jím se
vrací člověk, ve své existenci přesahujícíjsoucno věcí, jako ensper se, sám
sobě samému, ke svému lidství, rekonstituuje i otevírá jeho perspektivy —
tedy to, co bylo kdysi André Bretonem označeno za “totožnost člověka
uprostřed víru”, o čem uvažoval od počátku 30. let Karel Teige a co bylo
později Janem Mukařovským vymezeno jako “antropologická konstan
ta”. Platí to ovšem pro obě strany v procesu semióze: pro toho, kdo znak
vysílá (expedienta) i pro toho, kdo znak přejímá (recipienta). Tato všudy
přítomná, třebaže často potlačená nebo nerozeznaná “podzemní”, latent
ní funkce je životně důležitým spoluhráčem a také protihráčem transcendujícího označování. “Transcendujícího” ve zcela metafyzickém smyslu,
neboť je již ex definitione fundováno svým nejobecnějším určením “býti
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kvůli něčemu jinému...” Říše znaků expandujících do všech stran je jistě
naším výtvorem. Na druhé straněpodlehnout mechanismům světa pouhých
jsoucen, kde se jenom skrze komunikaci označuje, vše jen zprostředkuje,
znamená také přijmout jej jako svět alienovaného “oznamování”.
Tak jej otaxovaljiž v minulém století dánskýfilosof Soren Kierkegaard,
postaviv tento svět do protikladu ke světu praxe, skutečného dění a činu.
Co Kierkegaard odhalil kdysi sám, rozředili jiní do afišů mcluhanismu a in
flační teorie, jejímž pupkem světa jsou zfetišizované komunikace, nadto
ještě masové. V protikladu k revoluční době, která jedná, považoval dán
ský filosof svou epochu za dobu ohlašování, nejrozličnějšího oznamování:
nedochází v ní k události, dochází rovnou k oznámení. Kierkegaardův
stesk nad dobou oznamování, nad érou komunikační, má jistě své kořeny
v jeho existenciálnifilosofii a měl tu posloužitjen jako paprsek světla vrže
ný z minulosti na přítomnost. Co dnes na předznamenávajícím názoru dán
ského myslitele upoutává, je scéna v pozadí historie, proces odehrávající se
mezi světem moderní civilizace a mezi sdělením o něm, mezi existencí člo
věka a sítěmi výpovědí o ní, mezi děním a komunikáty o něm, mezi “samobytím” a “znako-bytím”. Ale tím sejiž Kierkegaard dále nezabýval, do to
hoto vířivého a kmíhavého pohybujsme vtahování my sami: Tua res agitur!
Zvrstvující se svět hmotných věcí, umělého prostředí, společenských
vztahů a duchovních produktů se dostává k člověku-jedinci čím dále tím
častěji nepřímo, v podobě toho, co je tak či onak označováno, jako samá signifikáta v sítích mechanismů označujícího a označovaného. A dokonce
i objekty vlastněné, používané, pociťované, na něž se tak či onak reaguje,
jež podněcují naše zážitky, se z velké částiproměňují v oscilující, šerosvitná
kompozita nebo lépe hybridy z potlačené věci samé a z agresivně se asociu
jících, “přilepujících” statutů společenského symbolu. Symbolizují “po
stavení”, místo v hierarchii, výkonnost, stupeň zámožnosti, třídní zařaze
ní, ale i osobní “úspěšnost”, atd. Daň za to placená je krutá: ztrácí se ry
zost, schopnost potence smyslovosti vůbec, schopnost bezprostředního, neinstrumentálního prožitku, zážitek “samo-bytí” objektů, smysl pro své
účelné vcítění a identifikaci s tím, co je “cizí”, to “jiné”. Skoro vše je po
krýváno, polepováno vinětami znaků, ikonizováno, symbolizováno, inde
xováno... {Expanze vše vysvětlující sémiotiky a tzv. sémiotického kolek
tivního "povědomí" do všech sfér i zákoutí civilizace, lidského světa ba i do
přírody — například do krajiny — je sama původním symptomem, pokus
nou rádoby univerzální reflexí vyrůstající jako pyramidální nadstavba
nad.) Další a další znakové systémy a metasystémy se vsouvají mezi člově
ka a svět přírodní i společenský. Na znaky se vrství metaznaky plus metametaznaky, z meditací se stávají metameditace: zprostředkovává se již
zprostředkované, na druhou, na třetí... Ostatně: jednou z antropologic
kých funkcí umělecké tvorby však je snad právě také přemáhání tohoto
procesu zvrstvujících se mediací, léčivé, hygienicképůsobení proti němu
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(ne podléhání!). Leč stačí dnes všechny druhy umění na tento sisyfovský
úkol? A uvědomuje si je vůbec teorie a množící se konstrukce sémiotiky
jsoucí “ä jour”?
Nuže, není-liž paradoxním posláním umění právě jakožto znakové
skladby “vystupovat” zvnitřku sebe samé a mířit k vyjevování smyslu to
ho, co je v jistém smyslu “před” a “za” znaky? Že se v tomto nadobyčej
složitém pojmoslovném labyrintu a na přímo provokativním neuralgickém
ostří mezi znakovostí a ne-znakovostí něco děje i s teoretickým myšlením,
o tom svědčí dva příklady. Zatím spíše vynořující se jakoby ad hoc, ale
mohly by se uvést i jiné — prostě signály nového myšleníprorážejícího do
savadní interní kulty znaku-fetiše. Znovu se například uvažuje o povaze
umělecké imaginace a imaginatívnosti vůbec. Tak Wolf Schmid (Der ästetische Inhalt, Lisse 1977) vymezuje imaginatívni jako fenomén rázu ne
psychologického, nýbrž naopak existenciálního a bezprostředního. Je to
podle něho místo adekvátní estetické konkretizace, kde zacházíme s denotáty jako s názorně zjevenými objekty. (Na tuto koncepci poukázal v po
slední době také vídeňský teoretik a znalec ruského formalismu Aage A.
Hansen-Lowe.)
Druhý příklad je ještě výmluvnější a o to symptomatičtější, že pochází
z řad žáků pražské školy, z generace dnešních padesátníků. Ve studii Este
tická funkce, významové sjednocení a spojitost textu (vpolském sborní
ku Text — Jezyk — Poetyka, 1978) analyzují Miroslav Červenka a Milan
Jankovič zvláštní intenci estetickéfunkce. Tato funkce zajišťuje perspek
tivu bezúčelového zjevování věcí a udílí v tomto smyslu celku komunikátu
podstatný impuls. Její impuls je ve výstavbě uměleckého díla nesen zpra
vidla znakovou strukturou, je sdělován prostřednictvím zvláštností znako
vé výstavby. “Označující” díla, jakožto estetického znaku, znamená aktivizaci výrazových možností, které jsou jinak potlačeny nebo pohlcovány
funkcí věcného sdělení. A “označované” si v tomto případě oba autoři
představujíjako “prostor nadbytečné a svéúčelné diferenciace, získaný ve
sféře konstitutivních složek vědomí. Aktivizace, oživení těchto zprostřed
kujících a obvykle jen průchozích složek zakládá vlastní rovinu orientace,
vlastní rovinu celkového smyslu”. Tento tzv. celkový smyslnení ovšem ně
jak obsahově fixován, je preformativní, naznačující. Není to fakticita
k “odečtení”, nýbrž dynamická zvrstvující se intence se svým stoupáním.
Rekursy k vyšší a vyšší rovině smyslu, k nimž nás vede vlastní znaková vý
stavba díla, se vzpírají smyslu předčasně hotovému, uzavřenému a výsled
nému.
Tímto způsobem se průchodem skrze znak uskutečňuje návrat “před ho
tový znak a význam, k tvaru a zjevu, který znovu původně znamená”. Jen
tak může být podle Červenky a Jankoviče naznačen “smysl”, jenž říká
méně a zároveň více než určitý význam a pojem (srov. Kantovy “estetické
ideje”). Takový smysl má blíže k bytí věcí samých. A nadto takové mo

27

menty “nezáměrnosti” (analyzoval je již Mukařovský) přispívají k dyna
mice smyslu, prorážejícího skrze znak “před” a “za” znak: “Též prvky
‘nezáměrnosti’ obnovují, a to ještě radikálněji, napětí, o něžjde: mezi zna
ky a věcmi a posléze mezi bezprostředním zjevem věci (přičemž ‘věcí’ tu
míníme jak předměty v díle představené, tak dílo samo jako obnažený
tvar), a možným lidským smyslem takového zjevování. Prvky nezáměr
nosti přispívají tak vlastnímu uměleckému záměru (...)” (Červenka-Jankovič).
A řečeno jinak, s vysvětlením funkce jazyka, jež s vtipem podal Slavo
mír Mrožek, skeptický mistr absurdity dohnané do “logických” důsledků.
Podle něho to, že “na počátku bylo slovo” ještě nijak neznamená, že “slo
vo bylo počátkem”. V naší souvislosti: tvrdí-li se, že se umělecké dílo sklá
dá ze znaků nebo jejich druhů a modů, neznamená to ještě, že jsou jediným
začátkem a jediným cílem, absolutním zdůvodněním i konečným cílem díla
in actu. “Kdy vlastně vjíždíme autem do Paříže?” ptá se Mrožek. "Ve chví
li, kdy se objeví prvnípředměstské domky, či při vjezdu na okrajový bulvár
nebo až tehdy, když se před námi vynoří Notre Dame? Co je Paříž (Paříž?)?
Kde je a kde už není? Kde je dělící čára? Dělící čárou je slovo. Slovo určuje
(určuje?). ”
Znak určuje... určuje??

Filosofie umění Jana Patočky
První náčrt

Květoslav Chvatík, Kostnice

Roku 1987 zahájilo stuttgartské nakladatelství Klett-Cotta vydávání
“Vybraných spisů” českého filosofa Jana Patočky svazkem “Umění
a čas” (“Kunst und Zeit. Kulturphilosophische Schriften”; Hrsg. von
K. Nellen und I. Srubar, Einletung von W. Biemel; Zur Stellung der
Kunst in Patočkas Philosophie von I. Srubar; Stuttgart 1987, S. 600).
— V uváženém výběru a v pečlivé redakci vídeňského “Institut fůr die
Wissenschaften vom Menschen”, rozvrženém do 5 svazků, bude Patoč
kovo dílo konečně představeno širší evropské kulturní veřejnosti v ně
mecké jazykové oblasti. Na přivítanou tohoto významného kulturního
činu se zamýšlíme nad postavením Patočkovy filosofie umění v rámci
české uměnovědné tradice.
Česká estetika poslední třetiny 19. a první poloviny 20. století je po
měrně významnou složkou vývoje české filosofie. Zatímco základní fi
losofická problematika nebyla v Čechách v nové době rozvíjena v sou
vislé linii a B. Bolzano, A, Smetana a T.G. Masaryk, patrně největší po
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stavy filosofie nové doby v Čechách, na sebe vzájemně nenavazují, pra
cují v odlišných filosofických disciplínách a reprezentují protikladné fi
losofické koncepce, tvoří dílo Josefa Durdíka, Otakara Hostinského,
Otakara Zicha a Jana Mukařovského souvislou teoretickou tradici.
Tato tradice vychází z Herbartova formalismu, postupně jej koriguje
větší konkrétností a historičností a vytváří tak souvislou linii české em
pirické estetiky, českého estetického konkretismu, vrcholícího v analy
tickém díle pražské strukturální školy třicátých až šedesátých let 20. sto
letí.
Estetika je zde chápána, přes všechny názorové odstíny a historické
odlišnosti, v podstatě souhlasně jako základna obecné nebo srovnávací
uměnovědy a je rozvíjena na bázi konkrétní materiálové analýzy
jednotlivých uměleckých děl. Estetika se zde specializuje a rozpadá
na poetiku, muzikologii, teatrologii a teorii výtvarných umění. Obecně
filosofické otázky jsou v této linii kladeny — pokud byly kladeny vůbec
— převážně právě jen jako otázky metodologických východisek těchto
konkrétních uměnovědných disciplín. I tam, kde jsou znovu formulo
vány obecně estetické problémy, jako v Mukařovského estetickém
traktátu “Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty”
z roku 1936,1 děje se také tak na základě osobitého strukturálního em
pirismu a sociologismu. — V tomto spočívá jistě do značné míry síla a
přesvědčivost této tradice, zejména v její vrcholné, strukturalistické
fázi. Tato fáze předznamenala ve svém analytickém, semiotickém a re
cepčním přístupu k uměleckému dílu aktuální trendy soudobé západo
evropské a americké literární a umělecké teorie a vytvořila úspěšnou
protiváhu vůči zjednodušujícímu, obecně sociologickému nebo ideolo
gickému přístupu marxistické teorie.
První souvislejší projevy opozice proti “empirismu” a uměnovědnému “atomismu” českého herbartismu se ozývají již počátkem 20. let
z okruhu Českého časopisu estetického a z pera J. Bartoše. České este
tické tradici je vytýkána “přízemnost”, úzká specializace a nedostatek
filosofičnosti; epigonská poplatnost autorů těchto kritických výtek
intuitivistické estetice Croceho a Bergsonově však oslabuje jejich
přesvědčivost. Psychologizující filosofická esejistika F. X. Šaldy a
Otakara Březiny, jíž se autoři z okruhu Českého časopisu estetického
dovolávají, orientují se na dílo Nietzcheho, Kierkegaarda a Diltheye, je silně poznamenána symbolismem a atmosférou “konce stole
tí” a představuje překonané stadium uvažování o umění. Lze v ní však
nalézt předznamenání některých motivů pozdější filosofie umění;
Salda sám uvítal se sympatiemi nové snahy strukturálně-analytické.
Jinou formu opozice proti strukturalismu představoval marxistický
sociologismus. Zatímco ve třicátých letech se omezoval na kritiku
reziduí herbartovského a kantovského “formalismu” u Mukařovského
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a ve strukturalismu viděl “spojence” v odporu proti tradičním “duchovědám”, v padesátých letech byl v atmosféře stalinismu český Struktu
ralismus zlikvidován jako pozůstatek “buržoazní idealistické pavědy.”
Teprve na základě nové, zhruba řečeno antipsychologické filoso
fické orientace, rozvíjené od poloviny třicátých let v Pražském lingvistickém kroužku a v Pražském filosofickém kroužku v návaznosti na
filosofickou iniciativu Husserlovu, byla vytvořena možnost nové, filo
soficky fundované tématizace otázek smyslu umělecké tvorby v jejím
celku jako zvláštní formy konstituování světa platného smyslu. Tak
jako analyticko-strukturální uvažování o umění zde nalezlo svého
iniciátora v Janu Mukařovském, vyrostlo paralelně na půdě filosofie
dílo Jana Patočky v zakladatelské dílo moderní české filosofie umění.
V části Patočkova díla, věnované otázkám umění, jsou tematizovány
otázky, předcházející nutně všechna specializovaná a konkrétní zkou
mání jednotlivých uměnověd, včetně strukturalistické poetiky.
Ponecháme-li stranou příliš odvážnou tezi o komplementaritě,
můžeme se pokusit doložit hypotézu o paralelním vývoji dvou odliš
ných, často protikladných, avšak často vzájemně se doplňujících a pod
miňujících složek českého moderního uvažování o umění, které byly
rozvinuty v životním díle dvou velkých pražských moderních myslitelů,
Jana Mukařovského a Jana Patočky.
Na první pohled je zřejmé, že Patočka přistupuje k fenoménu umění
— při všem zájmu o jednotlivá umělecká díla, o konkrétní problema
tiku speciálních uměnověd a o dějiny estetiky — především jako filosof.
Vůči jednotlivým dílům i vůči umění jako celku klade Patočka přede
vším filosofické otázky, otázky, tvořící východiska a nezbytné před
poklady všech dalších, dílčích a specializovaných zkoumáních uměno
věd. Jsou to především otázky smyslu umění pro člověka, otázky
konstituování světa tohoto zvláštního smyslu, otázky času, pravdivosti
a mravní platnosti uměleckého díla, jeho role v životě jedince, národa
a lidstva.2
I z úst osob Patočkovi lidsky nejbližších byly často formulovány
námitky “nečestnosti”, “německé filosofičnosti” jeho přístupu
k umění. Není pochyb o tom, že i v oné části svého díla, věnované filosofii
umění, zůstává Patočka žákem Husserlovy fenomenologie a že způsob
kladení otázek umění ho sbližuje spíše s úvahami Martina Heideggera
o “Der Ursprung des Kunstwerkes” a Hans-Georg Gadamera ve
“Wahrheit und Methode”, než s přístupem českých herbartovců. — Ve
svém dopise z 4. II. 1968 autorovi tohoto náčrtku formuloval Patočka
program studia významu Husserlových intencionálních analýz pro
estetický postoj, vnímání a hodnocení, pro specifickou teleologii
estetického prožívání jako teoretická východiska nové filosofie umění.
— Ve své studii “Zur Kritik Heideggerschen Kunstphilosophie ” z po-
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čátku 70. let3 jsem se pokusil o postižení typologické odlišnosti
Heideggerem inspirované filosofické spekulace o umění od přístupu
pražské strukturální školy, neboť při její nekritické recepci na sklonku
šedesátých let v Praze hrozilo nebezpečí, že tyto rozdíly budou pře
hlédnuty. — Cílem přítomné úvahy je naopak prozkoumat typolo
gickou povahu Patočkova díla, věnovaného umění a prokázat jeho
osobitost v evropském filosofickém kontextu. Dalším cílem je prokázat
legitimnost a svrchovanou aktuálnost Patočkovy filosofie umění i
v kontextu české kulturní tradice, ohroženém z mnoha stran nebezpe
čím jednodimenzionálního přístupu k fenoménu umění.
Považuji při tom za nezbytné věnovat pozornost nejen základním
Patočkovým textům k filosofii umění jako jsou “Umění a čas” a “Spiso
vatel a jeho věc,” nejen jeho závažným příspěvkům k historii estetiky,
zejména Hegelovy, v jejichž rámci jsou často formulována jeho vlastní
stanoviska, ale i jeho drobným recenzím, na př. recenzi Novákovy
“České estetiky” a prací O. Hostinského a V. Černého, v nichž je jedno
značně vyjádřen Patočkův postoj k tradicím české estetiky a
uměnovědy.4
Tézí, která má být těmito poznámkami prokázána, je poznatek
o základním významu filosofického fundování otázky umění, fundování,
které nutně předchází všechny speciální otázky poetologické a otázky
jednotlivých konkrétních uměnověd. Jádro problému spatřuji při tom
ve zvláštní povaze intencionality, realizované v estetickém postoji
a ve specifické teleologii estetického prožitku, odlišující oblast
estetična a oblast umění zásadně od ostatních lidských postojů ke světu.
Toto rozlišení se realizuje již v předvědecké oblasti, ve sféře přirozené
zkušenosti člověka se světem a ve sféře zaujímání předteoretických
postojů ke světu.
V této perspektivě, jako příspěvek k filosofické fundaci jakéhokoliv
dalšího tázání po podstatě a smyslu umění a umělecké činnosti člověka,
předchází Patočkovo dílo z oblasti filosofie umění logicky dílo pražské
strukturální školy, i když historicky a fakticky je mladší a bylo rozvíje
no paralelně a následně.
V poslední době několikrát vznesené připomínky, že Mukařovskému
poetologickému a estetickému dílu chybí často ujasnění posledních
filosofických východisek, nebo přesněji, že v jeho navazování na Kanta,
Hegela a Husserla, komplikovaném dílčími odkazy k de Saussurovi,
Durkheimovi a ruským formalistům, dochází k řadě rozporů, ne
jasností a přibližností, vyžadujících kritické revize a nové jednotné
fundace,5 nachází zde možné řešení. — V rámci téže kulturní tradice
a duchovní situace nabízí Patočkovo dílo příklonem k iniciativě Husserlově odpovědi na řadu otázek, na něž dosud nedošlo ve vývoji pražské
strukturální školy, případně, které byly dosud zodpovídány rozporně,
kuse, nebo jen náznakem a metaforou.
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Patočkovo dílo ve svém filosfickém celku a ve své občanské čistotě
a důslednosti neodůvodňuje nic tak málo jako výzvy k ekletickým
syntézám. Umožňuje naopak pochopení nutnosti důsledného domyšle
ní zvoleného myšlenkového východiska, vyostrení rozporů a proti
kladů a zaujetí jednoznačného teoretického i praktického, životního
stanoviska. Umožňuje však i pochopení nutnosti dělby práce mezi jed
notlivými filosofickými a teoretickými, vědeckými disciplinami. Odů
vodňuje věcně nutnost vymezení specifických pracovních oblastí pro
filosofii a pro speciální uměnovědy i v oblasti estetiky.
Zejména v tomto smyslu je Patočkův přínos pro českou a evropskou
moderní filosofii umění zásadní a stále aktuální.
Prohloubená “dělba práce” a paralelnost, připomínající paralelnost
činnosti Pražského lingvistického kroužku a Pražského filosofického
kroužku v druhé polovině třicátých let, umožnila, že v díle Jana Mukařovského a Jana Patočky vykrystalizovaly v téměř klasické čistotě
dva protikladné, avšak vnitřně se doplňující přístupy k fenoménu
umění:
a) Přístup filosofický, zaměřený na fundamentální ontologické otázky
uměleckého díla, na konstituování zvláštního smyslu a pravdivosti
uměleckých děl a na otázky estetického postoje a na fenomenologii
estetického prožívání.
b) Přístup esteticko-poetologický, zaměřený zejména na konkrétní
analýzu konkrétní struktury jednotlivých uměleckých děl, na studium
jejich konkrétní estetické funkce, norem a hodnoty, jejich konkrétní
společenské recepce a působení, a poskytující analytickou a termi
nologickou výzbroj konkrétním uměnovědám.

Je v zájmu evropské i české kultury, aby se plně a bez vnějších
omezení a vzájemného podceňování dále rozvíjely oba tyto typy, oba
póly teoretického uvažování o umění.
Patočka si byl vědom nutnosti odlišovat pracovní postupy obou
přístupů, avšak při všem soustředění na přístup první, filosofický,
nerozvíjel své dílo v oblasti filosofie umění mimo konkrétní český
kulturní kontext.
Naopak právě hluboká spjatost s českou kulturní tradicí, trvalá
pozornost, kterou věnoval dílu Komenského, Bolzana, Masaryka, Rádla
a umělců K. H. Máchy, Josefa Čapka, Ladislava Klímy, Jaroslava
Durycha a řadě dalších,6 jeho hluboká vnitřní účast na všech ohro
ženích a dramatických kofliktech moderních českých kulturních dějin
právě jako dějin středoevropských, propůjčuje Patočkovu filosofické
mu dílu v oblasti filosofie umění zvláštní naléhavost a palčivou
aktuálnost.
I v této oblasti, podobně jako v oblasti praktické filosofie, zůstává
Patočkovo dílo především výzvou k aktivní obraně hodnot lidskosti.
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Bohdan Lacina: Ilustrace k Holasově sbírce A co?, dřevoryt, 1957

Kusé vzpomínky na Bohdana Lacinu
Ludvík Kundera
Začalo to vlastně tzv. surrealistickou náhodou. Na sklonku roku 1943
jsem navštívil v Brně jakousi výstavu, kde mě zaujaly jen práce dvou lidí,
jejichž jména jsem slyšel vůbec poprvé. Byli to Bohdan Lacina a Václav
Zykmund. Zcela nezávisle na tomto objevu mi za rok (po mém návratu z
totálního nasazení v Berlíně) poslal Karel Teige adresy dvou brněnských
malířů, kteří vyšli ze surrealismu a s nimiž bych si prý rozuměl: byli to
Bohdan Lacina a Václav Zykmund. Oběma jsem ihned napsal, oba mě
vzápětí pozvali a započalo dlouholeté přátelství.
K Lacinovým jsem si pak navykl chodívat pravidelně, týden co týden,
někdy i častěji. V době skupiny Ra jsem pak s ním a s dalšími pěti výtvarní
ky byl ve Švýcarsku; peněženku jsme s Bohdanem měli společnou a přesto
notně splasklou; byli jsme jak chudá dvojčata...
Na jaře 1946 jsem věčně váhavému a málo si důvěřujícímu Bohdanovi
pomáhal i při instalaci jeho první výstavy - v tzv. Mansardě, v pátém patře
domu v Brně na Cihlářské, kde jsme taky střídavě vysedávali u pokladny
a dělali prominentním návštěvníkům “průvodce”. Jednou se tam znenadá
ní objevil profesor Mukařovský a byl upřímně nadšen. Toto “pomocnictví”
u výstav mi pak zůstalo až do Bohdanovy smrti. Kdykoli se blížil výstavní
termín, byl Bohdan celý nesvůj, uvažoval o odkladech a bylo zapotřebí
dotáhnout ho k vystavování málem násilím. Nejkřiklavější to bylo předje
ho poslední výstavou za jeho života, která se pak uskutečnila v roce 1968.
Náhle mi zavolal a zoufale vysvětloval, že výstavu odřekne. Proč? Ze prý
má málo obrazů. Rozjel jsem se ihned za ním do ateliéru na České a zůstal
mi po celodenním lopotném počínání pozoruhodný doklad. Je datován
10. říjnem 1967 a je to soupis obrazů rozdělených do tří kategorií: “ 1. de
finitivní, hotové věci, 2. zbývá ještě trochu práce, 3. zbýváještě hodně prá
ce”. Z mé svérázné matematiky na tomto dokladu vyplývá, že čtyři měsíce
před zahájením výstavy bylo k dispozici celkem 123 hotových obrazů a že
“pro výběr na výstavu by se vycházelo ze 159 obrazů”. Tedy materiál na
dvě velké výstavy! Takže problém pak nebyl v tom, odkud obrazy vzít, ale
které vyřadit.
Po roce 1945 a celá padesátá léta, pro malíře kritická a bolestně rozryvná, chodívali jsme k Lacinovým většinou v neděli odpoledne. Bohdan, jenž
bylfanatikem práce, vždy během návštěv ryl. Dřevíčka se kupila, rydla se
střídala, někdy jsme obhlédli zkusmé obtahy na tenkém papíře, ony ne
sčetné “stavy”, dumali nebo mlčeli (B.L. patřil k vzácným lidem, s nimiž
mlčení nikdy nemělo ani nádech trapnosti, naopak: bylo znamením velké
ho srozumění), později jsme s jeho paní společně překládali Renna a jiné,
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Bohdan Lacina: Ztajené křídlení, 1967

naše dcera za těch návštěv poprvé dostala do rukou papír a tužku a nakres
lila své první hlavonožce, někdy jsme otevřeli knížku básní a chvíli si četli,
také se přátelsky přeli, když Bohdan v podivném zaslepení zlehčoval své
staré obrazy z onoho podivuhodného “temného” údobí, kteréje - jak dnes
víme - jeho prvním údobím vrcholným. To byla ona dlouhá doba, kdy okruh
lidí, kteří za Bohdanem chodívali, které k sobě pouštěl, byl zúžen na tři
nebo na čtyři. V dobrovolné samotě velkého soustředění, ale i skřípavé
chudoby, vznikaly obrazy a potom už jen grafické listy; v půli padesátých
let pak nadešla nešťastná epizoda s výzdobou stropů v Redutě a poté dlou
holeté hledání malířského “druhého dechu”.
Bylo i nečítané cest do Německého, do Bohdanovy rodné vsi, která byla
po válce přezvána na Sněžné. (“Vzpomínání něžné” zarýmoval si později
František Halas.) Vidím v duchu jednu z prvních poutí do této “pakrajiny”
brzy po válce, byla plískanice, vichr fičel jakoby ze všech stran naráz, od
váželi jsme do Brna obrazy, vidím kaleidoskop veselých výjevů z pobytu
Františka Halase ve Sněžném na počátku srpna 1949, několik málo týdnů
před Halasovou smrtí, vidím desítky návštěv spřáteli “tu- i cizozemskými”,
slyším Bohdana, jak rozvíjí své plány na trvalý pobyt doma, doma, doma,
na přístavbu ateliéru, jak sní o plodné “penzi” vidím chalupu plnící se při
vlečenými kmeny a kořáním, které tam Bohdan začal opracovávat v půli
šedesátých let. A vidím i svou první návštěvu ve Sněžném po Bohdanově
smrti, fragmenty plastik čněly v síni i na dvorku jako symboly z jiného svě
ta, motal jsem se mezi nimi jak opilý, náhle jsem přestal vidět na levé oko,
potom Bohdanova dcera Jana vytáhla z pavučin za gaučem dokreslovanou
surrealistickou koláž datovanou rokem 1935, nádherný úlomek ztracené
ho času...
B.L. chytil malířský “druhý dech” až kolem roku 1963 (začínalpředtím
zas jakoby úplně od začátku) a zhruba tím rokem rovněž začíná doba, kdy
se u něho dveře netrhly. A navzdory tomu v dlouhodobé explozi vznikaly
obrazy jeho druhého velkého údobí a navíc - doma, při umělém světle, aby
práce nestála - série velikých lyrických pastelů. A lidé chodili a chodili žáci, zájemci, kolegové, obdivovatelé, ti, kdo potřebovali nějakou inter
venci, básníci, muzikanti, známí, známí,... Samotář byl, aniž věděl jak,
vtažen do proudu dění a snažil se na všech stranách pomáhat. Odstraňovat
špatné, podporovat dobré, poradit, říci v pravé chvíli pravéjméno nebo dát
knížku do ruky, vyslechnout i zadrhavě komentovat, utěšovat i mlčet...
Někdy v roce 1967 mě Bohdan -as ním i pan Matal a Zykmund - překva
pil naprosto nečekaným návrhem, abychom ve smyslu české tradice (Má
nes, Umělecká beseda...) dali dohromady větší seskupení umělců všech
oborů - tedy výtvarníků, literátů, hudebníků, divadelníků, architektů - kte
ré by nestmelovala jedna poetika, nýbrž vědomíjiné a důležitější sounále
žitosti, to jest především invence a kvalita. Přesvědčoval mě s neobvyklou
na něho vehemencí, abych se ujal tohoto hodně rozmáchlého podniku,
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o nějž byl u tvůrčích lidí okamžitě obrovský zájem. Vymlouvaljsem mu to,
vysvětloval jsem, že už jsme staříjak na skupiny, tak na nadskupinové cel
ky, ale nakonec jsem ojedinělému pokušenípodlehl. Tak vzniklo Sdružení Q,
které zásluhou byrokratického nedopatření vystoupilo až v červnu 1970 s
velkou výstavou v brněnském Domě umění - s nezapomenutelným a asi
i neopakovatelným zahájením (bez projevu a při víně pro veškeré publi
kum) a s vlečkou celého cyklu “Podvečerů Q”, což bylo jednadvacet pořa
dů věnovaných hudbě, literatuře, rozhlasové hře a divadlu. Tomuto rozbě
hu nebývalé intenzity, vzešlému z hlavy B.L., muže, o jehož poctivosti
nikdo nepochyboval, bylo záhy odtroubeno. Denunciace, dokonce spiso
vatelská, a dohry přímo nedozírné...
Ve svých posledních dvou letech (1970 - 71) mě Bohdan často znenadání
zavolal: že je mu úzko, že potřebuje slyšet pomocné přátelské slovo ke
svým obrazům i “vůbec“, že si připadá sám, i když je u něho tak rušno.
Někdy jsem se ihned za ním rozjel a proseděli jsme odpoledne nebo večer
u vína jako kdysi za stara v dobách Ra - jenže nyní už bílého -, ale někdy
jsem buď byl štván neodkladností své práce nebo jsem se bál, že mé osla
bené nervy nesnesou hemživost České ulice - a to si dnes vyčítám... Ukuli
jsme ještě projekt cyklu grafických listů, jimž už předcházel můj text
s názvem “Prázdno zrod a vzdor tepání city křídlo vzduch” a za týden
přišla náhle smrt a rozmetala vše. Ještě mu nebylo šedesát. Odneslijsme ve
Sněžném Bohdanovu rakev ke hrobu (Jan Skácel, Miroslav Šimorda, Mi
loš Slezák a já) a od té doby splácím svůj dluh a kupím popsaný list za lis
tem. Náčrty, náčrty... Snad z nich přece jen jednou bude kniha; její vydání
bylo už roku 1967 “hotovou věcí”!
P,ád bych, aby v ní umělec, jenž teprve bude vyvolán plně znějícímjménem,
byl nerozlučně spjat s nezapomenutelným člověkem a kamarádem.

(Kunštát, březen 1977)

S Bohdanem Lacinou o surrealismu a jiném
1. Mohl bys začít vzpomínkou: Třicátá léta u nás byla výrazně pozna
menána úspěchy českého a slovenského surrealismu literárního a vý
tvarného, avantgardní mládež byla surrealismem přitahována — ale ne
všechna stejně.
Surrealismus lákal příslušníky mé generace a stejně i mne. Moje první
kresby jsou toho dokladem, i první výstava (Gross, Hudeček, Zívr, Zykmund a já), uskutečněná pod patronací E.F. Buriana a Karla Teigeho. Poz
ději — od roku 1939 — jsem začínal být k ortodoxnímu proudu surrealis
mu značně kritický. To pro jeho až vysloveně záměrnou neúctu k výtvar
ným výrazovým prostředkům. Odpuzoval mne taky objektový aparát, kte
rého používali. Začínal jsem si uvědomovat potřebu kázně a řádu.
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2. I dnešní naši surrealisté, následovníci skupiny z 30. let, si libují v ob
jektové “veteši” a nejednou se vyznačují onou nekázní ve výtvarném
projevu — nebo se to aspoň zdá při obrovském počtu produkujících.
V té velké produkci jsou pro diváka hodnoty značně pomíchány. Ale ta
nekázeň, o které se zmiňuješ, je naštěstíjen u části mladých: nezkušenost
a nezralost by neměla — a nemusí — být provázena povrchností (naproti
tomu povrchní může být i zkušený). Ve výtvarném uměníjsou to dva konce
téže hole: buď chybí vyjadřovacíprostředkyjisté úrovně—pak nejsem s to
vyjádřit, co bych chtěl, anebo ty vyjadřovací prostředky suverénně ovlá
dám — a podléhám pak jejich půvabům na úkor podstaty vyjádření, sděle
ní. Možná, ale to já jistě nevím, je rozumnější ve výtvarných prostředcích
se trochu “opožďovat” za potřebou vyjádření — to snad pak člověka nutí
hledat, jak by optimálně vyjádřil to, oč usiluje. A to i za cenu případného
nezdaru. Po letech práce ostatně žádný opravdový umělec nemůže být po
vrchní. Abych se vrátil ke skupině výtvarného surrealismu z 30. let. Tam
totiž nešlo o jednotný princip výtvarný, šlo o jednotný názor na problémy
gnoseologické. Já jsem se snažil o zvládnutíproblematiky výtvarné a tech
nické. Neproblematizuji názor — kreslím a maluji, tak poznávám i sděluji.
3. Ale přece — vždyť ses dokonce zúčastnil organizování surrealistické
“skupiny” — a když jsme u ní: jak si vysvětlit, že se skupina tak brzo
rozpadla? V podstatě snad šlo o generační nástup — a přece se “genera
ce nekonstituovala”.
K surrealismu inklinovala jenom část výtvarníků mé generace, přede
vším ti, kteří vystavovali v D 37. Ale ta naše skupina neměla vyhraněný
program — ba obávám se, že to ani zvláštní “skupina” nebyla. Domnívali
jsme se, že nás spojuje avantgardní levicové smýšlení, tak jako naše před
chůdce. Naše myšlení a názory nebyly zdaleka vyhraněné (stejnějako pro
gram nebyl ujasněný) — a tak se také stalo, že se skupina rozpadla, vlast
ně se ani nestačila konstituovat. Jistěna tom má podíl i Zykmundův a můj
odchod z Prahy.
4. Rozpad skupiny nebyl snad zcela totální: co pozdější surrealistická
Skupina Ra, vedená Václavem Zykmundem?
Ano. Jenomže tam to začalo zcela jinak. Původně založil Zykmund
knižní edici Ra (podle Rakovníka). Někteří z nás měli příležitost některé
svazky ilustrovat — a tak ten stálý styk způsobil, že došlo k ustavení sku
piny. Hrál při tom zase důležitou úlohu Karel Teige, s nímž Zykmund udr
žoval kontakt i za protektorátu. Teige upozorňoval na existenci jednotliv
ců, kteří k němu přirozeně inklinovali; měl zvláštní schopnost dávat lidi
dohromady, povzbuzovat a pomáhat. Teige, to byl úžasný iniciátor —
a bylo tragickým omylem a škodou pro vývoj našeho umění a zvlášť teorie
umění, že tato obdivuhodná osobnost byla na čas umlčena, ba dokonce že
jeho fundamentální teoretické práce byly zákeřně potlačeny!

Index 1968, č. 3, s. 54-56. Rozhovor připravil Oldřich Bárta.
Přetištěno z katalogu skupiny Ra z roku 1988.
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Demokratická obroda akademického života
v současném Československu
Vilém Prečan

Na začátku května 1989jsem hovořil na jedné mezinárodní konferenci
o perspektivě demokratické revoluce v Československu. Svůj výklad jsem
tehdy uzavíral takto: “Československý optimista i pesimista jsou zajedno
v tom, že dosavadní (totalitní) systém v Československu se nevyhnutelně
zhroutí; jejich výpovědi se lišíjen v časovém odhadu, kdy k tomu dojde: op
timista počítá na měsíce, pesimista na léta. Ani optimisté, ani pesimisté—
upozorňoval jsem — si ovšem zatím nedovedou představit, kdy a jak skon
čí patová situace, v níž se politický establishment ocitl. Možná bude česko
slovenská varianta vývoje k demokracii opravdu podstatně odlišná od to
ho, co známe z Polska a Maďarska.”
I v Československu byly už tehdy demokratické karty otevřeně vylo
ženy na stůl. Nikdo nečekal záchranu od jakékoli reformy komunistic
kého systému, na programu bylo jeho definitivní překonání. Nešlo o de
mokratizaci, ale o to, jak dospět k demokracii jako systému politické,
hospodářské a duchovní plurality a tolerance, k emancipaci občana,
k znovuvytvoření občanské společnosti nezávislé na státu. Všeobecně
byla pociťována krizová situace v zemi a neschopnost politického establishmentu jakkoli ji řešit.
Vzpomínám si na loňské diskuse s nejbližšími přáteli v exilu, s nimiž
mě spojovala orientace na pomoc demokratickým silám v zemi. Čerpali
jsme naději z náznaků probouzení se společnosti, ze společenského po
hybu, jako byly opakované pouliční demonstrace, podpisové akce za
uvězněného Václava Havla, růst nezávislých občanských iniciativ a ob
čanské solidarity. Avšak zároveň jsme věděli, že tento pohyb zatím jen
menšiny nestačí proti všemocným prostředkům manipulace s lidmi,
proti mocnému policejnímu aparátu, proti setrvačné síle daného pořád
ku, návykům každodenního života a jeho nezbytnostem. Lámali jsme si
hlavu — ještě v první polovině listopadu 1989 — zda vůbec může po
hnout širokými masami obyvatelstva něco jiného než pád na dno
— hospodářské zhroucení a bída jako v sousedním Polsku.
A pak přišla svoboda tak rychle, že jsme stěží věřili tomu, že to, co
prožíváme, je skutečnost; znovu a znovu jsme se museli ubezpečovat, že
zázrak svobody v Československu není jen sen, z něhož se ráno lidé pro
budí do beznaděje reálného socialismu. Znovu se potvrdilo, že nikdy ne
lze odhadnout, co přesně se odehrává v hlubinách společnosti, kdy
a z jakého impulzu se zdánlivě netečné obyvatelstvo stane aktivní, sebe
vědomou veřejností, před jejímž vystoupením kapituluje i do té doby
všemocné politbyro a jako celek odstoupí.
Brutální zákrok policie proti pokojné manifestaci studentů 17. listo40

padu byl zamýšlen jako preventivní zastrašovací lekce adresovaná celé
mladé generaci v Československu, aby byl nadlouho zajištěn klid. Stal
se však podnětem k masovému hnutí, jež během deseti dnů změnilo po
litickou tvář země a pod jehož náporem se dosavadní moc zhroutila
a abdikovala. 29. listopadu, dva dny po generální stávce, jež trvala pou
hé dvě hodiny a probíhala —jak napsal jeden publicista —jako lidová
manifestace, vzdala se komunistická strana své formální legitimity,
ústavního práva na tak zvanou vedoucí úlohu a na marxismus-leninismus jako závaznou státní doktrínu; za ústavní změny hlasoval jedno
myslně celý parlament, který byl několik let předtím zvolen jako posluš
ný nástroj komunistické nomenklatury. Za tuto ústavní abdikaci zvedli
ruku dokonce i ti poslanci, kteří ještě pět dní před tím patřili mezi nej
mocnější muže v zemi.
Masové hnutí občanů osvobozujících se od strachu a vzdorujících to
talitním strukturám státu, řízeným aparáty komunistické strany, vytvo
řilo v průběhu jednoho dvou týdnů svou sebevědomou a suverénní re
prezentaci: Občanské fórum v Praze a Veřejnost proti násilí v slovenské
Bratislavě, jakož i celou síť občanských fór a výborů Veřejnosti proti
násilí ve městech, v továrnách, ve školách a úřadech po celé zemi. Dva
cátého třetího dne od 17. listopadu byla vytvořena vláda národního po
rozumění, která byla od počátku nástrojem likvidace mocenské struk
tury komunistického totalitarismu a vytváření předpokladů k dalšímu
rozvíjení demokratické revoluce. O necelé tři týdny později, 42. den od
17. listopadu byl zvolen prezidentem státu představitel morálního od
poru proti totalitnímu systému a politický vůdce demokratické revolu
ce Václav Havel.
Stejně rychle jako monopol politické moci zhroutil se informační mo
nopol komunistické strany, tj. celá dosavadní konstrukce oficiální lži:
rychlý pochod svobody v sobě zahrnoval svobodu slova, svobodu shro
mažďování a sdružování, svobodu získávání a rozšiřování informací,
náboženské svobody všeho druhu. Do uzavřené společnosti vtrhl život
a mělo to za následek nesmírné urychlení běhu času v zemi; co jindy
trvalo léta, odehrálo se nyní za týden. Vznikly desítky nových novin
a časopisů, vycházejících bez cenzury; ve statisícových nákladech vyšly
knihy, které byly dříve zabavovány při pašování přes hranice jako ne
bezpečný kontraband; vznikly nové politické strany a stovky spolků,
sdružení a společností; poprvé po 45 letech jsou dnes všechny katolické
diecéze obsazeny biskupy a řeholní řády opět rozvíjejí činnost.
S podobnou rychlostí, s jakou proběhly všechny tyto změny, začalo
se Československo otevírat světu a navracet se jako suverénní stát do
rodiny slušných států. Ve veliké diplomatické ofenzívě přihlásilo se
ústy prezidenta Havla a vlády k podílu zodpovědnosti za osud světa
a velkému úkolu sjednocení Evropy jako kontinentu míru.
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Vzápětí za radostí ze svobody získané vlastním úsilím dostavil se oka
mžik trpké pravdy o dědictví, jež za sebou zanechalo 42 let panství totalitarismu. Pravda znamená také pravdu o stavu země, o její hospodář
ské devastaci, o stavu znečištění životního prostředí a o vlivu ekologické
devastace země na zdravotní stav obyvatelstva, na kojeneckou úmrt
nost, na zkrácení průměrné délky života. Otevření se světu na všech
úrovních, včetně krátkodobých návštěv milionů občanů Českosloven
ska v sousedním Rakousku a ve Spolkové republice Německo, znásobi
lo možnosti poznání a srovnání, o kolik stupňů pokleslo Českosloven
sko na žebříčku vyspělých zemí světa oproti minulosti.
První kroky směrem k demokracii — příprava svobodných voleb,
horečná práce reorganizovaného federálního parlamentu i parlamentů
národních, federální vlády a národních vlád na přípravě nových záko
nů, osamostatnění soudnictví z diktátu politických aparátů, reorgani
zace policie, náprava poměrů ve vězeňství — přinášely a přinášejí kaž
dodenně doklady o tom, jak obtížná a dlouhá bude i v Československu
cesta k fungujícím demokratickým institucím a k vytvoření demokra
tické politické kultury, k samozřejmosti opozice, k obnově občanství,
k vytvoření harmonického vztahu mezi občanskou společností a stá
tem.
Svoboda slova a shromažďování, život bez cenzury, konec strachu dát
najevo svůj názor, to vše vytvořilo situaci, kdy se vyjevuje trpká pravda
také o morálním stavu společnosti, o síle nacionálních a rasových před
sudků, o tom, jak tato společnost tápe při hledání své identity, jak je te
prve na začátku kritického vyrovnání se s vlastní minulostí uplynulých
padesáti let, jak ji a každého občana země teprve čeká sebereflexe o tom,
že se nelze vyvázat ze spoluodpovědnosti za minulost, ať už dávnější či
zcela nedávnou.
V zrychleném běhu historického času cítí náhle doslova celá země,
jak nesnesitelně těžký je balvan ztraceného času, a zápasí s poznáním, že
ho nelze odstranit rázem, ale jen po milimetru, trpělivě, za cenu velkého
úsilí, s obětmi. Těžko říct, která ze zatěžkávacích zkoušek, jež českoslo
venskou společnost v blízké budoucnosti čekají, bude těžší. Jednou
z nich, možná dokonce nejtěžší, bude přechod k tržnímu hospodářství.
Nejde jen o úkol jako takový, který ostatně nemá ve světě precedent.
Problém je podstatně ztížen stavem celého hospodářského organismu,
jeho technickou zaostalostí, nevyhovující skladbou průmyslu (celá od
větví jsou odsouzena k likvidaci). Potíž je — paradoxně — v poměrně
slušné životní úrovni, slušné přinejmenším v relaci k ostatním bývalým
socialistickým zemím. Podle jejího eventuálního poklesu budou lidé
možná měřit, zda cena za svobodu není příliš vysoká. Jenže ve skuteč
nosti žije celá země nad poměry: úroveň konzumu byla zaplacena na
úkor investic do ochrany životního prostředí, na dopravu, na zdravot
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nictví, na školství, péči o staré lidi. A v tom už nelze pokračovat. Stačí si
ostatně připomenout jeden jediný problém, aby bylo zřejmé, o jaké herkulovské úkoly jde: mám na mysli výrobu elektřiny z hnědého uhlí, kte
rá celé oblasti severních a západních Čech proměnila a stále ještě pro
měňuje v devastovanou měsíční krajinu, kde nelze dýchat a žít bez těž
ké újmy na zdraví.
Jsou ještě mnohé další úkoly, jejichž řešení nepočká na klidnější časy;
jsou sice subtilnější povahy, jsou méně důležité z hlediska pouhé fyzické
existence, ale nedocenitelné pro národní identitu, pro obnovení konti
nuity kultury, pro fungování občanské společnosti, pro porozumění
úkolům, jež čeká lidstvo v 21. století. Tyto úkoly vyplývají z toho, co
všechno nevědí generace vyrostlé v totalitním Československu o ostat
ním světě, co nevědí o vlastní zemi a její nedávné minulosti, co nevědí
o velké části vlastní literatury, která žila jen v samizdatu a v knihách pa
šovaných tajně ze zahraničí, abych uvedl jednu oblast vědění či nevědě
ní za všechny ostatní.
S trochou nadsázky by bylo možno říct: většina československé spo
lečnosti ještě netuší, jak velká je suma toho, o čem ví velmi málo, nebo
neví vůbec nic. Málokdo si uvědomuje, jak hlubokou pravdu vyslovil
prezident Havel ve svém projevu před Evropskou radou ve Štrasburku
v květnu tr., když řekl: “Zjišťujeme, že téměř nic pořádně neumíme
a mnohému se musíme teprve učit. Musíme se učit politické kultuře, sa
mostatnému myšlení, důstojnému občanskému chování.”

☆ ☆ ☆
Akademický život v Československu po čtyři desetiletí trpěl a byl
mrzačen základními faktory, které v totalitním systému sovětského ty
pu omezují svobodu vědy a kultury: jsou to absence svobody slova
a shromažďování, absence práva svobodně získávat informace a svo
bodně publikovat výsledky duchovní práce všeho druhu, zrušení auto
nomie kultury a vědy a jejich podřízení státu a jeho totalitní ideologii za
pomoci nejrůznějších prostředků — od existenční perzekuce až po mo
rální a jiné prostředky korupce. V posledních deseti dvaceti letech byla
politická a morální krize v zemi, doprovázená ekonomickou stagnací,
jež přerůstala v ekonomickou a ekologickou krizi, provázena stále sil
nější byrokratizací a etatizací akademického života. Oblast kultury,
včetně vysokých škol a vědeckých institucí všeho druhu, byla vystavena
stále silnějšímu nátlaku a manipulaci ze strany aparátů politické moci.
Budiž připomenuto, že za poslední půlstoletí, jež uplynulo od roku
1939, utrpěl akademický život v Československu tři těžké údery: K prv
nímu došlo na začátku druhé světové války, kdy byly v okupovaných
českých zemích od listopadu 1939 až do května 1945 — takřka šest let —
zavřeny české vysoké školy; slovenské vysoké školy sice pracovaly, ale
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v nedemokratickém ovzduší prodchnutém bojovným totalitním nacio
nalismem a poznamenaném protižidovským rasismem. Svobodný aka
demický život se obdivuhodně rozvinul bezprostředně po válce, ale za
necelé tři roky dostal další těžký úder: po komunistickém převratu v ro
ce 1948 byla postupně likvidována struktura občanské společnosti a s ní
akademické svobody, autonomie vysokých škol a vědeckého bádání,
svoboda slova a všechno, co je předpokladem nezávislého intelektuální
ho života, vědecké práce, výzkumu, výuky a výchovy studentů na vyso
kých školách. Mnoho studentů bylo vyloučeno už na jaře 1948 ze studií
a byla zavedena opatření omezující přístup na vysoké školy pro tzv.
třídní původ, politickou nespolehlivost rodičů, nedostatečnou politic
kou aktivitu uchazečů atd. Mnoho vysokoškolských učitelů a význam
ných vědců bylo odsunuto z akademického života, někteří jen do penze,
jiní k málo kvalifikované nebo i manuální práci, řada skončila na dlou
há léta ve vězení. (Významní představitelé české humanitní vzdělanosti
jako Jan Patočka a Václav Černý se nakrátko vrátili na Karlovu univer
zitu až v roce 1968.)
Třetí osudovou ránu za jediné půlstoletí utrpěly akademické insti
tuce v Československu v letech 1969-71, v době tzv. normalizace, tj. ob
novení totalitní moci v podmínkách, jež se vytvořily po ozbrojeném so
větském zásahu do československého vývoje a kapitulaci politického
vedení země před sovětskými podmínkami. Politické čistky v řadách
pracovníků všech akademických institucí, zlomení odporu proti nové
mu zglajchšaltování těchto institucí hrozbou existenční perzekuce, za
strašováním a korupcí všeho druhu, utužení diktátu nad nimi ze strany
státních a politických aparátů, dirigovaných komunistickou stranou,
i za pomoci vrstvy privilegovaných stoupenců obnovovaného pořádku,
odměňovaných za poslušnost hodnostmi a vysokými platy bez ohledu
na kvalifikaci, to vše znovu ochromilo akademický život v zemi, sotva
že se stačil zotavit v letech liberalizace šedesátých let a za Pražského ja
ra. Jen z Akademie věd muselo odejít za uplynulých dvacet let dva tisíce
pracovníků; více jak pět set jich emigrovalo.
A nyní základní faktické údaje o organizaci akademického života
v Československu a některá nezbytná čísla. Institucionální rámec aka
demického života v Československu tvoří dvě složky: soustava vyso
kých škol a akademie věd.
Nejprve o vysokých školách. Ve školním roce 1989-90 působilo v re
zortu českého a slovenského ministerstva školství celkem 36 vysokých
škol se 112 fakultami. Vyjmenuji některé z nich: Univerzita Karlova
v Praze, univerzity v Brně a Olomouci, České vysoké učení technické
v Praze, Vysoké učení technické v Brně a Vysoká škola zemědělská
v Praze a v Brně; na Slovensku Komenského univerzita a Slovenská vy
soká škola technická v Bratislavě, Univerzita v Košicích, Vysoká škola
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zemědělská v Nitře; k nim se přidružuje celá řada specializovaných vy
sokých škola v Čechách na Moravě a na Slovensku, např. Akademie či
vysoké školy múzických umění. Tyto vysoké školy měly v uvedeném
školním roce celkem 138 tisíc studentů v denním studiu (asi 45 procent
žen) a 20 tisíc učitelů (zhruba 1 učitel na 7 studentů), z toho asi jedna tře
tina v hodnosti profesorů a docentů.
Vedle těchto vysokých škol univerzitního, technického, zemědělské
ho a uměleckého zaměření existovaly ve zvláštním postavení vojenské
vysoké školy a akademie (např. Vojenská politická akademie) a jedna
kuriozita: Vysoká škola Sboru národní bezpečnosti s několika fakulta
mi, například fakultou ochrany státních hranic, nebo fakultou pro pří
pravu vyšetřovatelů. Tato vysoká škola měla svého rektora, jmenovala
profesory a její absolventi dostávali tituly JUDr. Byla zrušena v březnu
1990. Komunistická strana měla svou Vysokou školu politickou při ÚV
KSČ s právem udělovat doktoráty — RSDr.: rerum sociarum doctor,
všeobecně považované za velmi méněcenné.
Československá akademie věd byla založena podle sovětského vzoru
na konci roku 1952 jako nejvyšší instituce pro vědu pod přímým řízením
vlády; je financována ze státního rozpočtu. Od počátku fungovala jako
kombinace učené společnosti a archipelagu badatelských ústavů pro
všechny obory přírodovědní, matematické, lékařské a některé technic
ké, jakož i společenskovědní. Až na několik výjimek jsou tyto ústavy
soustředěny v Praze. Její součástí je Slovenská akademie věd se sídlem
v Bratislavě; SAV je rovněž kombinací učené společnosti a soustavy vě
deckých pracovišť, má autonomní postavení uvnitř ČSAV; někteří čle
nové SAV jsou také členy ČSAV. Slovenská akademie věd je zmenše
ným duplikátem ČSAV.
Několik čísel pro představu: v r. 1989 měla ČSA 110 řádných členů
a SAV 52 řádných členů; v tzv. učené společnosti bylo dále 202 členů ko
respondentů ČSAV a 61 členů korespondentů SAV. Jistá část těchto ti
tulů byla udělena jako odměna za věrnost politickému establishmentu;
ve společenských vědách šlo v řadě případů doslova o kreatúry režimu.
Titul “akademik” nebo “člen korespondent” zaručuje ovšem měsíčně
jistou částku, která není zanedbatelná, a to doživotně.
Ve své druhé složce, soustavě institutů, měla koncem roku 1989
ČSAV a SAV skoro 21 tisíc zaměstnanců, z toho asi 44 procent s vyso
koškolským vzděláním; SAV třetinu z celkového počtu. Více než 70
procent zaměstnanců pracovalo v oborech přírodovědných, ve spole
čenských vědách méně než pětina (17 procent ČSAV, 15 procent SAV).
Řídící, hospodářský, technický a správní aparát zaměstnával více než
11 procent všech zaměstnanců akademie.
Ve srovnání se 112 vysokoškolskými fakultami měla ČSAV 73 samo
statných vědeckých ústavů a SAV 48, celkem 121 samostatných vědec-
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kých pracovišť. Nejméně dvě třetiny oborových ústavů se zabývají pří
rodními vědami a technikou, třetina jsou ústavy společenskovědní —
archeologie, jazykověda, národopis, literatura, umění, filosofie, socio
logie, psychologie, pedagogika, stát a právo, historie, ekonomika, an
tická studia, prognostika; do konce ledna 1990 působilo v rámci ČSAV
Výzkumné středisko míru a odzbrojení, v jehož čele stál někdejší vedou
cí oddělení boje proti antikomunismu v hlavní ideologické pevnosti
KSČ — Ústavu marxismu-leninismu. V oblasti společenských věd pů
sobilo v rámci obou akademií 23 ústavů v Čechách a na Moravě s 2,400
zaměstnanci a 15 na Slovensku s 1,000 zaměstnanci.
Přírodovědné ústavy přirozeně netrpěly všeobecným nedostatkem
svobody slova, svobody vědeckého bádání a publikace výsledků nebo
závazností marxismu-leninismu tolik jako vědy společenskovědné, ne
byly zdaleka spoutané na rukou a nohou jako historici, filosofové, eko
nomové. Avšak nedostatečná vybavenost moderní technikou a pro
středky, malý kontakt se světovou vědou, všemocnost byrokracie a po
litických hledisek, špatně fungující zásobování rdousily i je.
Vláda nomenklatury, politická hlediska při udělování vědeckých
hodností a obsazování vedoucích míst v ústavech a v dalších orgánech
akademie, odměňování poslušnosti a konformity, korupce, lámání cha
rakterů všemi prostředky — to platilo pro všechny obory, i když ve spo
lečenských vědách byla kriteria pro posuzování “politické spolehlivos
ti” daleko přísnější a politická manipulace všestrannější; ve společen
ských vědách byl navíc politický diktát dále odstupňovaný podle toho,
nakolik byl příslušný obor důležitý z hlediska ideologické upotřebitelnosti nebo pro legitimování mocenského nároku komunistické strany.
Talent a schopnosti měly daleko větší šanci uplatnit se v přírodních vě
dách než ve vědách společenských, kde byla kriteria politické spolehli
vosti, třídní příslušnosti atp. už při výběru studentů pro vysokoškolské
studium daleko přísnější.
To, co uvedu, není anekdota, ale trpká skutečnost z nedávné minu
losti Akademie. Poslední predrevoluční valné shromáždění ČSAV, číta
jící přes 300 řádných a dopisujících členů Čs. akademie věd, se konalo
18. června 1989 a mělojako hlavní bod svého programu toto téma: “Po
díl čs. základního výzkumu na realizaci závěrů 14. zasedání ÚV KSČ ke
kontrole plnění usnesení ÚV KSČ ke strojírenství a vědeckotechnické
mu rozvoji a účast ČSAV na přípravě XVIII. sjezdu KSČ.” Podobná té
mata bychom našli, kdybychom se probírali programy různých “vědec
kých” konferencí vysokých škol.
To, čím strádala akademie, projevilo se ve znásobené podobě na vy
sokých školách, protože se nedotýkalo jen vysokoškolských učitelů, ale
také velké masy studentů. Ještě než se vůbec dostali na akademickou
půdu, byli tito mladí lidé vystaveni proceduře přijímacího řízení, v němž
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se zkoumala politická spolehlivost jejich rodičů, a míra tzv. politické
angažovanosti jich samotných v socialistickém svazu mládeže. Museli
projít úskalími zkoušek z povinného minima marxismu-leninismu a ji
ného balastu nepotřebných vědomostí. Nemohli jako jejich šťastnější
kolegové z mnoha jiných zemí o prázdninách táhnout světem a ohmatá
vat jej vlastníma rukama. Po skončení vysoké školy je čekala perspek
tiva špatně placených akademiků v různých povoláních inženýrů, učite
lů, techniků a výzkumníků, narážejících na všech stranách na omezení
daná hospodářským a politickým systémem ocitnuvším se ve všeobsáhlé krizi.
Nelze se divit, že právě odtud, z řad vysokoškoláků vzešel nazítří po
policejním masakru v Praze dne 17. listopadu 1989 impuls k definitivní
mu zúčtování s režimem, který pro budoucnost nenabízel nic, za co by
mladým lidem stálo žít.

☆ ☆ ☆
Výzva k přípravě všeobecné generální stávky jako odpovědi na bru
tální policejní potlačení pokojné vzpomínkové demonstrace k 50. výro
čí uzavření českých vysokých škol vzešla 18. listopadu 1989 z řad stu
dentů. Jako první se k nim přidali pražští herci a divadelníci. Hnutí se
rychle rozšířilo na všechny pražské vysoké školy a odtud postupně na
fakulty v celé republice. V průběhu několika dnů vytvořili studenti síť
stávkových výborů, obsadili budovy vysokých škol a proměnili fakulty
v střediska masového hnutí za svržení totalitního režimu i vlastního zá
pasu o nové poměry na vysokých školách.
Svobodu slova a shromaždbvací svobodu realizovali ihned: vydávali
letáky, nástěnné noviny a informační bulletiny pro širokou veřejnost,
masově se zúčastňovali velkých shromáždění v ulicích velkých měst, da
li se k dispozici občanským fórům jako pomocníci, poslové, členové
strážných sborů. V době, kdy se stoupencům starého režimu dařilo brz
dit dopravu novin a časopisů z velkých měst, zajížděli na venkov a tam
zanášeli myšlenky svobody.
Studenti organizovali improvizované přednášky, na které zvali nezá
vislé intelektuály — do té doby disidenty, někdejší vysokoškolské učite
le, kteří museli opustit fakulty po roce 1968, dále osobnosti, které vynes
lo hnutí do čela demokratické revoluce nebo známé představitele inte
lektuálního exilu ze zahraničí. Spontánně si začali obstarávat knihy
a časopisy vydané v exilu a rozmnožovali je jako studijní pomůcky. Za
ložili nové, nezávislé studentské spolky a organizace; rozvinuli diskuse
o změnách vysokoškolského systému v zemi.
Studenti se stali iniciátory také prvních změn ve sborech vysokoškol
ských učitelů a na místech fakultních funkcionářů: v prvních týdnech
revoluce došlo na mnoha fakultách k hlasování o nedůvěře profesorům
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a fakultním funkcionářům, kteří byli nejvíce kompromitováni služeb
ností starému režimu; na fakultních shromážděních studentů a všech
zaměstnanců se rozhodovalo o kandidátech na nové děkany, kteří by
vystřídali dosavadní, komunistickým aparátem dosazené kádry.
Případy dobrovolného odchodu byly spíše výjimkou. V učitelských
sborech převládaly rozpaky a existenční obavy, na prvním místě u pra
covníků kateder marxismu-leninismu či “vědeckého komunismu”, kte
rý byl povinným předmětem na všech vysokých školách bez rozdílu, po
zrušení ústavního článku o marxismu-leninismu jako závazné státní
ideologii však ztrácel opodstatnění.
“Něžní” revolucionáři nechtěli dělat čistky, odvolávajíce se na heslo
z masových mítinků — “nejsme jako oni”; přísně se dodržoval zákoník
práce a všechna zákonná ustanovení týkající se pracovních smluv.
Avšak nezbytnou očistu sboru vysokoškolských učitelů a funkcionářů
od lidí politicky a morálně zkorumpovaných, kteří byli známí jako ex
ponenti totalitní moci či horliví vykonavatelé stranicko-politických
direktiv, nebylo možné odkládat donekonečna.
V průběhu ledna 1990 přestali být studenti hlavním motorem změn
na vysokých školách. Jejich aktivita v tomto směru překvapivě opadla;
k slovu přišly jiné faktory. Jednak došlo k významným změnám shora,
jednak začal pomalý proces přeměny dosavadních učitelských sborů na
základě kontaktů s těmi, kteří museli před dvaceti lety vysoké školy
opustit.
V druhé polovině ledna jmenoval prezident republiky nové rektory
čtyř nejdůležitějších univerzit země, a to v Praze, Bratislavě, v Brně
a Olomouci. Vesměs šlo o známé osobnosti, nezávislé intelektuály, kteří
měli za sebou pronásledování nebo i věznění z politických důvodů. No
ví rektoři využili své pravomoci k jmenování dalších univerzitních funk
cionářů, a tak se vedení vysokých škol i fakult dostalo do rukou lidí při
nejmenším slušných.
Otázka návratu obětí předcházejících čistek do sborů vysokoškolskýc učitelů, pokud to bylo věkově možné — 21 let je dlouhá doba —
měla celou řadu překážek a úskalí. V některých případech došlo k jed
nání v této věci už v průběhu ledna; na opatření ve větším rozsahu neby
ly zpočátku finanční prostředky. K problémům finančním se přidružo
valy těžké překážky psychologické povahy: lidé po léta diskriminovaní
se měli setkat s těmi, kteří se jich nezastali, když byli propouštěni před
dvaceti lety, anebo dokonce se na čistkách podíleli; měli spolupracovat
s lidmi, kteří se namnoze výhodně adaptovali za dřívějších poměrů a ny
ní pohlíželi na navrátilce, o nichž někdy vůbec nic nevěděli, jako na ve
třelce, probouzející jejich špatné svědomí.
Přes všechny obtíže se tyto problémy postupně řeší. Příliš kompro
mitovaní starší učitelé odcházejí do důchodu. Na všech fakultách se za
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čalo pracovat na analýze historie a působení fakulty za uplynulých 42 let;
shledávají se staré materiály a dokumenty o dřívějších čistkách. Toto
vyrovnání s minulostí je nezbytným předpokladem morální očisty vyso
kých škol, získání důvěry a autority potřebné k plnění úkolů, jež před
vysokými školami v Československu stojí.
A ty jsou enormní už jen z čistě technického hlediska. V uplynulých
dvaceti letech neustále klesal počet vysokoškolských studentů a neustá
le se snižoval podíl absolventů vysokých škol na počtu obyvatelstva.
Podle statistik uveřejněných v polovině roku 1989 mělo v Českosloven
sku vysokoškolské vzdělání pouze 6 procent obyvatel starších 25 let, za
tímco v západním Německu to bylo 17 procent. Na světovém žebříčku
vzdělanosti se dostalo Československo na 48. místo; v Evropě předsti
hovalo už pouze Rumunsko, Maďarsko, Maltu a Albánii.
Nyní, když byly odstraněny umělé překážky pro přijímání všech na
daných zájemců o studium, zájem o vysokoškolské studium mnohoná
sobně vzrostl. Filosofická fakulta Karlovy univerzity po léta přijímala
do 1. ročníku průměrně 400-600 studentů; letos je jich přihlášeno 8,000;
rektorát univerzity doporučil nepřijímat víc než 4,000, aby bylo možno
takový příliv studentů do 1. ročníku vůbec zvládnout.
Významným nástrojem k emancipaci vysokých škol ze zajetí centrali
zovaného byrokratického řízení a k renesanci akademického života
v Československu na demokratickém základě je nedávno přijatý nový
vysokoškolský zákon; vstoupil sice v platnost 1. července 1990, ale jeho
ustanovení se stala stimulem pro práci vysokých škol už dříve.
Nový vysokoškolský zákon obnovuje pojem akademických svobod.
Zahrnuje mezi ně: svobodu vědeckého bádání a zveřejňování jeho vý
sledků, svobodu umělecké tvorby, svobodu vyučovat a učit se, svobodu
volit akademické samosprávné orgány, svobodu zastávat různé filoso
fické názory a náboženská vyznání a svobodu je šířit. Zákon obnovuje
také pojem akademická obec: zahrnuje učitele, vědecké pracovníky,
studenty a ostatní pracovníky vysoké školy či fakulty.
Zákon zdůrazňuje zásadu samosprávy vysokých škol a fakult a vy
tváří demokratickou strukturu samosprávných orgánů. Nejdůležitěj
ším z nich je akademický senát vysoké školy a fakulty, který je volen
akademickou obcí a jí je také zodpovědný; v akademickém senátu jsou
učitelé a studenti zastoupeni paritně. Ministerstvo školství naproti to
mu ztrácí operativní řídící pravomoc, vykonává pouze funkce koordi
nační a kontrolní prostřednictvím financování ze státního rozpočtu;
vysoké školy však získávají také právo samostatně hospodářsky podni
kat. Nový vysokoškolský zákon nově upravil strukturu studia a akade
mické tituly podle zvyklostí většiny vyspělých států. Vysokoškolské stu
dium umožňuje dosáhnout titul “bakalář” a po absolvování státních
zkoušek “magister” (nebo “inženýr” na technických, ekonomických a
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zemědělských školách). V postgraduálním studiu získává jeho absol
vent po rigorózních zkouškách a obhajobě disertační práce titul “dok
tor”.
V Akademii věd chyběl hlavní ferment bouřlivého vzepětí společen
ské a politické aktivity, jímž byli na vysokých školách studenti. Nicmé
ně i zde došlo v posledních šesti měsících k významným změnám a posu
nu směrem k demokratizaci.
Vedení Akademie — jeho prezídium a bašta byrokratismu uvnitř
akademie — úřad prezídia, nebyly schopné reagovat na novou situaci.
Iniciativa ke změnám vyšla z ústavů a z nově se utvořivší konzultační
skupiny členů ČSAV — učené společnosti, kteří byli v minulosti poli
ticky persekvováni. Staré prezídium Akademie pod tlakem nové politic
ké situace v zemi 6. prosince odstoupilo a svolalo na 21. prosince 1989
mimořádné valné shromáždění členů ČSAV k řešení situace v Akademii.
Mezitím vykrystalizovala v prostředí občanských fór a stávkových
výborů, které se ustavily v jednotlivých ústavech, myšlenka vyvolat v ži
vot nové grémium Akademie — sbor delegátů, volených všemi zaměst
nanci přímo v ústavech, jako zástupců pracovišť. 18. prosince se sešlo
poprvé 200 delegátů zvolených zdola; ti se potom jako Komora zástup
ců pracovišť zúčastnili valného shromáždění Akademie 21. prosince
a podstatně ovlivnili jeho usnesení.
Valné shromáždění zvolilo nové prozatímní sedmičlenné prezídium;
na jeho složení měla vliv konzultační skupina dříve perzekvovaných čle
nů Akademie; nebyl zatím zvolen její předseda. Směr demokratizace
uvnitř Akademie byl pak naznačen rozhodnutími o volených vědeckých
radách ústavů a jejich pravomoci volit kandidáty na místa ředitelů ústa
vů, o Komoře volených zástupců jako stálém orgánu Akademie a o rov
noprávném zastoupení jejího předsednictva v prezídiu Akademie a o vy
psání konkurzu na místa ředitelů všech ústavů.
V průběhu prosince a ledna došlo kromě toho k dílčím personálním
změnám, jež znamenaly očištění ústavů od nejvíce zkompromitovaných
funkcionářů. Několik ředitelů — šlo především o společenskovědné
ústavy — se vzdalo funkce; většinou odešli do důchodu. Na úseku spole
čenských věd došlo pak k reorganizaci pracovišť. Byl obnoven sociolo
gický ústav jako samostatné pracoviště; Československo-sovětský in
stitut byl přeorganizován na Ústav dějin východní Evropy; Ústav čes
koslovenských a světových dějin se opět smí nazývat Historický ústav;
nově byl zřízen Ústav pro soudobé dějiny.
V Akademii byla dále zřízena komise pro nápravu křivd, která pečuje
o to, aby vědci, kteří museli odejít z Akademie po roce 1968, dostali pří
ležitost pokračovat ve vědecké práci, pokud o to projeví zájem.
Federální parlament odhlasoval 7. května 1990 tzv. malou novelu zá
kona o Akademii. Nový zákon sankcionoval všechny dosavadní zásad
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ní změny — existenci volených vědeckých rad ústavů a práva Komory
volených zástupců pracovišť. Zákon se už nezmiňuje o nadřazeném po
stavení Akademie věd ve vědeckém výzkumu.
Akademie však zůstává existovat vedle vysokých škol jako druhá,
rovnocenná akademická instituce, a to nikoli jen jako učená společnost,
ale také soubor výzkumných pracovišť. Hlasy navrhující začlenit ústavy
Akademie do soustavy vysokých škol, se neprosadily. Místo toho byla
uzavřena dohoda o spolupráci mezi ČSAV a Karlovou univerzitou, jež
má odstranit dřívější přehrady mezi Akademií a vysokými školami.
Další připravované kroky směřují k oddělení ČSAV jako učené spo
lečnosti a Akademie jako souboru ústavů; dále pak k tomu, aby česká
a slovenská část Akademie si byly postaveny na roveň jako národní in
stituce. Pracoviště české části Akademie budou řízena výborem,
v němž bude prezídium ČSAV zastoupeno 3 členy a Komora volených
zástupců 12 členy.
Všechna nová opatření ještě nepřinášejí automaticky demokratické
poměry. V mnoha ústavech působí vlivné skupiny, které se snaží — za
pomoci většinového hlasování — udržet co nejvíce ze starých předrevolučních poměrů. Zatím neexistuje zákonná možnost zbavit členství
v ČSAV ty, kdož jsou hanbou Akademie, jestliže se sami nerozhodnou
vzdát se svého titulu akademik nebo člen korespondent. Není vylouče
no, že bude nakonec nutno přistoupit k zrušení členství en bloc a k no
vému jmenování podstatně menšího sboru učené společnosti.
Hodně o dalším vývoji napoví červnové zasedání valného shromáž
dění ČSAV, například při volbě nového předsedy. Pro tuto funkci při
chází v úvahu osobnost s velkou vědeckou autoritou a morální integri
tou. Je však nejisté, zda členové Akademie zvolí právě tohoto svého ko
legu do prezídia, aby se vůbec mohl stát kandidátem na předsedu Aka
*
demie.
Z iniciativy Komory volených zástupců byl mezitím prosazen i další
významný krok k odstranění direktivních zásahů do řízení vědy: počí
naje rokem 1991 bude postupně zaveden v celém systému vědeckého vý
zkumu (Akademie věd, vysoké školy, rezortní ústavy) tzv. grantový sys
tém. Granty na výzkumné úkoly, o něž se budou ucházet ústavy, vědec-

* Akademik Otto Wichterle, o něhož šlo, byl v červnu 1990 zvolen jako kandi
dát na místo předsedy ČSAV. K tomu však Komora volených zástupců na za
čátku valného shromáždění prosadila dosud neobvyklou volební proceduru:
v tajných volbách, jimiž se volil kandidát na předsedu ČSAV (jehož potvrzuje ve
funkci prezident republiky), hlasovali současně členové určeného sboru Akade
mie i členové Komory volených zástupců. Ostatní členové prezídia ČSAV byli
voleni odděleně oběma komorami — a členové učené společnosti nezvolili ně
které kandidáty, na nichž Komoře volených zástupců záleželo.
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ké týmy i jednotlivci a o jejichž udělení budou vzájemně soutěžit, bude
rozdělovat Fond pro vědu. Ten bude řízen demokraticky volenou vě
deckou samosprávou (spolupracující se zahraničními specialisty, povo
lanými k posuzování účelnosti výzkumných úkolů) a správní radou vy
tvořenou ze zástupců vlády, financujících organizací a veřejnosti.
Tak jako v ostatních sférách československé společnosti, ozřejmil zá
van svobody i v akademickém životě země, jak tíživé je dědictví totalitarismu.
Před vysokými školami i před Akademií se vrší hora úkolů materiální
povahy: špatně vybavené knihovny, budovy, které nutně potřebují opravu, nedostatek počítačů a dalšího moderního zařízení, ale často také
vhodného nábytku pro knihovny a pracovny; nedostatek devizových
prostředků na zahraniční knihy a časopisy, na studijní cesty na pozvání
kolegů z ostatního světa. Všeobecná devastace země a špatně fungující
hospodářství neslibují rychlou nápravu.
Tíživé jsou problémy personální: malá znalost cizích jazyků u mlad
ší generace, nízká úroveň vědomostí jak u vědeckého dorostu, tak u těch
nositelů vědeckých titulů a hodností, kteří byli povyšováni a dobře pla
ceni za poslušnost, přizpůsobivost, za příslušenství v klanech vědeckých
byrokratů. Všeobecně možno přinejmenším konstatovat, že vysoká
měřítka kladená na úroveň vědecké práce na Západě neplatí ve všech
oborech vědy v Československu.
Všechno, co přinesly nové svobodné poměry do akademického živo
ta, je zatím jen šance. Realizovat ji, vytvořit z vysokých škol a vědec
kých ústavů živou součást kultury, která se bude umět sama spravovat,
sloužit občanské společnosti jako její součást a pomůže odvalit balvan
ztraceného času, to je dlouhý úkol. Svoboda však přinesla naději do na
šich životů. A naděje — jak známo — způsobuje, že lidem narůstají
křídla, a pomáhá dělat zázraky. Získat svobodu po čtyřiceti letech totalitarismu je pro nás stále ještě zázrak; snad se nám podaří i ten druhý,
daleko těžší zázrak: překonat dědictví totalitarismu v naší zemi.
(Úplný text přednášky určené pro červnové zasedání Norské akademie
věd a umění, Oslo 6. června 1990. Předneseno v poněkud zkráceném znění.)
Praha-Scheinfeld
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Co namísto marxismu-leninismu?
Jaroslav Krejčí, Lancaster
Po čtyřiceti letech indoktrinace se osvobozené školství octlo před otáz
kou: Co s marxismem-leninismem? Prostě zrušit a tím skončit, anebo
zrušit a nahradit něčím jiným? Tu je třeba položit další otázku: Je vůbec
možné, aby něco, co si dělalo nárok na exkluzivní klíčovou pozici ve vě
dách, mohlo být nahrazeno něčím jiným? Není taky tato myšlenka, podob
ně jako mnoho událostí, které značily cestu sametové revoluce, absurdní?
Jistě by tomu tak bylo, kdybychom náhradu chápali v podobně absolu
tistickém smyslu, jak to činili adepti marxismu-leninismu. Každá věda
stejnějako každé uměníje svou pravou podstatou otevřenou tvůrčí činností,
kterou nelze spoutat nějakými obecnými poučkami týkajícími se obsahu
nebo metody této činnosti.
Potud je věc jasná. Není žádné vědy, která by byla nad ostatní, ani žádné
filosofie či náboženství, které by měly velící pozici v pluralitě světových
názorů.
Jinam však bude naše úvaha směřovat, když sipoložíme otázku nikoliv
deduktivně, tj. vycházejíce z primátujedné vědy čifilosofie, ale induktivně,
tj. z potřeby integrace našich poznatků a našeho bádání o světě kolem nás
a o nás samých.
Pohlédněme na stav té skupiny věd, které byly marx-leninskou defor
mací nejvíce postiženy, tj. na stav věd společenských. Tyto vědy se od
2. světové války rozrostly do takové šíře, že zvládnutí toho, co bylo za
tuto dobu vykonáno, je nad lidské síly. Organizace akademických insti
tucí (to jsou na Západě vysoké školy, nikoli zvláštní instituce, v nichž
je bádání odděleno od výuky) více méně nutí k takové specializaci. Jde
se spíše do hloubky než do šíře.
Specializace má jistě výhodu pro objevování nových poznatků a vý
zkumných metod. Závratný pokrok v přírodních vědách by byl sotva
možný bez takové specializace. Nevýhoda je však v tom, že se ztrácí cel
kový přehled a často taky souvislost s příbuznými obory. Tento důsle
dek se obzvláště nepříznivě pociťuje u věd společenských.
Uveďme zde jen tři ukázky toho, jak si badatelé z různých částí světa
uvědomují tuto nevýhodu. Před 22 lety ve Sborníku o společenských vě
dách, vydaném organizací UNESCO, si německý sociolog Wolfgang
Zapf nostalgicky povzdechl: “Moderní sociologie se etablovala jako
specializovaná disciplína, která odmítá široký záběr rané sociologie s je
jí vývojovou tématikou, přetrhává svazky s ekonomií, sociální antropo
logií a politikou, což vše tvořilo tak inspirativní jednotu starších teorií.” (1)
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O čtyři roky dříve však už tři američtí profesoři, Talcott Parsons, Robert
N. Bellah a S.N. Eisenstadt, se v diskusi na Harvardově univerzitě poku
sili navázat na teorii evoluce Herberta Spencera a tak říkajíc zmapovat
univerzální faktory společenského vývoje (v Parsonsově terminologii
evolutionary universals).(2) I když celý pokus nezanechal hlubší stopu ve
vývoji společenských věd, přece jen zdůraznil potřebu integrovaného
přístupu k těmto vědám.
Pozoruhodný výkřik v tomto směru zazněl v roce 1981 v knize Civili
zations and Social Theory, kterou napsal Egypťan Anouer Abdal-Malek.(3) Usoudil, že motorem společenského vývoje není jen dialektika
výrobních sil a výrobních poměrů, ale také souhra a protihra kultur
ních a etnických faktorů. Malek ve snaze přijít na kloub dialektické po
laritě univerzality a specificity, doporučil kombinaci Karla Marxe, Ar
nolda Toynbeeho a Josefa Needhama (anglického sinologa) jako výcho
disko integrovaného přístupu. Také tento podnět vyzněl naprázdno.
Nikdo se nepokusil nadhozenou myšlenku naplnit vážným pokusem
o syntézu.
Úspěšnějším východiskem syntézy se stal, paradoxně, další stupeň
specializace, specializace ne podle oborů akademické činnosti, ale podle
zeměpisných oblastí. Tam se na rozdíl od integrace různých teorií, tj.
shora, vytvořila nutnost integrovat různé vědní obory z jejich empiric
kých aspektů, tj. zdola. U specialistů na určitou oblast, jako např. Střed
ní východ nebo Sovětský svaz, se předpokládá znalost veškeré proble
matiky bez ohledu na to, do kterého oboru je daný problém obvykle za
řazován. Praktická potřeba komplexní znalosti se časem ukázala akade
micky stimulující a přispěla k integraci společenských věd na vyšší me
todické a teoretické úrovni. Setkání s obecnými teoriemi nedopadlo
vždy v jejich prospěch.
Pochopitelně, souborná znalost regionu na akademické úrovni vyža
duje znalost metodiky a teoretických přístupů specializovaných oborů
a kromě toho povšechnou znalost dějin a kultury dané oblasti. Specialis
ta na zeměpisně vymezený kus světa se tak nutně stává jeho polyhisto
rem; s ohledem na svůj regionální úsek, zpravidla bez nějakého aprior
ního návodu, razí cestu integraci společenských věd.
Další krok v tomto směru podnítila potřeba srovnávání. Ta se objevi
la jako zvláště akutní u oblastí, které v důsledku 2. světové války byly
rozděleny tak, že v každé z jejich částí se uplatnila odlišná společenská
soustava. Rozdělené Německo poskytlo regionalistům nejvíce příleži
tosti ke komparativnímu studiu, které vzhledem k zásadním rozdílům
obou soustav vedlo k vyššímu stupni společensko-vědní integrace a od
tud k výše již zmíněnému setkání s obecnými teoriemi.
Ukázalo se, že systémové rozdíly mezi tzv. Západem a Východem lze
nejen všestranně analyzovat a kvantitativně doložit, ale že všechny
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podstatné znaky těchto protichůdných systémů lze logicky odvodit z je
jich ideologických premis. Utilitární liberalismus se svým důrazem na
lidská práva na straně jedné a regulativní komunismus na straně druhé
poskytovaly klíč k pochopení jednotlivin a jejich souvislostí.(4)
Kromě toho okolnost, že systémový rozdíl nevyplýval z různé dialek
tiky výrobních sil a výrobních poměrů, ale z výsledku války, a že podob
ně tomu bylo i s rozdělením Koreje a Vietnamu, přispěla k dalšímu zpo
chybnění plauzibility ekonomického determinismu.
Nemůže být pochyby o tom, že bytí, tj. fyziologická a biologická
podstata člověka, podmiňuje jeho vědomí. Lidské vědomí má však
dostatečný prostor k tomu, aby určovalo změny v organizaci a struktu
ře lidské společnosti. To, jak člověk rozumí svému prostředí, lidskému
i přírodnímu, je předpokladem jeho aktivity. Čím více mu rozumí, tím
více na ně může působit a případně je ovládat. Prostě řečeno, to není zá
ležitost svalů, ale mozku.
Srovnání společenských soustav, a to nejen na území rozděleného
Německa, ukazují, že jsou různé hierarchie hodnot a rozdíly ve světo
vém názoru, které podmiňují vznik různých politických režimů a spo
lečenských soustav. Osou dějinného vývoje je kultura; na ní závisí, jaké
místo vyhradí ekonomickému myšlení, popřípadě mu předá otěže své
vlastní existence. Hodnotné spektrum je široké a odstíny v jeho struktu
ře nespočetné. Nicméně během pěti tisíciletí, kdy lidé dovedou své myš
lenky vtělovat do písemných znaků, standardizované soubory jednotli
vých světových názorů a hodnotných hierarchií, typizované specifický
mi klíčovými institucemi a symboly, představují základní tvárné osy
dějinného vývoje.
Pro tyto konfigurace, které jsou globálními společenskými a kultur
ními útvary dějin, se již více méně vžil název civilizace. Na rozdíl od hod
notícího pojetí, které civilizací rozumí vyšší stupeň kultivovanosti
(v tomto smyslu např. Norbert Elias chápe dějinný vývoj jako civilizač
ní proces (5) ), slovo civilizace ve spojení s příslušným identifikačním
epitetem označuje konkrétní zeměpisně vymezený historický společen
ský útvar sociálně-kulturní povahy.(6)
Bohužel historik, který nejvíce přispěl k užívání pojmu civilizace v
tomto epistemologickém smyslu, Arnold J. Toynbee, nevybudoval nos
nou základnu k dalšímu bádání. Jeho monumentální dílo, imponující
jak brilantností stylu tak fenomenální znalostí světových dějin, vyznělo
ve svém celku více jako umělecká epopej než jako systematická práce
vědecká (7). Kromě inspirativní hodnoty celku jsou to jen jednotlivé
postřehy a teoretické podněty (ad hoc hypotézy), které se příležitostně
osvědčují jako stavební kameny nových konstrukcí.
Podobný osud stihl i Sorokinův pokus o vystižení rytmu dějin v dife
rencovaném souboru lidské činnosti; dominantu tohoto rytmu Sorokin
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viděl ve střídání tří typů hodnotových hierarchií, s ideační a sensuální
orientací jako základními protipóly.(8)
V oblasti duchovních proudů a jejich důsledků ve struktuře společ
nosti bylo třeba hledat další opěrné body k uplatnění integrovaného
společensko-vědního bádání. Byl to, opět paradoxně, další stupeň ště
pení učebních oborů, který toto hledání usnadnil: vznik kateder nábo
ženských studií, v nichž se kombinoval přístup teologický s přístupem
srovnávacím a společensko-vědním. Tak jako se katedry oblastních
studií staly východiskem k srovnávacímu studiu světových názorů
a hodnotových systémů, přičemž se mohl uplatnit jak přístup filosofic
ký, tak společensko-vědní. Postupem času se studium namnoze rozšíři
lo i na světové názory sekulární povahy (9), což zpětně přispělo ke sle
dování společenského dopadu i u světových názorů a hodnotových
principů náboženských.
V Americe se kromě kateder oblastních a náboženských studií začaly
zavádět kursy srovnávacího studia jednotlivých civilizací. Děje se tak
v různé organizační souvislosti a s různě velikým záběrem. Ve Spoje
ných státech založená Mezinárodní společnost pro komparativní stu
dium civilizací (10), která každý druhý rok pořádá velké kongresy, se
snaží rozvíjet interdisciplinární diskusi o koncepční a teoretické orien
taci nového oboru. V americké angličtině, která se na rozdíl angličtiny
britské nevyhýbá novotvarům, se pro adepty tohoto oboru razí název
civilizationalists. Pochybuji, že by se všeobecně ujal. Nová specializace
může však být dalším příspěvkem ke všeobecnému humanitnímu
vzdělání.
Naproti tomu marxismu naklonění sociologové, působící na mnoha
universitách Západu, se snaží své marxizantní (tj. z marxismu odvoze
né) variace prosazovat jako základnu integrovaného poznání zaměře
ného především na kritiku stavu společnosti, ve které žijí. Vzhledem
k tomu, že ani ‘reálný socialismus’ neunikl zcela jejich kritice, byli tito
marxizanti v Sovětském svazu a jeho satelitech odmítáni jako kacíři.(11)
Mnozí z těchto kacířů si však myslí, že zhroucení komunistických reži
mů ve střední a východní Evropě bylo důsledkem chybné realizace
Marxovy koncepce a že oni by to dovedli dělat lépe.
Mnohokrát už bylo konstatováno, že studující mládež touží po integro
vaném poznání, takže jde jen o to, kdo jí co dovede nabídnout. Americ
ký profesor E.O. Reischauer, který byl dlouhý čas velvyslancem v Ja
ponsku a tam měl příležitost pozorovat zápas o myšlenkovou orientaci
studenstva a inteligence vůbec, pokládal za hlavní slabost kulturního
působení Američanů v Japonsku jejich neschopnost formulovat souvis
lou filosofii své politiky a svých životních hodnot. Naproti tomu komu
nisté se svým ‘pěkně zabaleným a označkovaným dialektickým mate
rialismem’ měli mezi inteligencí velké úspěchy.(12) Podobný kontrast
jsem mohl pozorovat i na amerických universitách, jakož i jinde.
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V sedmdesátých letech byla většina sociologických kateder ve Velké
Británii ovládána marxisty nebo alespoň marxizanty. Podobná situace
byla i v jiných zemích západní Evropy. Kdo toužil po objektivním pří
stupu ke studiu společenských věd, volil raději oblastní studia nebo kom
binoval výuku sociologie s nějakou dávkou protiléku, jako např. s ná
rodním hospodářstvím, dějepisem, nebo studiem náboženství. V osm
desátých letech však začal marxizantní vliv opadávat. Jako klasické
východisko teoretizování se začal více uplatňovat Max Weber.
University, na nichž vznikly dobře vybavené katedry jak oblastních,
tak náboženských studií, vytvářely mimořádně příznivé podmínky pro
integrovanou společenskou vědu nezatíženou ideologickou předpoja
tostí. Jednou z takových universit se stala universita v anglickém Lancasteru. Ta také poskytla autorovi této úvahy vítanou příležitost podílet
se na výzkumu a výuce v obou typech integrovaného studia (byly to
katedra náboženských studií a katedra evropských studií) a přispět vlast
ními podněty k jejich programu.
Je možno této zkušenosti použít i v československých poměrech?
Mohou se integrované přístupy ke studiu náboženství a světových názo
rů a ke studiu oblastních specifik stát základnou kursů, které by nastou
pily na místo zdiskreditovaného marxismu-leninismu?
Něco takového je po mém soudu nejen možné, ale i žádoucí. Jestliže
se v anglofonních oblastech světa hledá cesta, jak uspokojit potřebu
všeobecného humanitního vzdělání na vysokoškolské úrovni, proč by
mělo Československo zůstat stranou? Jen proto, že většinový typ škol
ského vzdělání na Západě i na Východě tomuto požadavku dosud ne
dovedl plně vyhovět?
Myslím, že tady se nám naskýtá příležitost nezůstat pozadu; časem
můžeme i získat předstih. Orientace našeho vysokoškolského studia
a školství vůbec jsou ve stadiu přestavby a jde teď o to, jakými instituč
ními podmínkami vybavíme adepty všeobecného humanitního vzdělání
a integrovaného společensko-vědního poznání.
Významný krok v tomto směru byl učiněn z iniciativy rektora Karlo
vy univerzity profesora Radima Palouše založením Ústavu základů
vzdělanosti při této universitě. Také na Českém vysokém učení tech
nickém se projevuje snaha opatřit studentům přístup k základům vše
obecného humanitního vzdělání. Protagonistou je zde docent Karel
Košťál, vedoucí katedry fyziky na strojní fakultě. Na Palackého univer
sitě v Olomouci vznikla na filosofické fakultě katedra humanitních
a evropských studií. Předpokládám, že i jiné vysoké školy se připojí
a zdravá soutěž podnítí zdárný rozvoj humanistické vzdělanosti.
Na dalších stránkách této stati načrtnu, jak bych si zhruba představo
val organizaci a zaměření integrované společensko-vědní výuky v Čes
koslovensku. Vycházím přitom ze svých zkušeností ve Velké Británii
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a ve Spojených státech. Nemusím přitom snad zvlášť zdůrazňovat, že
tento přístup nepokládám za jedině možný nebo oprávněný. Pluralitu,
kterou jsme tak dlouho ve svém národním životě postrádali, vítám i v
akademické a pedagogické činnosti.
Jak já to vidím, znalost stěžejních duchovních proudů a společen
ských soustav lze na vysokoškolské úrovni zvládnout za pomoci didak
tické strategie, která dovede udržovat účelnou rovnováhu mezi rozsa
hem a hloubkou studované látky. Co to prakticky znamená? Přede
vším zaměřit studium na takový rozsah látky, který Toynbee nazval
intelligible field of study, tj. stanovit takový časový a prostorový rozsah
látky, který umožňuje pochopení zkoumaného jevu v jeho celistvosti. Při
stanovení hloubky studia je třeba dobře rozlišovat podstatné od ne
podstatného.
U duchovních proudů to znamená zaměření na takové z nich, které
modelovaly společenské vztahy a instituce v makroskopickém měřítku
nebo se aspoň významným, společensky účinným způsobem o takové
modelování pokoušely. Jinými slovy, jde o duchovní proudy, které se
staly základnou jednotlivých civilizací.
Do této kategorie jistě patří tři světová náboženství ve všech svých
hlavních historických variantách, křesťanství, buddhismus a islám, ja
kož i významná náboženství s partikulární etnickou či regionální základ
nou, jako je judaismus, hinduismus a taoismus. Diferencované meze
společenského dopadu těchto náboženství nebyly dosud plně doceněny.
Průkopnické dílo Max Webera v tomto směruje třeba nadále rozvíjet. (13)
Pochopitelně je třeba do této souvislosti zařadit i nábožensky lehčeji
profilovaný světový názor a kulturní přínos antického Řecka a Říma,
jakož i světové názory více méně sekulární povahy, jako konfucianismus
a marxismus, popřípadě marxismus-leninismus.
Duchovní základna moderního Západu nenašla dosud své vlastní
jméno. Přestože křesťanství v ní nadále tvoří významnou složku, jeho
dominantou, modelující jeho instituce a společenské vztahy, je filosofie
lidských práv a utilitárního liberalismu, filosofie, jejíž artikulaci a rozvi
nutí nelze odvodit od jediného autora. Jako symbolické zkratky, vhod
né pro komparativní nomenklaturu, lze však použít jména Jeremiáše
Benthama; v absolutním nedostatku metafysické dimenze v jeho myšle
ní se odráží podstata duchovní dominanty současné civilizace Západu,
která právě pro tuto zcela světskou, pragmatickou orientaci zůstává
otevřenou nejen křesťanství, ale všem ostatním duchovním proudům.
Na rozdíl od kulturně i politicky otevřené společnosti Západu (civili
zace benthamovské) se marxisté-leninisté pokusili o modelování osobité
civilizace Východu (s intencí jejího rozšíření na celý svět) v naprosté
uzavřenosti všem ostatním názorům, ať náboženským či sekulárním.
Společenský dopad marxismu-leninismu se ukázal natolik katastrofál
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ním, že civilizaci jím dominovanou lze považovat - opět můžeme použít
Toynbeeho termínu - za civilizaci abortívni. V době, kdy píši tyto řádky,
se sice ještě stoupenci marxismu-leninismu v některých zemích tzv. tře
tího světa pokoušejí o zachování jeho dominanty, případně v návaznosti
na konfuciánskou či muslimskou tradici, ale tyto pokusy nevypadají
nikterak slibně.
Pro úplnost je ještě třeba dodat, že plné porozumění vývoji evropské
civilizace od její antické fáze až po dnešek vyžaduje znalost hlavních
duchovních proudů její oblasti, jako byly např. monasticismus, rene
sance, reformace, osvícenství, romantismus, pozitivismus, pragmatis
mus, jakož i současné hledání nového zakotvení v transcendenci.
Takto orientovaný pohled na svět nevyžaduje podrobnou znalost
jednotlivých náboženství a životních filosofií, zejména ne znalost vněj
ších forem rituálu. Podstatné jsou základní prvky světového názoru
a hierarchie hodnot. Jejich formulaci zpravidla najdeme v písemných
dokumentech, které obecně můžeme nazvat standartní normativní lite
raturou. U náboženských směrů je to téměř vždy nějaké Svaté písmo
s příslušným Desaterem či Paterem přikázání. U sekulárních směrů jsou
to spisy klasiků, popřípadě (jako u benthamovského Západu) preambu
le státních ústav a texty mezinárodně dohodnutých chart. S duchovním
profilem úzce souvisí profil umělecký; podle literárních, hudebních
a zejména výtvarně uměleckých děl lze namnoze identifikovat, ke které
civilizaci daný výtvor náleží. Stěžejní instituce (Master institutions') jako
církve, státní formy (absolutní monarchie, parlamentní demokracie,
diktatura jedné strany atd.), hlavní osy stratifikace a dělby práce, jakož
i druh právního řádu, tvoří další prvek srovnávací analýzy civilizací,
z něhož je možno usuzovat na povahu vazby mezi ideační základnou
a sociální strukturou té které civilizace.
Přestože společenský dopad normativního regulativu je vždy zřetel
ný, nelze z něho všechny prvky společenské struktury jednoznačně de
dukovat. Je tu jednak celá řada reziduálních faktorů z období starší ci
vilizační varianty, jednak ne každá myšlenková základna či hodnotová
hierarchie se bezprostředně promítá do úpravy sociálně-ekonomických
vztahů dané společnosti.(14) Jsou to především sekulárně orientované
myšlenkové základny, které těmto vztahům věnují zvýšenou pozornost.
Nábožensky orientované duchovní proudy se zpravidla spokojují s
povzbuzováním mravního přístupu k sociálně-ekonomickým a politic
kým problémům.
Vzhledem k této nestejné intenzitě vazby mezi ideační základnou
a společenskou strukturou je vhodné analýzu společenské struktury
orientovat nezávisle na ideačních premisách a jejich vzájemný vztah de
finovat ež ex post. Hlavní rysy společenské struktury lze dobře vystih
nout pomocí tří typů distribuce: 1. distribuce práce a výkonu; 2. distri-
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buce důchodu a majetku a 3. distribuce moci a vlivu. Tyto tři druhy dis
tribuce spolu s kumulativními účinky na diferencovanou kvalitu života
a společenskou prestiž představují společný, jednotící rámec pro po
znatky speciálních oborů, jako je sociologie, ekonomika, politologie,
etnologie a sociální psychologie popřípadě antropologie.
Jednotlivé typy společenských soustav lze pak definovat jako mutace
jednotlivých prvků výše uvedených distribucí, což usnadní srovnávací
analýzu jak v současné (synchronní), tak historicky následné (diachron
ní) dimenzi. Naskýtá se tak příležitost použít vedle tradičních ideálních
typů weberovských přesnějších vícerozměrných kategorií, které se už
osvědčily při nejrůznějších typech srovnávacích studií. (15)
Dalším požadavkem didaktické strategie při hledání střední cesty
mezi všeobecným a speciálním vzděláním, je udržování zdravé rovno
váhy (uměřenosti) mezi metodickým vkladem (methodological input)
a poznávacím efektem (cognitive output). Rozsáhlá metodologická teoretizování spojená často s přemírou speciální terminologie (nemohu se
ubránit dojmu, že adepti jednotlivých oborů se tak snaží zaštítit své
obory a dát jim zdání vyšší vědecké prestiže), se namnoze stala vážnou
překážkou skutečného poznání. Věda, která usiluje o porozumění před
mětu studia (Maxe Webera ‘verstehende Sozialwisseschafť) se nemůže
nechat svést do slepých uliček samoúčelné formalizace. (16)
Uměřenost mezi metodickým vkladem a poznávacím efektem vyža
duje především účelnou harmonizaci mezi faktografickým rozborem
a teoretickou interpretací (v angličtině se užívá pojmů idiographic versus
nomothetic approach). Tady se ukáže, jak dalece je ta která teorie opera
tivní, popřípadě zdaje vůbec její názvosloví použitelné.(17)
Dlouhodobý pohled na vývoj civilizací a společenských struktur
objevuje jak prvky, které představují články jednosměrného vývoje, tak
prvky, které se objevují více méně cyklicky. Jednosměrný vývoj, byť
s občasným caesurami a regionálními přesuny, lze konstatovat přede
vším s ohledem na poznávání světa kolem nás a možnosti do něho cíle
vědomě zasahovat (netroufám si říci ovládat).
Cyklický vývoj se objevuje zejména v obdobích převratných změn,
kdy různosměrné tlaky jednak zostřují protiklady a zvyšují pulzaci po
litického života, jednak narážejí na meze lidské schopnosti dlouhodobě
nést břímě zápasu jedním směrem. Pozoruhodný prvek cykličnosti se
též vyskytuje v dlouhodobém rytmu náboženské orientace: období
s převažující tendencí k racionálnímu uvažování se střídají s epochami,
kdy převládá tendence k mýtům a mystice.
Kromě toho se v průběhu času vždy také objevují zcela jedinečné jevy;
jejich početnost dala mnohým historikům podnět k tomu, že odmítají
jakékoli hledání pravidelností či zákonitostí v dějinných procesech.
Souborná shrnutí jejich poznatků však ukazují, že jedinečnost, jedno-
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směrnost a cykličnost dějinných jevů představují další oblast lidského
poznání, v níž lze uplatnit pluralitu metodických postupů.
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Klasické vzdělání a československé školství
Jana Nechutová, Brno
Klasické vzdělání je jedním z dluhů, které má minulý vývoj vůči naší
národní kultuře. Nelze říci “vůči mladé generaci”, neboť latinsky, neřkuli řecky, zná v Československu kromě pětašedesátníků a starších,
odchovaných klasickými gymnázii první republiky, jen málo specialis
tů, kteří donedávna museli a vlastně stále ještě musí svou existenci zdů
vodňovat.
K čemu je konzervativní aspekt školské výchovy podle mého názoru
dobrý, o tom se pokusím povědět jen velmi stručně jako o východisku
k dalšímu, spíše historickému zamyšlení. Především argumentace po
třebností gymnaziální latiny pro budoucí mediky, farmaceuty, biology
nebo právníky a kvůli správnému užívání cizích slov je povrchní, a při
jatelná je snad právě jen v rovině opravdu lidové. Její častý výskyt uka
zuje, jak se u nás představa o vzdělanosti stala lidovou v tom horším
smyslu slova, totiž jak se zvulgarizovala. Ve skutečnosti potřebujeme
klasické vzdělání proto, abychom se neodtrhli od kořenů, v nichžje na
še kultura založena, což je, jak známo, křesťanství a antika. Zní to velmi
všeobecně a ono to i takto všeobecně platí — v tomto smyslu mají zna
losti, získané v oboru antické kultury, cenu samy o sobě. Je to jedna
z oněch nepraktických hodnot, bez nichž se ovšem praxe stává prázdně
a tupě prakticistní. Vedle této všeobecné platnosti je zde však i konkrét
nější obsah tohoto opatrování kulturních kořenů. V této souvislosti bý
vá řeč o tom, že neporozumíme-li minulosti, nemůžeme rozumět své
současnosti (a jak velice je naší současnosti zapotřebí, abychom se v ní
vyznali!). Jde tu přirozeně o porozumění antice samotné, ale není ke
škodě snažit se pochopit i následující epochy, neboť ty mohou svým
vztahem k antice leccos vypovědět o jejím významu a hodnotě. Nejsou
to jen období přímých, výslovných a uvědomělých návratů ke klasikům
v renesančním humanismu, je to kupodivu i celý středověk; ten totiž při
nejmenším od konce 8. století až do přechodu k renesanci vždy na anti
ku přirozeně navazoval, v každém období jinak a někdy i bizarně, ale
stále latinské autory znal, vážil si jich a nikdy neměl tu zpupnost odmí
tat je, i když se křesťanská kultura ve své dogmatické větvi leckdy v tom
to pokušení ocitala. Bylo to asi i tím, že se stále znala latina, a návraty
k antické kultuře byly tudíž technicky celkem snadno možné.
Ke zpřetrhání svazků formálního vzdělání se zdrojem antiky, k pře
rušení znalosti antických jazyků, spolu s řečtinou i běžnější latiny, došlo
v posledních desetiletích nejen u nás a dokonce nejen v tak zvaných so
cialistických zemích, málokde se to však stalo tak důsledně jako právě
u nás — aspoň o Bulharsku, Polsku a NDR vím, že si jejich školské sys
témy klasický typ vzdělání, byť v omezené míře, zachovaly. Rozhodující
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zde byla právě ona zpupnost, tatáž, která v jiných svých výhoncích zni
čila třeba také vztah lidí k sobě navzájem, k půdě, k přírodě, ke zvířa
tům, k životnímu prostředí, ale i k věcem, zpupnost, vzešlá ne zcela ne
pochopitelně z opojení čímsi novým, co se zdálo nastupovat a ve jménu
čeho se mělo vše staré zbořit. Byla to dále polytechnická odrůda zpup
nosti, a posléze falešný pojem lidovosti a lidovlády, likvidující vše, co
bylo v podezření z výlučnosti. Působení těchto faktorů vedlo k Nejedlé
ho školské reformě v roce 1948, která zrušila osmileté gymnázium a za
vedla tzv. jednotnou školu.
Správnost či nesprávnost jednotné školy je dodnes občas předmětem
sporů v tisku a kamenem úrazu bývá v těchto diskusích představa o vše
obecné přístupnosti a vůbec demokratičnosti školského vzdělání. V ro
ce 1948, těsně předtím, než Nejedlého reforma vstoupila v platnost, na
psal o jednotné škole polemickou brožurku pozdější známý překladatel
z antických jazyků Rudolf Mertlík, kterého už pro jeho sociální původ
a vzhledem ke způsobu, jakým se ke vzdělání těžce dostával on sám, ne
budeme podezřívat z nedostatku smyslu pro sociální spravedlnost
a z namyšleného elitářství. Brožurka, která vynesla autorovi několik let
vězení, je dodnes četbou věcně informativní a zároveň varující kulturně
i politicky.
Na humanitní větvi čtyřletých gymnázií (pro studenty, kteří ukončili
devět let jednotné školy, tj. pět let školy obecné a čtyři roky tzv. nižší
střední školy) byla v systému jednotné školy latina vyučovacím předmě
tem se slušným počtem hodin a bylo možno z ní maturovat, už tehdy
však ztrácelo její studium společenský prestiž a bylo potlačováno s po
ukazem na to, že budování socialismu potřebuje technickou inteligenci
a že humanitní vzdělání je zbytečným přepychem a koneckonců buržoazním přežitkem. Tento celkem ještě přijatelný stav trval do roku 1953,
kdy byla myšlenka jednotné školy uvedena ad absurdum rozhodnutím,
že jednotná škola bude zkrácena na osm let a celé střední všeobecné
vzdělání, ukončené maturitou, bude trvat jedenáct let. Po osmi letech
povinné školní docházky se mohl nadaný žák, jehož nadání ovšem už
bylo náležitě normalizováno, stát studentem jedenáctileté střední školy
— tam ovšem už latina mohla být vyučována pouze nepovinně.
Nastaly tehdy nepředstavitelné zmatky: v září 1953 přicházeli do 10.
třídy jedenáctileté střední školy jak studenti, kteří před prázdninami do
končili první ročník dosavadních čtyřletých gymnázií, tak žáci 4. roční
ků vyššího stupně jednotné školy (kteří měli vlastně za sebou 9. třídu,
patřící nově už k nejvyššímu stupni jedenáctiletky), a navíc otevírala
mnohá gymnázia také 10. třídu pro mládež, která přicházela z továren
a měla během dvou let získat úplné všeobecné středoškolské vzdělání.
Kromě toho v červnu právě ukončeného školního roku maturovali ne
jen studenti 4. ročníků dosavadních čtyřletých gymnázií, ale po krát
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kém maturitním kurzu i studenti tříd třetích, aby se škola zbavila “pře
stárlých” žáků: napříště měli mít za sebou maturanti jedenáct a nikoli
třináct ročníků a mělo jim tedy být 16-17 let. Tento stav věcí, přechod
od obstojného stavu k naprosté konfúzi a rapidnímu snížení úrovně stu
dia, ohromil a ochromil na nejednom ústavě profesorský sbor natolik,
že někteří jeho členové jako by vzdali vše: nepožadovali ani to, co snad
požadovat mohli a měli, takže mnozí z nás prošli středoškolskými lavi
cemi, aniž by se nás vzdělání výrazněji dotklo. Nelze říci přesně, jak
dlouho tento stav trval — za několik let nato, snad až v souvislosti s dal
ší školskou reformou z r. 1960, začalo být gymnaziální studium dosti
obtížné díky důslednému důrazu na tzv. polytechnické předměty, aniž
však se intenzita tohoto drilu (byl to totiž opravdu spíše dril než syste
matické a hlouběji založené vzdělání) jakkoli projevila jakožto možný
solidní základ pro studium na přírodovědných a technických oborech
vysokých škol.
Stav, který způsobila školská reforma z roku 1953, se musel odrazit
i v univerzitním studiu klasické filologie na filosofických fakultách. Si
tuace byla v příznivém smyslu modifikována skutečností, že na přísluš
ných katedrách působili prvotřídní odborníci evropského formátu.
V Praze profesoři Salač a Svoboda, v Brně Novotný, Stiebitz, Ludvíkovský, Hejzlar, omezím-li výčet na nejstarší. Ti do chvíle, o níž je právě
řeč, vychovali generaci odborníků, která ovšem z největší části, pokud
se někteří její příslušníci neuplatnili v ústavech ČSAV nebo jako překla
datelé, přišla po odborné stránce s celým svým vynikajícím vzděláním
vniveč: na středních školách se uplatnit nemohla. A od let 1953-1954
přicházeli do prvních ročníků fakult a přímo ke studiu klasické filolo
gie byli přijímáni maturanti, kteří neuměli latinsky. Částečně i pro jejich
vysokoškolské učitele platí to, co bylo řečeno o některých středoškol
ských, že se zděsili a leccos vzdali — zdaleka ne však vše. Rezignovali
snad na detailní znalost, na dril, na aktivní zvládnutí latiny, téměř zcela
na slušnou znalost řečtiny, pokusili se však, a pro lidi s jejich přehledem
v oboru to nebylo nemožné, poskytnout problematicky polovzdělaným
adeptům svého oboru celkový zasvěcený přehled o antické kultuře a as
poň obstojnou výchozí znalost latiny a antických literatur.
K další reformě československého školství došlo pak v roce 1960: po
slední ročníky jedenáctileté střední školy přestaly být součástí celého
vzdělávacího komplexu od šesti do sedmnácti let a osamostatnily se ja
ko 1.-3. třída “střední všeobecně vzdělávací školy”. Už v tomto tříle
tém quasigymnáziu se uplatňovala tendence k diferenciaci poskytova
ného vzdělání — vznikly různé větve, mimo jiné i s rozšířenou jazyko
vou výukou (jazykové třídy stejně jako např. třidy sportovní byly zavá
děny i na vybraných školách základních) a také větev “s rozšířenou vý
ukou klasických jazyků”. Měl ji pouze nepatrný počet škol a tato “roz
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šířená” výuka byla proti kdysi osmiletému gymnáziu velice omezená,
ale první krok byl učiněn. O něco lépe na tom byla gymnázia čtyřletá,
vzniklá v roce 1969, kdy byly založeny dokonce i primy osmiletých ústa
vů: ty však vzaly za své velmi rychle, po jediném roce existence, a nadaní
primánci se vrátili do šestých tříd škol opět nekompromisně jednotných
a z některých z nich se patrně staly typicky normalizované produkty
československého školství sedmdesátých let. — Všimněme si, jaký sé
mantický posun prodělává výraz “normalizace” v souvislosti se vzdělá
ním: v době politické normalizace, tj. v době snahy stranických a stát
ních orgánů uvést náš údajně vykolejený systém opět do údajně normál
ního stavu, se normalizuje i školství, a žáci, studenti, absolventi a ko
neckonců také učitelé jsou normalizováni, tj. střiženi podle normy. Co
se normě vymyká, je nepřípustné nebo přinejmenším nežádoucí.
Normě se vymykala také latina a tak i ta z normalizovaných škol zmi
zela, ač čtyřletá gymnázia zůstala — podivný kompromis se snahou tzv.
vzdělávací proces co nejvíce zkrátit a přizpůsobit “překotnému průbě
hu vědeckotechnické revoluce”, “aktivizovat všechny rezervy”, skryté
v mladém intelektu, už bezmála v mateřské škole: projektem nové škol
ské soustavy, experimentálně zaváděné od roku 1976 a uzákoněné v ro
ce 1980, byl první stupeň škol zkrácen na čtyři roky, celájednotná škola
pak na osm let a trapně předstíraná všeobecná školní docházka na deset
roků — nejproblematičtější a nejzhoubnější že všech školských reforem
od roku 1948. Ještě donedávna vycházel z gymnázií s tzv. rozšířenou vý
ukou klasických jazyků nepatrný počet absolventů, kteří mohli tvořit
jádro studentů latiny na filosofických fakultách, v posledních třech le
tech však zmizela díky tomuto zákonu o základním a středním školství
z r. 1980 i tato už stejně značně zesláblá (kvantitativně i kvalitativně)
stopa a do prvních ročníků byli ke studiu latiny, které se ostatně stejně
každým rokem ani neotvíralo, přijímáni uchazeči, s nimiž se zase —
stejně jako v polovině 50. let začínalo od prvopočátků.
Dnešní stav tedy vypadá takto: všeobecné vzdělání, jež si mnozí mla
dí lidé i lidé střední generace doplnili navzdory všem překážkám velmi
uspokojivě, neobsahuje znalost klasických jazyků vůbec. Přitom se
v poslední době objevila mezi českou inteligencí pozoruhodná a zřejmě
dlouho předtím nevídaná odrůda snobismu: kdekdo užívá latinských
slov a úsloví, kdejaká společnost, těleso a soubor nese latinské jméno.
Latinsky jsou formulována promoční i svatební oznámení, latinská
jména nesou dokonce mezi přáteli směňované produkty domácího
i chalupářského hospodaření — tyto překladatelské exhibice ovšem ko
ná ona hrstka oficiálně ne příliš hodnocených přeživších odborníků,
kteří tak nabývají poněkud bizarním způsobem na společenské přitaž
livosti a koneckonců i na ceně. Bylo by lze vykládat to také jako projev
frustrace, pro jejíž odstranění se někdo třeba rád pokusí i naučit se la
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tinsky. Nikoli. Když některé jazykové školy kurzy latiny zkusmo vypsa
ly, nenaplnily je. A kolem vysokoškolských kateder klasické filologie se
pohybovalo a formou mimořádného studia se na nich přiučovalo totéž
(malé a exkluzivní) množství i složení nadšených laiků jako celá léta
předtím.
Vysokoškolských odborníků je málo a ani to málo nenachází po ab
solutoriu přiměřené uplatnění — a přitom by jejich působení bylo tolik
zapotřebí. Nejen ve všech vědeckých ústavech s humanitním zaměře
ním (neboť co je filosofie, teologie, psychologie, sociologie, historie,
právní historie, historie jednotlivých věd, dějiny výtvarného umění,
hudby i divadla, literární dějiny světové a české — co to vše i další nevy
jmenované obory je bez znalosti latiny a antické kultury?), ale přede
vším na středních školách, kde se budují základy příští vzdělanosti ná
roda. Snahy tento stav změnit a zavést latinu zatím aspoň v omezené mí
ře do středoškolské výuky se začínaly tvrdošíjně projevovat a nepříliš
úspěšně prosazovat již nějakou dobu před změnou politického systému,
dnes, ačkoli máme nový školský zákon a gymnaziální osnovy byly dosti
podstatně změněny zejména ve prospěch výuky cizích jazyků, nezískala
latina zatím takové místo, jaké by mít měla (pouze dvě vyučovací hodi
ny týdně ve dvou kupodivu nejvyšších ročnících čtyřletého gymnázia),
slibné je zakládání osmiletých gymnázií s latinou od třetí třídy, škol cír
kevních a soukromých. A propos: onu omezenou a nelogicky umístě
nou latinu na čtyřletých gymnáziích nebudou většinou učit ti dodnes neumístitelní absolventi latiny, nýbrž rekvalifikovaní ruštináři.
Popsaný stav není beznadějný a existuje cesta z jeho problematických
stránek. Tu jsme nastoupili a jestli ji nevzdáme, budeme v dohledné do
bě zase mít vrstvu inteligence s klasickým vzděláním, která bude moci
příznivě ovlivnit nejen situaci v řadě vědeckých odvětví, ale i celý stav
národní kultury, která čeká na svou humanizaci — v poetickém i etic
kém smyslu slova.
Obávám se ale, že je-li řeč o humanizaci školství, dochází k nebezpeč
nému omylu: humanitní se běžně rozumí ta větev gymnázia, na níž mají
méně hodin technické a přírodovědné obory a více naopak jazyky, ro
zumí se živé jazyky. Jistěže je třeba v současném otevřeném světě umět
číst, informovat se, i komunikovat ve světových jazycích, moci náležitě
těžit z cest a studijních pobytů. Omezit ale humanizaci školství na mo
derní jazyky s preferencí angličtiny, jejíž zběžné osvojení se jevívá jako
nejschůdnější, je příliš utilitární a jednostranně prakticistní, než aby
chom na tom mohli přestat. Nemělo by jít jen o to, umět si v cizině kou
pit benzín a rohlík. Ale tak to — a není divu — v naší naráz, překotně
a dychtivě otevřené zemi vypadá. Učení se angličtině by mělo vést k zá
jmu o anglosaskou a angloamerickou kulturu a totéž by mělo platit
o dalších světových jazycích. A vztah ke kultuře, k jejímu východisku
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i smyslu, zajistí návrat ke klasické latině (netroufám si jedním dechem
volat hned i po staré řečtině) nejlépe. Zde je založena humanita, společ
ná všem kulturním zemím Evropy, humanita, kterou tento světadíl ni
kdy neodvrhl zcela, k jejímuž základu, antické kultuře, se hlásil jednou
více a jindy méně výslovně a naléhavě. Výslovného a naléhavého přihlá
šení se k tomuto dědictví lidskosti je nám dnes velmi potřeba. Právě ono
spíše než uspěchaná snaha naučit se šikovnému esperantu na cesty by
mělo být úkolem humanitní větve našich škol.

Den starých abiturientů
Vojtěch Jestřáb
Tak tohle jsou ty chodby, kde nás honil
řečtinář Martin — z vážných velkých dlaždic
je nyní lino, latex, laminát.
Tak vida... Homére, a kde jsi ty?
Kdo se tu asi dnes prochází za nocí?
Když už to není Catullus a Vergil
chodí sem aspoň Pascal s Descartem?
Ti by sem patřili, k údajné líhni
matematických mozků budoucnosti.
I Pavel z Tarsu tudy procházel
a vyvolával souhlas v nesouhlasu
a Sapfó sedávala naproti
pod stromem na lavičce, vyčkávajíc
až vyhrne se rota rošťáků,
aby je mohla svádět. Tryskaly
tu všude samé jemné praménky,
neviditelně našeptávající,
ze stěn tu táhly divotvorné vláhy
a jako v krasu rostly do podob
tak rozrůzněných, že z nich šla až úzkost.
Matematika ctila se i tehdy
ve smyslu Leibnizovy harmonie,
a vědělo se tu, kde strohá kostra
výpočtu má své přirozené právo
a kde je přes ni přesah k Tajemství.
Tady se pěkně sinus s cosinem
a integrál a statistický kalkul
řadily do zákrytu velké řady lidství.
Ted je to jiné: teď se řadí lidství,
okřiknuté pro věčné otázky
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a ne dost zodpovědnou fantazii
do štramáckého šiku polytechné.
A nad tím vším to táhne z dálky smogem.
Co by tam dole Sapfó dělala,
ta už je dávno v jiných zeměpásmech.
Kdosi se chytl za šos staré slávy,
a uspořádal galajubileum.
Tady se okázalost nikdy nenosila,
byla to prostá lidská škola, list,
který se volně vine kolem laťky
(a laťka ví, kde leží strana slunce).
Pak přišla doba těžkých mechanismů
a rýpadla tu řádila jak tanky
světové války v městech Běloruska.
A do trosek se potom nasázela
zbobtnalá semena, vyrostla do šlahounů
hnojena bezpříkladnou chemií,
jenomže květů, těch z nich bylo málo,
a když tak bez vůně, či s vůní sprejů.
A tak tu bloumáme, soudruhu řediteli,
podivné ovce byvší pastvy, stádo
prořidlé, důchodově zabezpečené
a tristní jako Lot... (O tempora, ó mores).
Volají na nás: Nazdar penáti,
lárové, skřiti dobrých starých tradic,
nazdar vy staří bloudi humanismu,
byli jste dobří, ale my jsme víc.
Příjemný důchod, my to vedeme
k univerzální vševědě, z níž vzejde
stroj času Štěstí, naolejovaný
jak nikdy ještě nebyl žádný stroj.
Tak vida, radujme se z reforem.
Jeden z těch dědků, co tu bloumají
jak děti v zoo, hledí zaraženě
a je mu (div se světe), je mu hořce.
Ví dobře, že se spolupodepsal
pod tuhle diletantskou hypotéku
slíbené slávy, jež se nekoná.
Zbývá jen platit. Platit trpkostí
a slzami, než přikryje nás hlína.
Miloši Wurme, padlý v první válce
a postavený v hale na sokl,
tys zůstal díky rané smrti čistý,
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ty jsi tu zbyl — tak kleknout před tebou,
prožít svou hanbu, třikrát praštit čelem
o starou dlažbu (v hale není lino)
a potom líbat zemi v pokání
jak líbal jednou ke své věčné cti —
reichskanzler Brandt prsť varšavského ghetta.
Psáno v Brně, v budově gymnázia na Třídě kapitána Jaroše, kde studo
vali P. Bezruč, V. Mrštík, K. Čapek, I. Blatný a M. Kundera.
(Tuto báseň posílal autor přátelům jako P.F. 1989.)

Bohdan Lacina: Malá ikarská pieta, 1969
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Národnost je věcí volby
Baudouin de Courtenay a jeho přístup k národnostní otázce

Jindřich Toman, Ann Arbor
V březnu roku 1914 odsoudil petrohradský soud profesora jazykovědy
Baudouina de Courtenay ke dvěma letům pevnostního vězení za “podně
cování ke vzpouře”. V dopisu svému příteli Adolfu Černému napsa
ném do Prahy krátce po soudním řízení, Baudouin ironicky pozname
nává: “Pořád máme ještě napůl zimu a musíme topit v kamnech. Politicky
je tu zima také — a bude možná ještě hůř.”(l) Pisatel měl pravdu. Soud
ci jeho případ projednali ještě jednou a k původnímu rozsudku přidali
další dva měsíce. Pobuřovatel, kterého si petrohradská justice vybrala
za svůj cíl, byl původem polský aristokrat, plným jménem Jan Ignacy
Niecislaw Baudouin de Courtenay (1845-1929), s rodokmenem sahají
cím snad až k Balduinovi, středověkému králi křesťanského Jeruzalé
ma. Do dějin moderní vědy vešel Baudouin hlavně jako jeden z nejo
riginálnějších jazykovědců 19. století. I když nikdy neshrnul výsledky
svých bádání do přehledné monografie či učebnice, silně ovlivnil jazy
kovědu přelomu století a je právem počítán mezi předchůdce jazyko
vědného strukturalismu. V době, kdy působil na Petrohradské univer
zitě (1900-1917), shromáždil kolem sebe řadu vynikajících žáků, mezi
nimiž byli L. V. Ščerba, E.D. Polivanov, L.P. Jakubinskij a Max Vasmer;
Baudouin také nepřímo přispěl k utvoření OPOJAZu, světoznámé sku
piny petrohradských formalistů.
Baudouin sice patřil k oněm jazykovědcům, které Ferdinand de
Saussure jmenovitě citoval ve svých slavných Přednáškách z obecnéja
zykovědy (1916), ale protože většina jeho statí byla napsána polsky
a rusky, zůstal na Západě celkem málo znám. Když v roce 1963 vyšla v
Moskvě obsažná antologie z jeho jazykovědných prací a když pak v ro
ce 1973 byly Baudouinovy studie přeloženy do angličtiny Edwardem
Stankiewiczem, byly to v lingvistických kruzích události prvního řádu.
Již značně menší rozruch způsobil ale výbor Baudouinových publicis
tických prací, který byl vydán v rámci jeho vybraných spisů ve Varšavě
v roce 1983.(2) Je to nepochybně paradox, protože to byla právě politic
ká publicistika, díky níž byl Baudouin širší čtenářské veřejnosti své do
by znám. Byla to také právě tato část jeho tvorby, pro kterou se na něho
snesl hněv ruské justice: dovolil si totiž diskutovat o mnohonárodním
složení ruského imperia a navrhoval, aby se z Ruska stala federace.
Baudouin takto před námi vystupuje jako jeden z nejaktivnějších mysli
telů, kteří se zabývali otázkami národnosti, národnostních menšin
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a mnohonárodnosti, zejména se zřetelem k ruskému impériu, které na
přelomu století, a hlavně pak po revoluci roku 1905 začalo zjišťovat, že
jeho slovanská povaha je — jak se Baudouin vyjádřil — pouhým přelu
dem.(3)
Během svého působení Baudouin sepsal nesčíslné množství brožur,
esejů, přednášek a glos o národnostní a církevní problematice; také ži
dovskou otázkou se často zabýval. Ve většině z těchto prací zároveň vy
stupuje jako přísný kritik společnosti a skutečný postrach stávající mo
ci. Jeho styl se vyznačuje ironií, sarkasmem a sebejistotou někdy až udi
vující. Baudouin se čtenáři nikdy zvlášť nepodbízel. Kritická nebo i ne
přátelská reakce byla již do jeho argumentace zakalkulována — a když
se dostavila, Badouin jen suše poznamenával “šakalové štěkají, karava
na táhne dál”. Jeho stylistický rejstřík nebyl ani subtilní ani zvláště hu
morný. Přesto si hrál s jazykem a rád vynalézal nová slova, která měla
čtenáře ohromit. Odtud možná pramení i jeho zájem o ruský futurismus
s jeho příslovečnou zálibou v tvoření neologismů (a dokonce i nového
poetického jazyka nazývaného zaum’). Zdá se, že Baudouinův zájem
o tyto jazykové experimenty byl motivován nadějí, že mu ozřejmí pro
duktivitu jistých přípon v ruštině. Jisté je, že v roce 1914 předsedal zřej
mě velmi bouřlivému, v každém případě smrtelně vážně myšlenému fu
turistickému večeru v Petrohradě, na němž mimo jiné Boris Šklovskij
četl svůj manifest “Vzkříšení slova” a v jehož průběhu došlo i ke vzruše
né výměně názorů mezi Baudouinem a futuristickým básníkem Ale
xandrem Kručonychem. Baudouinovi se to vše asi moc nelíbilo (jeho
hodnocení experimentů v zaumu bylo negativní), ale výroky tehdy té
měř sedmdesátiletého univerzitního profesora o ruských futuristech na
značují takové osobní zaujetí, že je těžko zbavit se dojmu, že něco z to
ho, co futuristé dělali, bylo pro něj skutečně natolik důležité, že se k to
mu musel vyjádřit.
Baudouinův myšlenkový styl byl naprosto monolitický. Jeho kritic
ký nonkonformismus se neomezoval pouze na sociální problematiku.
Jako dobrý příklad jeho kousavého vtipu může posloužit sbírka ling
vistických cvičení, kterou sestavil pro své studenty.(4) Zejména charak
ter první části této cvičebnice je pozoruhodný. Obsahuje pasáže, které
Baudouin vypsal z jazykových učebnic schválených ruskými pedago
gickými úřady. Chtěl po studentech, aby v těchto pasážích hledali “ne
smysly, které se příčí zdravému rozumu” a diskutovali o všech těch “na
prosto absurdních a nestravitelných pravidlech”, kterými se tato litera
tura jen hemžila. V doslovu ke knize suše poznamenává, že sbírat mate
riál tohoto druhu nebyl žádný velký problém.
Základním principem Baudouinova kritického postupu byl logický
úsudek, zdravý rozum a v poslední instanci tedy zákony nadosobní,
obecné racionality. Následující pasáž, i když je z přednášky věnované
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jazykovědě, dobře charakterizuje jeho přístup. V komentáři k analýze
ruského slovesa, jejímž autorem byl ruský filolog N.P. Někrasov(18281913) a která daleko předstihla dřívější západoevropské bádání, Baudouin poznamenává:
[. . .] nepřipouštím jakékoliv ponárodnění logiky a uznávám jedině
existenci obecně platných zákonů lidského myšlení. Není žádná ev
ropská, americká, francouzská, anglická, německá, ruská či polská
věda — existuje jen jedna jediná věda: věda univerzální.(5)
Ale vraťme se k Baudouinovi publicistovi. V roce 1914 byl Baudouin
souzen kvůli své brožuře o národnostních a teritoriálních aspektech au
tonomie.(6) Vyšla v roce 1913, ale Baudouinův zájem o národnostní
problematiku se datoval už od jeho studentských let. Zkoumal slovan
ské dialekty na italském území a později se zabýval podobnou otázkou,
když studoval Lužické Srby a Slováky, tedy opět slovanské menšiny
pod cizí nadvládou. Pokud se dá na základě dostupných materiálů bez
pečně tvrdit, jeho politicky aktivní zájem o národnostní otázku vyvr
cholil v letech relativně otevřené politické atmosféry bezprostředně po
revoluci roku 1905, kdy v důsledku vojenské porážky v rusko-japonské
válce a díky sociálním bouřím Rusko začalo dělat nesmělé krůčky ke
konstituční monarchii. Právě v těchto nepokojných dnech vystupuje
Baudouin v květnu 1905 jako řečník nashromáždění univerzitních pro
fesorů a zabývá se polskou otázkou, tj. postavením Polska uvnitř ruské
ho impéria. Na tuto otázku se také soustředilo setkání polských a rus
kých intelektuálů nedlouho před Baudouinovým vystoupením. Není
nic výmluvnějšího než Baudouinova reakce na rezoluci, kterou toto set
kání vypracovalo. Baudouin ji prostě nahradil vlastním manifestem,
v němž provedl zcela charakteristickou “baudouinovskou” operaci:
tam, kde stará rezoluce mluví o “polském království”, “polském náro
du”, “polských politických stranách”, Baudouin problém zobecňuje
a mluví prostě o “všech neruských národnostech”. Jak uvidíme, nebyla
to korektura stylistická. I když by se dalo očekávat, že Baudouin bude
mít samozřejmý zájem o polskou věc, jeho program národního sebeurčení Poláky nijak zvlášť nezdůrazňuje.
O několik měsíců později, v nepřehledných dnech demonstrací a ne
pokojů na počátku prosince roku 1905, se Baudouin objevuje jako
předseda Svazu autonomistů-federalistů, skupiny, která stála blízko
konstitučním demokratům (kadetům). Zakládající sjezd Svazu auto
nomistů-federalistů svedl dohromady Armény, Azerbajdžánce, Bělorusy, Estonce, Gruzínce, Kirgizy, Litevce, Lotyše, Poláky, Tatary, Ukra
jince a Židy. Později se připojili i Rusové. Jedním ze základních cílů té
to skupiny byla přeměna impéria ve federaci nebo —jak to formuloval
Baudouin — změna, která by zahrnovala “decentralizaci a autonomizaci ruské moci”(7). Podle jeho názoru byla však tato změna možná jen
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tehdy, podstoupí-li představitelé shromážděných národností “bolest
nou operaci”, takovou, jakou Baudouin už měl za sebou. Jeho zahajo
vací projev na sjezdu autonomistů-federalistů začíná takto:
“Než se pustíme do přetřásání otázek, které nás zajímají, navrhuji
Vám, pánové, abyste na sobě provedli jednu dost bolestivou operaci.
Budete muset amputovat či udusit v sobě část svého já, tu část, která
tyje buď z přesvědčení, že vaše národnost a vyznání je lepší než ty os
tatní, nebo ze snahy po převaze a nadvládě vaší národnosti a vyznání
nad ostatními.
Já osobně mám to štěstí, že se nemusím odstranění podobného orgá
nu ze svého psychického organizmu podejmout. Už dávno jsem ztra
til všechny národnostní a náboženské předsudky a tím, že patřím do
skupiny lidí sansfoi et sans nationalité (bez víry a bez národnosti), na
kterou se mnozí dívají spatra, nedělám žádný rozdíl mezi nejrůzněj
šími národnostními a jinými společenskými skupinami a traktuji je
všechny naprosto stejně a nestranně.
Za to však vždy stojím na straně těch, jimž se děje křivda a kteří
jsou pronásledováni. Když byli Tataři pronásledováni Rusy, stál
jsem v Kazani na jejich straně. V Dorpatu jsem se zastával Estonců
a Lotyšů proti Němcům a později jsem je všechny bránil proti rusifi
kaci. V Haliči jsem nikterak nemohl schvalovat, když Poláci brali
práva Rusínům čili Ukrajincům. V Polském království i v západních
guberniích ruského impéria jsem musel protestovat proti porušťovatelům a proti nucenému prosazování pravoslaví. Kdyby ovšem Ru
sové nebo pravoslavní měli zakoušet pronásledování, rozumí se sa
mo sebou, že bych vystoupil proti jejich utlačovatelům.”(8)
Tato stručná charakteristika je v plném souladu s výrokem o univer
zálním charakteru lidského usuzování, který jsme výše citovali. Součas
ně je také svědectvím o Baudouinově “nad-polském” postoji. Polským
aristokratům, kteří se zřetelným šovinismem zdůrazňovali svůj patrio
tismus (slovo, které Baudouin mimochodem užíval jen v uvozovkách
nebo uváděl výrazem “tak zvaný”) s typickým sarkasmem připomenul,
že jejich partnery nyní budou “jacísi” Židé, Litevci, Kirgizové, Burjati
atd.: “Co dělat, vážení pánové? Časy jsou teď tak hloupé, že se bez zrov
noprávnění nedá udělat ani krok.”(9)
Autonomistům-federalistům se podařilo shromáždit značný počet
zástupců národnostních menšin a vytvořit po jistou dobu středisko in
tenzivní diskuse o jejich postavení. Touto otázkou se v Rusku ovšem za
bývaly i jiné politické skupiny. I když se Baudouin např. distancoval od
levice, vysoce si cenil Leninova protivníka G.V. Plechanova, který byl
otevřeným kritikem ruské koloniální snahy o podmanění malých sou
sedních národů a který mezi jiným v jedné takřka herderovsko-kollárovské formulaci prohlásil, že patří k těm Rusům, kteří tím, že bojují za
osvobození Polska, hájí i ruskou svobodu.
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Současného čtenáře možná překvapí, že jak autonomisté-federalisté
tak i sám Baudouin se nechtěli od Ruska odtrhnout, rozhodně alespoň
ne v dané době. V programu sjezdu se Baudouin o motivech tohoto po
stoje příliš nerozšiřuje, ale jeho publicistika je v tomto směru spolehli
vým pramenem. Baudouin opakovaně zdůrazňuje, že likvidace ruského
impéria by poškodila ruské pokrokové strany, vůči kterým pociťoval
solidaritu. Ostatní důvody jsou racionální a pragmatické — v podstatě
se domníval, že jakákoliv partikularizace by byla jen mařením času
a energie a že by vznikající státy jen poškodila.
V jednom z pozdějších dopisů Černému Baudouin naznačuje ještě
další důvod pro svou podporu federalismu. Vysvětluje mu: “Vždy jsem
byl nepřítelem všeho nátlaku v těch oborech (tj. v záležitostech nábo
ženského, národnostního a kulturního sebeurčení) a zůstávám jím do
sud, ač vidím, že postátnění národové vůbec na to jinak pohlížejí a snaží
se panovati nad jinými...’’(10) Baudouin tedy jasně viděl, že mnohoná
rodnostní složení nově vznikajících států jenom prodlouží situaci ná
rodnostní majorizace, která existovala uvnitř ruského impéria. Kon
cept “Polska pouze pro Poláky” byl pro Baudouina konceptem vylože
ně zavrženíhodným, protože Polsko je Polskem pro každého, kdo žije
na jeho území. Národní stát považoval za inherentně nebezpečný, pro
tože takový stát vždy představuje hrozbu, že se z něho stane nástroj ná
rodnostního útlaku.
Ani v roce 1925 Baudouin nebyl obzvláště nadšen rozpadem jiné
mnohonárodní říše, habsburského impéria. Píše Adolfu Černému:
Slovinci mohli se nejlépe rozvíjeti v Rakousku. Pohříchu, hloupá dy
nastie habsburská a rakouští imperialisté hnali ten neblahý stát do
dobrodružství a do záhuby, místo co si měli vzít za vzor Švýcarsko,
tj. praktikovali naprostou rovnoprávnost a pokojné soužití. Ostatně
Rakousko není v té příčině osamoceno.(11)
Tato pasáž je obzvláště výmluvná: Slovinci totiž patřili k baudouinovým oblíbeným slovanským komunitám už od jeho studentských let.
Z této sympatie ale přesto nevyplývala neomezená podpora pro odtrže
ní Slovinska od Rakouska. Forma mnohonárodnostní federace byla
v pořádku a vlastně žádoucí, pokud ovšem jejím základem byla napros
tá rovnost. Už v roce 1903 psal:
Dokonalým příkladem takové federace je Švýcarsko. I Rakousko
by mohlo mít tuto kvalitu, kdyby zde nebylo vzájemné nesnášenli
vosti a nenávisti, praktikované hlavně těmi, kterým jde o odvracení
pozornosti od skutečných problémů.(12)
Také ve Skandinávii nacházel příklad spravedlivého řešení národ
nostní otázky.(13)
Baudouinova nejradikálnější myšlenka se však týká podstaty národ
ního sebeurčení. Na zmíněném sjezdu autonomistů-federalistů přednesl
mezi jiným i tento požadavek:

74

Nekritizovat nikoho za to, že vědomě patří ke dvěma nebo i více ná
rodnostem anebo že vědomě nepatří k žádné. Tak jako připouštíme,
že je možné být bez vyznání (Konfessionslosigkeit), tak lze také při
pustit, že je možné být bez národnosti (Nationalitätslosigkeit).(14)
Toto byl úhelný kámen jeho myšlení, na němž trval až do svých pozd
ních let. V roce 1921 psal Adolfu Černému, který ho žádal o pomoc ve
věci Lužických Srbů:
O luž. Srbech bych mohl mluviti leda na pozadí všeobecných myš
lenek o rovnoprávnosti a o právu jednotlivců i všelikých dobrovolně
se seskupujících lidských souborů na rozhodování o sobě a na sebeurčení ve směru konfesním, národním i jakémkoliv jiném kultur
ním.(15)
I když tedy byl ochoten vyslovit se na podporu Lužických Srbů, zále
želo mu na tom, aby předpoklady této podpory byly jasně vymezeny a
aby bylo jasně řečeno, že, za prvé, nejde o otázku slovanskou, a za dru
hé, že národnost, tak jako náboženství, je záležitostí kulturního rozhod
nutí.
Řekli jsme na počátku tohoto eseje, že Baudouinův myšlenkový styl
byl naprosto monolitický. Tuto jednotu myšlenkového stylu lze velmi
dobře ilustrovat právě na tom, do jakých souvislostí Baudouin začlenil
národnostní problémy. Jeho postoj v těchto otázkách byl plně v soula
du s jeho pojetím práv jedince. R.A. Rothstein, který analyzoval, jak
Baudouin užívá takových výrazů jako stádo “stádo”, stadowosc “stádnost”, tresura “drezúra”, přesvědčivě ukázal, že Baudouin považoval
národní státy za nástroje bezduché indoktrinace, jež je neslučitelná
s právy jednotlivce.(l6) Národnost byla tedy věcí individuální volby
právě proto, že se nesměla stát věcí “stádnosti”. Mluvě o stádnosti a ná
boženství, Baudouin napsal: “Jakákoli drezúra k stádnosti, ať už je to
drezúra židovská, katolická nebo křesťanská, vylučuje pokojnou koexi
stenci příslušníků různých náboženství založenou na vzájemném po
chopení a univerzální lidské solidaritě.”(17)
Úsilí autonomistů-federalistů se patrně brzy přeneslo do jiného insti
tučního rámce. Pomineme-li zmínky z Baudouinova pera, po roce 1905
se o Svazu už nepíše. (Jedním z mála kronikářů, kteří Svaz vzali na vě
domí, byl Max Weber.) Baudouin je tedy jeho jediným historikem,
a dlužno říci, historikem angažovaným. To lze doložit mimo jiné tím, že
ještě v roce 1913 publikoval již zmíněnou brožuru Nacionaľnyj i territoriaľnyj príznak v avtonomii. Vznikla ve vzrušených letech po roce 1905
(byla napsána v r. 1907) a měla být původně součástí sborníku věnova
ného autonomistickému hnutí. (Tento publikační projekt se v roce 1907
neuskutečnil.) I když Baudouin v úvodu k opožděnému vydání své bro
žury neskrývá zklamání a uznává nereálnost svých federalistických
lenek ve stávající situaci, přece se nepřestával ani později vracet k době,
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ve které tyto myšlenky formuloval a která byla i dobou jeho nejintenzívnější politické činnosti. Ještě v roce 1915 opublikoval své projevy ze
sjezdu roku 1905 ve svazku, který se zabývá mnohonárodnostní pova
hou ruského impéria. Vysvětluje zde, že jedním z nejsilnějších motivů
pro jeho činnost v autonomisticko-federalistickém hnutí byla série pro
tižidovských pogromů, které v letech 1903-06 orřásly Ruskem. Ale ani
zde neváhá označit svou tehdejší činnost za “naivní”. V době, kdy vyta
hoval staré materiály ze zásuvky, tedy v roce 1915, mu totiž bylo zucela
jasné, že vezme-li se v úvahu daná doba a místo, bylo by “směšné a ne
smyslné mluvit o lidských právech, lidské důstojnosti, právěch národ
ností, pokojném soužití atd. Do jaké míry se k těmto skvostům přihlíží,
bije do očí právě v hodinách, které prožíváme.”(18)
Brzy poté, po Říjnové revoluci 1917, Badouin z Ruska odešel. Jeho
dům byl zpustošen a část jeho knihovny i písemností zničena. Zpusto
šeno bylo ovšem víc — rozpadalo se celé impérium. Zanedlouho po re
voluci získalo nezávislosti Finsko, následovaly pobaltské státy a Ukra
jina, pak státy na Kavkazu. Myšlenka ruské federace rovnoprávných
národů se stala záležitostí poněkud akademickou. Problémy národ
nostních menšin ovšem přetrvávaly jinde, mezi jiným v Polsku, kam
Baudouin odešel. Baudouin, jemuž v té době bylo dvaasedmdesát, začal
učit na varšavské univerzitě a pokračoval ve své politické činnosti. Jeho
inaugurační řeč byla věnována židovské otázce. Toto téma za daných
okolností značně šokovalo řadu polských vlastenců, ale nebylo to vlast
ně poprvé, co Baudouin polské patrioty ohromil svou intervencí v ži
dovských záležitostech. Už dříve požadoval, aby se polské děti ve škole
učily jidiš. Odůvodnění bylo prosté: to byl přece jeden z nejhojněji pou
žívaných jazyků na území Polska. A aktuálnost židovské otázky byla ta
ké nyní nabíledni: nový polský stát byl státem mnohonárodnostním —
Polsko se tedy samozřejmě muselo zabývat svými menšinami.
Baudouin byl okamžitě označen za židomila, ale to bylo, jak sám zdů
raznil, naprosto chybné. Jeho záměrem nebylo upoutat pozornost je
nom na židy — bylo zde konec konců tolik dalších obětí rasové nesná
šenlivosti. Kromě toho, židovské náboženské myšlení podle Baudouina
k antisemitismu podstatně přispívalo, zejména myšlenkou “vyvoleného
národa”, která byla v Baudouinových očích nejen “megalomanií”, ale
i historickým prototypem všech následujících “národních megaloma
nií”. Baudouin také nesouhlasil s tím, že podle židovského pojetí se et
nické a národnostní příznaky ztotožňují. Při diskusi o židovské národ
nostní problematice se opět vrací ke svému klíčovému konceptu, pojetí
národnosti jako věci svobodné volby:
Uznání samostatné židovské národnosti není totožné s tím, že se do
ní povinně začlení osoby židovského původu. Podle zásady zrovno
právnění občanů ve jménu osobní svobody a lidské důstojnosti musí
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mít každý svobodu hlásit se k té národnosti, kterou uzná sám za
vlastní, či dokonce hlásit se ke dvěma i více národnostem současně,
anebo se také nehlásit k národnosti žádné.(19)
S postupujícími roky důvodů k desiluzi přibývalo a Baudouinův sar
kasmus, který se často nerozpakoval obracet sám proti sobě, byl stále
zřetelnější. Jeho vzpomínky na horečný rozkvět Svazu autonomistůfederalistů prozrazují hořkost a zklamání. Přesto se však v poválečném
Polsku nezříkal účasti na politickém životě. V roce 1922 byl kandidátem
na úřad polského prezidenta a současně byl také činný v hnutí polských
volnomyšlenkářů. Že prezidentem zvolen nebyl, nijak nepřekvapuje —
volnomyšlenkáři v tomto ohledu nebyli nikdy zvlášť úspěšní.
Kontinuita Baudouinova postoje se v těchto pozdních letech dá do
bře demonstrovat na příhodě, k níž došlo během jeho návštěvy v Česko
slovensku, kam v roce 1922 přijel přednášet jako oficiální vládní host.
Baudouin byl Čechům a české kultuře vždy příznivě nakloněn; studoval
v šedesátých letech minulého století v Praze a mezi jeho nejranějšími
publikacemi je i překlad z češtiny. On i jeho žena — radikální feministka
— přispívali do Slovanského přehledu, který redigoval Baudouinův
dlouholetý přítel Adolf Černý. Badouinovým oblíbeným autorem byl
Karel Havlíček Borovský, který také nebyl obdivovatelem romantické
ho panslavismu a který jsko rusofil rozhodně neproslul. Mimo to viděl
Baudouin v persekuci a šikanování, kterým byl Havlíček vystaven, pa
ralelu k vlastnímu osudu. Když píše po odsouzení v roce 1914 Adolfu
Černému, vyznává: “Sdílím osud Havlíčka a mnoha jiných; za to, že
jsem v jejich společnosti, se věru stydět nemusím.”(20) Baudouinova
záliba v Havlíčkovi, ze kterého si mimo jiné oblíbil Křest Svatého Vla
dimíra, je zcela příznačná. Pro Baudouina byla česká kultura charakte
rizována zdravým rozumem a přímým přístupem k sociálním problé
mům spíš než delikátní rafinovaností českého fin de siécle. Při svém po
bytu v Praze viděl představení hry Ze života hmyzu od bratří Čapků.
Hra ho velice zaujala, ale jeho reakce nebyla reakcí estéta. Píše Adolfu
Černému: “Obzvláště silný dojem zanechává třetí jednání, apoteóza
komunismu a války (Mravenci).”(21) Připomeňme si, že tato scéna je
alegorií, v níž Čapkové předvádějí groteskní heroismus černých a červe
ných mravenců v boji o ovládnutí světa-mraveniště.
Již to, co si Baudouin z české kultury vybral, naznačuje, že nepřijel do
Prahy proto, aby opěvoval velikost Čechů a jejich nového státu. Vy
slechl trpělivě proslovy, s nimiž ho hodnostáři vítali, a oplatil jim je ty
pickým baudouinovským skandálem. Tak jako nemohl pochopit, že by
svobodní Poláci měli majorizovat Židy, nedokázal teď pochopit, že Češi
se po získání nezávislosti chovají jako utlačovatelé Slováků, jako by
opakovali to, co dříve dělali Němci jim samým. Čeští hostitelé byli
ovšem konsternováni — trochu pozdě zjišťovali, že Baudouin je muž
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zásad, neúplatný intelektuál, kterého nelze příjemně naladit oficiálními
poctami. (22)
Charakterizovat úplněji Baudouinův společenský aktivismus by pod
statně přesáhlo rámec tohoto eseje. Poznamenejme však na závěr, žejeho názory, jakkoli radikální a neopakovatelně koncentrované v jeho
osobnosti, nebyly v oné době naprosto ojedinělé. Zejména mezi literár
ně naladěnými intelektuály se často sázelo na racionalismus, individua
lismus a moralismus. Podrobnější analýza by jistě ukázala, jak mnoho
má Baudouin společného s ruským liberalismem (a v jistém ohledu
i s Masarykem). Jeho záliba ve všem, co byl “nad-”, “supra-” nebo
“pan-” připomíná nadstranický a nadtřídní postoj kadetů. (Baudouin
musel být kadetem alespoň po nějakou dobu; v lednu 1906 byl petro
hradským delegátem na sjezdu této strany.) Tak jako kadeti, ani on ne
chtěl odstranit stávající ruský stát a domníval se, že ruština je příhodná
lingua franca menšin, které v něm žily. V okamžicích rozčarování se
chtěl opřít o notoricky úzký okruh volnomyšlenkářů, zatím co liberálo
vé hledali útočiště ve svobodném zednářství. Jak Baudouin tak i ruští li
berálové měli jen chabé ponětí o sociálně-ekonomických procesech.
Kromě víry ve vládu legalismu, kterou Baudouin také sdílel s liberály,
je velmi obtížné u něj najít jinou positivní myšlenku či sílu, která by mě
la držet ať už ruskou či jinou mnohonárodnostní federaci pohromadě.
Jediné, co mohl Baudouin v tomto směru navrhnout, byl pocit solidari
ty se státem, jakýsi “teritoriálně-etatický entusiasmus”:
Přestali jsme kočovat, usadili jsme se, máme bydliště, zabíráme vy
mezená území. Proto musí být našim ideálem společenství, teritoriál
ní pospolitost, tj. organizované sjednocení lidí, kteří jsou svobodni
ve volbě svých snů a přesvědčení, ale vázáni ke spolupráci ve věcech
dočasných a pozemských. Nikoli stádo egoistických dobytčat, ale
společenství samostatně myslících individuí, prodchnutých pocitem
solidarity...(23)
Jinde Baudouin mluví o potřebě “jednotící decentralizace, která pro
bouzí v obyvatelstvu pocit a vědomí solidarity se státem (solidarność
ogólnopan’stwowa)”.(24) Myšlenka osvícené bratrské lásky, jež je za
kotvena v racionální oddanosti teritoriálnímu státu, se v tehdejším po
litickém myšlení občas vyskytovala (opět zejména mezi liberály), a le
Baudouinovi pravděpodobně náleží jedno z čelných míst za to, jak ab
straktněji dokázal formulovat. Není pochyb o tom, že takový postoj ne
mohl představovat v dané situaci žádnou politickou sílu. Poukaz na ra
cionalitu ve věci habsburského státu rozhodně nepomohl udržet toto
impérium pohromadě.
Baudouin zůstal v mnoha ohledech osvíceným racionalistou starého
ražení. Jeho světový názor byl jasný a jednoduchý, jenomže svět,
v němž žil, takový nebyl. Nebyl Baudouin tedy jenom obhájcem krajní
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utopie jakého si racionalistického kýče? Jestliže byl, vzpomeňme ještě
jednou, v čem tento “kýč” spočíval: Baudouinova síla tkvěla ve zdůraz
ňování práv individua; úhelným kamenem jeho politického myšlení by
la decentralizace, nikoli vyšší zájmy nadosobního státu. Takové názory
měly v tehdejší době své místo — a podržují aktualitu i dnes. Baudouin
proto zůstává příkladem nezávislého komentátora a kritika, bojujícího
nejen za základní lidská práva, ale i za demystifikaci jejich povahy. V je
ho době, kdy se ve velké části Evropy politické možnosti zúžily ve volbu
mezi totalitou nadosobní racionality nebo surového nacionalismu, byla
taková role víc než legitimní.
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20) A. Černému 16. března 1914 (nového letopočtu); Listy, 198.
21) Listy, 207.
22) Na tuto episodu si vzpomínal Roman Jakobson v našich konverzacích
v sedmdesátých letech.
23) Baudouin de Courtenay, “Wychowanie wspólczesne...”, (1905); Dziela, 6.
153n.
24) Baudouin de Courtenay, “Kwestia polská w Rosji...”, (1905);Dziela, 6,145.

Nacionalizmus redivivus?
Karol Belák-Berger, Mnichov
Je svet už bezpečný pre demokraciu?
Komunizmus bol vždy nepriateľom demokracie. Od svojho vzniku sa
všetkými prostriedkami usiloval vyvrátiť takzvaný “kapitalizmus”
a vládu “buržoázie”, čiže liberálne demokratický poriadok. Svoju voj
nu proti nemu viedol komunizmus metódou štrajkov, systematickým
organizovaním sociálnych nepokojov alebo aj ozbrojenými povstania
mi. K prímeru v tejto tichej alebo aj otvorenej vojne medzi komuniz
mom a demokraciou došlo až v posledných rokoch pred druhou sveto
vou vojnou, a po tomto prímerí nasledovalo štvorročné obdobie vojno
vého spojenectva, keď Hitler, napriek svojmu paktu so Stalinom, napa
dol Sovietsky zväz.
Avšak hneď po vojne staré nepriateľstvo vybuchlo znovu a západ stál
tak znovu v existenčnom zápase s východnou veľmocou, ktorá vyšla
z vojny ako hlavný víťaz v Európe. Okolo 45 rokov sa situácia pohybo
vala na rozhraní medzi mierom a vojenským konfliktom, a v tomto dl
hom čase boli obdobia, kedy sa mohlo zdať, že vec slobodného sveta ne
stojí najlepšie. Tak to bolo napríklad v sedemdesiatych rokoch, keď
Amerika utŕžila porážku vo Vietname, a naopak, Sovietom sa podarilo
previesť do svojej mocenskej sféry niektoré krajiny v Afrike a v Ázii,
Etiópiu, Angolu, Mozambique, Južný Jemen a dočasne Afganistan.
To všetko je dnes minulosť. Komunistická hrozba viac-menej pomi
nula. Západ už nežije v tieni bezprostrednej sovietskej hrozby. V dra
matickej súťaži medzi demokraciou a komunizmom padlo historic
ké rozhodnutie v prospech demokracie. Situácia sa pre ňu podstatným
spôsobom zmenila a zjednodušila, keďjej hlavný oponent mizne aspoň
v Európe — v prepadlisku dejín. Znamená to však, že slobodný svet už
vstúpil do blaženého stavu, pomimo každého nebezpečenstva, hrozby
a krízových vývinov?
Tak optimistický je málokto. Naopak, kompetentní znalci európskej
politickej scény a dejín majú neskrývané obavy před možnosťou ožive
nia radikálneho predvojnového nacionalizmu.
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Pred týmto nebezpečenstvom varoval napríklad Zbigniew Brzezin
ski, bývalý bezpečnostný poradca prezidenta Cartera. Podľa Brzezinského — ako to napísal v časopise Foreign Affairs — môže vraj vo vý
chodnej Európe a v Rusku dôjsť k “najostrejším nacionálnym konflik
tom na našej planéte”. Oživeného nacionalismu sa obáva tiež prezident
Európskej komisie v Brusseli, Jacques Delors. Ku škodám by v tomto
prípade mohli podľa neho prísť nielen rodiace sa demokracie v strednej
a východnej Európe, ale aj zjednocovací proces v západnej časti konti
nentu. Pred možnosťou, že by oživené nacionálne napätie mohlo kom
plikovať demokratický vývin v Európe po páde komunizmu, varoval
tiež, dávno už legendárny, americký diplomat George F. Kennan, muž,
ktorý v roku 1947 ako prvý vypracoval novú stratégiu globálnej obrany
Západu proti stalinskej expanzii. So svojimi obavami nie sú títo politic
kí experti sami.
V celom rade najvýznamnejších západných časopisov si znalci európ
skych politických problémov kladú otázku, či nedôjde na našom konti
nente k dvom protichodným vývinom. Totiž, že západná Európa bude
naďalej smerovať k svojej jednote v znamení nadnárodnej federácie, za
tiaľ čo sa východná časť kontinentu bude znovu — ako v minulosti —
azda vyžívať v starých nacionálnych sporoch a tradičnej rozcapartenosti. Často sa v tejto súvislosti hovorí o nebezpečenstve “balkanizácie”
alebo “libanonizácie” stredovýchodnej Európy.
Tieto obavy nie sú možno celkom neopodstatnené. Raz sa totiž už
stalo, že demokracia porazila svojich odporcov na hlavu a dosadila sa
— so súhlasom národov — ako nový politický a spoločenský poriadok
v celej strednej a východnej Európe, iba s výnimkou Sovietskeho zväzu,
kde v tom čase prebiehala Leninova revolúcia. Bolo to hneď po prvej
svetovej vojne. Avšak víťazstvo demokracie v uvedenom zemepisnom
priestore nemalo dlhého trvania. Bola to v skutočnosti len historická
epizóda, iba krátky a vcelku neúspešný experiment. Za pár rokov po
vojne zmizla demokracia všade v strednej a východnej Európe, s jedinou
výnimkou Československa, kde sa tiež však dostala pod veľký tlak nacio
nalizmu sudetonemeckého, ale tiež slovenského, ktorý sa sústredil a po
stupne radikalizoval (“Jeden národ, jeden vodca, jedna strana.”)
v Hlinkovej slovenskej ľudovej strane.
Stredná a východná Európa sa ukázali byť už pred Hitlerom slabým
miestom demokracie. V Maďarsku, za vlády grófa Károlyiho, trval de
mokratický experiment len niekoľko týždňov, a po stroskotanej komu
nistickej revolúcii Bélu Kuna nastúpil k moci konzervatívne-nacionalistický režim admirála Horthyho. V Bulharsku padla demokracia po
vojenskom puči v roku 1923, ktorého obeťou sa stal vynikajúci demo
krat, predseda vlády Stambolijski. V Poľsku odzvonil demokracii, to
piacej sa vo vnútornej slabosti, maršal Pilsudski v roku 1926. V Rumun-
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sku sa demokracia nikdy neujala. Od dvadsiatich rokov musela čeliťfanatickému nacionalizmu, ako ho reprezentoval Zelea Codreanu so svo
jou teroristickou Železnou gardou. V Jugoslávii, zmietanej vášnivými
nacionálnymi spormi vystriedala v roku 1929 demokratický poriadok
kráľova diktatúra a zostrená srbská hegemónia. V tridsiatich rokoch
vystriedali demokraciu autoritatívne režimy v Rakúsku a v mene výraz
nej podobe tiež v baltických republikách.
Národy stredovýchodnej Európy — nezávisle na nátlaku, ktorý na ne
vyvíjali z Talianska a Nemecka tamojšie diktatúry, dali samy prednosť
autoritatívnym režimom. Nevedeli sa rady s demokraciou a slobodou,
a hľadali napokon spásu pod vládou “pevnej ruky” nejakého “vodcu”.
V tom je základný omyl a ilúzia všetkých, ktorí si od diktatúry sľubujú
rýchlejšie riešenie spoločenských a ekonomických problémov. Ustave
ním diktatúry sa totiž problémy nekončia, ale začínajú. Jedného dňa sa
ukáže, že ťažkosti sa nezmenšili, ale naopak narástli, a že cesta vpred
vedie cez zvrhnutie diktatúry a nastolenie demokracie. Demokratická
cesta je najťažšia, ale — ako učí skúsenosť — je to jediná metóda, ktorá
vedie k cieľu.
Túto skúsenosť národy stredovýchodnej Európy v tom čase nemali.
Chýbala tradícia liberálnej demokracie. Na tomto nedostatku a na
úskaliach nacionalizmu stroskotala medzi vojnami demokracia v stre
dovýchodnej Európe. Napokon sa udržala len tam, kde mala tradičné
korene. Teda v západnej Európe, v Škandinávii, vo Švajčiarsku a samo
zrejme v Amerike, kde je demokratický ideál totožný s národným pove
domím. Že táto totožnosť skutočne existuje, bolo veľkým šťastím slo
bodného sveta vo dvoch svetových vojnách.

Nacionalizmus a demokracia
Keď hovoríme o hrozbe nacionalizmu a o škodách, ktoré v minulosti
napáchal, žiada sa tento pojem trochu analyzovať. Pôvod moderného
nacionalizmu siaha do Francúzskej revolúcie, keď sa národ alebo ľud
presadil proti privilegovaným stavom, kléru a šľachte, ako nositeľ všet
kej moci v štáte. Zpočiatku ma francúzsky revolučný nacionalizmus de
mokratický charakter. Chcel oslobodiť celé ľudstvo od feudálnej ne
rovnosti, slávnostne deklaroval “práva človeka a občana”, ale po vyso
kom lete nasledoval hlboký pád. Revolučná predstava národa ako “jed
noho a nedeliteľného”, “une et indivisible” sa musela čoskoro presad
zovať gilotinou.
Aj neskôr, v 19. storočí, v období “národného obrodenia” alebo
“znovuzrodenia”, v období, ktoré historici nazývajú “risorgimentom”,
mal nacionalizmus stále ešte demokratické a humánne črty. Chcel oslo
bodiť národy od politického a nacionálneho útlaku. Jeho cieľom bolo
trvalé priateľstvo medzi národami, ponad hranice reakčných monar
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chií, zmietaných neprestajnými vojnami len v záujme panujúcich dynas
tií, vybavujúcich si vlastné spory na účet ľudu. Oslobodenie národov
(risorgimento uznávalo v Európe len jedenásť “historických” národov
s oprávneným nárokom na vlastný nezávislý štát) malo byť začiatkom
nového veku v znamení medzinárodnej harmónie a trvalého mieru. Tak
si to predstavovali Giuseppe Mazzini a Johann Gottfried Herder.
V dejinách bolo asi málo nádejí, ktoré boli tak sklamané a obrátené
v pravý opak ako tieto očakávania. Keď sa stal nacionalizmus v druhej
polovici 19. a v prvej polovici 20. storočia najväčšou politickou silou,
hýbajúcou miliónovými masami, zmenil svoju tvár. Na tomto osudnom
vývine nebol najmä Herder bez viny. Jeho základnou myšlienkou bolo,
že všetky vyššie prejavy života, “reč, poézia, hudba, právo, filozofia,
politika, hospodárstvo, náboženstvo atď. pochádzajú z ľudu, z ľudovej
duše alebo ducha a že jedinec sám je iba časť vyššieho celku, jeho orga
nický článok... (Eugen Lemberg, Dejiny nacionalizmu v Európe, str.
197-198).
V tomto pojatí národa sa musel časom rozplynúť svojprávny, nezá
vislý jedinec a konflikt so slobodou bol už naprogramovaný. Nazabsolútnení národa založený nacionalizmus sa nutne stal novým prame
ňom konfliktov, napätí a nenávisti v medzinárodnom meradle, ako aj
vo vzťahu k menšinám vo vnútri vlastnej spoločnosti. Éra nacionaliz
mu, ako vyvrcholila nacizmom, priniesla zo sebou azda najväčšie vojny
a masakry v dejinách ľudstva.
Prečo sa tak stalo? V nacionalizme bol vždy vnútorný rozpor. Po
vedzme hneď na počiatku, že treba veľmi pozorne rozlišovať medzi na
cionalizmom, ktorý je “vystupňovanou, neznášanlivou výrazovou for
mou národnej myšlienky” (nemecká encyklopédia Der grosse Brockhaus') a medzi patriotizmom. Patriotizmus, prirodzená láska k vlasti, je
pozitívny, hlboký cit, ktorý nevylučuje úctu a rešpekt k iným národom
a podľa okolností aj vrelé sympatie k nim. Patriotizmus sa dobre znáša
aj s humanitným cítením alebo s medzinárodnou loajalitou, čo sa o na
cionalizme povedať nedá.
Čo je nacionalizmus, a čo nie je? Nacionalizmom nie je prirodzená
ašpirácia každého národa žiť v slobodne zvolenom politicko-ekonomickom poriadku vo vlastnom štáte alebo v štátnom zväzku s inými národami. To je jeho demokratické právo.
O nacionalizme v pravom slova zmysle možno hovoriťlen tam, kde je
v hre šovinizmus, predsudky voči iným národom a pocit nadradenosti,
či si to nacionalista sám uvedomuje alebo nie. Je najcharakteristickej
šou črtou nacionalistickej psychológie, že si ani ten najvášnivejší nacio
nalista svoje predsudky voči iným národom neuvedomuje, že ich nao
pak považuje za celkom spravodlivý a objektívny úsudok. Preto je po
lemika s nacionalistami tak ťažká a väčšinou márna. V tejto — poveda-
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li by — vrodenej nekritičnosti je najhlbšia príčina šovinizmu a nacionál
neho fanatizmu.
Nacionalizmus, ako sa vyvinul v druhej polovici minulého, a vyhrotil
v prvej polovici tohto storočia, vychádza z absolútnej hodnoty vlastné
ho národa. Národ je čosi ako božstvo, alebo je aspoň priamo k Bohu
priradený, ako to dobre vystihovalo napríklad heslo slovenských nacio
nalistov “Za Boha a za národ”. Zabsolútnenie národa — vždy samo
zrejme len vlastného — vedie ideologicky k tomu, že pre skutočného na
cionalistu začína za hranicami jeho národa akoby cudzí a latentné ne
priateľský svet, voči ktorému nepociťuje nijakú loajalitu a ani mravnú
zodpovednosť. Posledným slovom takéhoto nacionalizmu je Mussoliniho “sacro egoismo”. V nacistickej verzii znamenal tento “svätý ego
izmus” dobývanie “Lebensraumu” vykynožovaním “menejcenných
národov”. Takéto absurdné predstavy sa nevyvinuli náhodou.
Vyvinuli sa logicky z nacionalistickej koncepcie národa. Existujú to
tiž dve koncepcie národa. Prvá dominuje tradične na Západe. Druhá
dominovala — a stále sa silne prejavuje — v strednej a vo východnej Eu
rópe. Západné poňatie je politické, vychádza z toho, že národ je v pr
vom rade uvedomelé politické spoločenstvo, založené na myšlienkach
a názoroch. Druhá, “východná” koncepcia národa vidí v národe spolo
čenstvo citu, cítenia, spoločenstvo “krvi”, čo je samozrejme mýtus, le
bo “čistokrvných” národov v skutočnosti niet.
Západná koncepcia národa chápe teda národ ako spoločenstvo ľudí,
ktorí majú vlastné, nezávislé názory; vidí teda v národe veľkú rôznosť.
“Východná” koncepcia zdôrazňuje naopak hlavne národnú jednotu,
ktorú treba plánovitě pestovať, rozvíjať a utužovať. Z tejto “jednotárskej” koncepcie vyplýva, že sa musia a budú potláčať rozdiele, ktoré
v každom národe existujú, teda menšiny každého druhu, rozdielne pre
svedčenia a nekonformné myšlienky.
Západná predstava o národe je individualistická; “východné” pojatie
je jednoznačne kolektivistické. Logickým a nevýhnutným dôsledkom
individualistického pojatia národa je samozrejme demokracia, na slo
bode a pluralizme založený politicko-ekonomický poriadok. Naopak:
kolektivistická, jednotárska koncepcia národa, teda pojatie, podľa kto
rého je rozhodujúcou a podstatnou skutočnosťou národný celok, a nie
slobodný človek a občan, smeruje svojou vlastnou dynamikou k vláde
jednej strany, k diktatúre a vodcovskému princípu.
Tak stoja fronty. Medzi demokraciou a nacionalizmom v jeho auten
tickej podobe, nie je možný kompromis, pretože obaja historickí kon
trahenti vychádzajú z protichodných pojatí národa a teda aj z opačného
hodnotenia miesta a úlohy, ktorú má v modernom štáte slobodný člo
vek a občan. Hlavné zásady, na ktorých stojí demokracia a skutočne
dôsledný nacionalizmus, sú nezlučiteľné.
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Dodajme ešte, že nikomu neškodia nacionalistické predsudky a emó
cie tak veľmi, ako malým a mladým národom. Práve tieto potrebujú
najviac otvorenosť do sveta, kontakt na svetové prúdy vo vede, v hospo
dárstve, v kultúre a v myslení, ak majú rásť a uspieť v ťažkej medziná
rodnej súťaži, ktorej sa napokon nebudú môcť vyhnúť. Ak sa sami izo
lujú od sveta, a z pocitu vnútornej neistoty a strachu sa uzavrú do naci
onalistickej ulity, tak zostanú v kúte, vo svojom vývine ustrnú a časom
zakrnejú. Ako musia malé národy, ak chcú niečo dosiahnuť, vystúpiť
z malosti, akou mierou rozhľadenosti a liberálnosti sa musia vykázať,
toho výborným príkladom sú medzinárodne tak úspešní Holanďania
alebo Švajčiari.

Má nacionalizmus ešte šancu?
Aké šance má dnes výbušný, predvojnový nacionalizmus v európ
skom meradle? Podľa všetkého nie veľmi veľké, skôr dosť malé. Vo svo
jej bývalej sile už nacionalizmus neožije, aspoň nie v západnej Európe,
kde došlo naozaj k prevratným zmenám v porovnaní s predvojnovými
pomerami. Katastrofálne skúsenosti s nacionalizmom pred druhou sve
tovou vojnou a po nej potom tých 45 rokov, kedy musela Európa s nasa
dením všetkých síl čeliť sovietskej hrozbe, neubehli nadarmo.
V tomto dramatickom čase sa Západ a západní Erópania naučili vi
dieť svoje problémy v novom svetle. Naučili sa konečne spolupráci
a osvojili si poznanie, že sú najednej lodi, že spojení prežijú, ale rozdele
ní zahynú. Toto povedomie spoločného osudu a vzájomnej odkázanosti
existovalo pred druhou svetovou vojnou v minimálnej miere, a vlastne
len v krúžkoch idealistov, akou bola napríklad Paneurópa. Pocit európ
skej spolupatričnosti, presahujúcej národné hranice, vtedy proste neexi
stoval ako reálny politický faktor. To najdrastickejším spôsobom uká
zal žalostný a potupný bankrot európskych demokracií za Mníchova v
roku 1937.
V období medzi vojnami bola demokracia iba akási súkromná záleži
tosť, týkajúca sa len jednotlivých západných krajín, a vôbec nie záväzný
medzinárodný či nadnárodný poriadok. Až po druhej svetovej vojne sa
v tieni sovietskej hrozby vyvinulo demokratické spoločenstvo národov
s vlastnými organizačnými štruktúrami a s vlastnou ideológiou. V tejto
novej demokratickej ideológii, ktorá sa dnes nielen hlása, ale aj prakti
kuje, sa tradičná koncepcia národnej svrchovanosti doplňuje a prekra
čuje myšlienkou a programom uskutočňovania a obrany ľudských slo
bôd a práv. To je kvalitatívna zmena. Tradičná demokratická koncep
cia, dlho príliš poplatná záujmom národného štátu, sa výrazným spô
sobom posunula smerom do humanizmu, do tejto “jedinej viery” de
mokracie, ako to vo svojom epochálnom diele “Otvorená spoločnosť a
jej nepriatelia”, požadoval veľký anglický filozof rakúskeho pôvodu,
Sir Karl R. Popper.
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Vedomie západného a najmä európskeho človeka sa značne zmenilo
v druhej polovici tohto storočia. Nacionalizmus prežíva v západnej Eu
rópe väčšinou už len vo svojej “umiernenej podobe” (Peter Alter, Nati
onalismus). Tento “umiernený nacionalizmus” pripomína oveľa viac
normálny patriotizmus, než svoje radikálne formy z minulosti. Uznáva
vedľa národa a lojality k nemu aj iné hodnotové systémy. Cítenie západ
ného človeka zostáva síce dosť silne zakotvené v jeho národnom spolo
čenstve, ale vo svojej konkrétnej praxi sa normálny človek dnes orientu
je aj inými zretelami, kritériemi alebo hodnotami. Jeho plná lojalita
môže patriť napríklad politike mieru, starostlivosti o zachovanie život
ného prostredia, uskutočňovaniu sociálnej spravodlivosti, akciám na
pomoc Tretieho sveta, rozvoju slobody, občianských práv, ľudskosti
a podobne.
Jedným slovom, západní Európania zrejme pochopili krutú lekciu,
ktorú v tomto storočí dostali a stiahli z nej primerané dôsledky. Tejto
novej orientácii samozrejme veľmi pomohla skutočnosť, že nový kurz
na medzinárodnú spoluprácu a porozumenie mal prenikavý úspech. Ni
kdy vo svojich dejinách nezažil Západ taký blahobyt pre tak veľký počet
ľudí. Takzvané masy a široké vrstvy obyvateľstva nikdy nežili tak do
bre, nemohli si dovoliť tak komfortné bývanie, ani cestovanie do cud
zích krajín, hoc na druhý koniec sveta, ako v našom čase. Rozchod
s érou nacionálnych antagonizmov a izolacionizmu sa dobre vyplatil
miliónom a miliónom ľudí. O tom niet najmenšej pochybnosti. Nacio
nalizmus bol vždy viac emócia ako reálny program.
Rozchod s nacionalizmom má dnes zvýšenú aktualitu. Stará, málo
produktívna éra “národnej samobytnosti” musí byťz najnaliehavejších
príčin nahradená érou “spolubytnosti”, čo najužšej medzinárodnej
spolupráce. To z jednoduchej príčiny, že najzákladnejšie problémy
dnešného ľudstva sú už dávnejšie globálneho charakteru, a nedajú sa
preto riešiť z pozície a s obmedzenými prostriedkami národného štátu.
Medzi tieto problémy patrí asi na prvom mieste ochrana čoraz viac
ohrozeného životného prostredia, ďalej je to výživa explozívne sa roz
množujúceho obyvateľstva rozvojových krajín, zásobovanie energiou
a surovinami, ďalší rozvoj vedy, techniky a hospodárstva ako predpo
klad udržania životnej a civilizačnej úrovne priemyselných krajín pri
bližne aspoň na dnešnom stupni.
Európa speje k slobodnej jednote svojich národov. Federácia je na
obzore. Len v nej je záruka ich napredovania a optimálneho vývinu
v oblasti slobody, rovnako ako aj vo sfére materiálneho a kultúrneho
pokroku. Zjednocovací proces sa už zastaviť nedá. Starý nacionali
zmus ktorý spôsobil tomuto kontinentu a skoro všetkým jeho národom
toľké nešťastia, je na stratenej varte. To v západnej Európe.
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A v tej druhej?
V stredovýchodnej Európe, ktorá teraz musí nielen rekonštruovať
svoje zúbožené hospodárstvo, ale tiež doháňať svoje ohromné zaostá
vanie za Západom v celej oblasti spoločensko-kultúrneho vedomia,
môže byť situácia oveľa zložitejšia. V tejto časti Európy sú — s výnim
kou Československa — liberálne demokratické tradície pomerne slabé.
Tieto tradície na západe jednoznačne dominujú, ale na východe sú naj
častejšie záležitosťou menšiny. Vzťahy medzi národmi tejto oblasti sú
neraz zaťažené emóciami, predsudkami až nenávisťou. V tomto pro
stredí je možné, že iracionalita a nacionalizmus dostanú aspoň prechod
ne politickú šancu.
To samozrejme nemení nič na tom, že aj v tejto oblasti je nacionali
zmus anachronizmom, prežitkom minulosti, a po páde komunizmu
hlavnou prekážkou pre ustavenie a ešte viac pre dobré fungovanie mo
derného demokratického poriadku. Ťažkosti môžu teda dočasne nastať
a krízové situácie určite nie sú vylúčené. Avšak chaos dvadsiatych
a tridsiatych rokov sa už nebude opakovať a rozvratníkom pšenica ne
pokvitne.
Už samotný príklad demokratickej a prosperujúcej západnej Európy
bude mať veľkú přitažlivosť pro celú Európu. Tento činiteľ, ktorý po
prvej svetovej vojne neexistoval, zaiste rozhodujúcim spôsobom
ovplyvní politický vývin na európskom východe, a príde k dobru tamoj
ším demokratickým silám. A la longue, v dlhšej časovej perspektíve ni
jaký velký pesimizmus nie je asi na mieste.
Adam Michnik, bývalý disident, dnes poslanec Sejmu a šéfredaktor
denníka Solidarity Gazeta Vyborcza, poskytol 7. februára 1990 inter
view západonemeckému denníku Süddeutsche Zeitung. Povedal okrem
iného, že vo východnej Európe už nepôjde o spor medzi ľavicou a pravi
cou, ale len o to, či sa v tejto časti Európy nakoniec presadí nacionalistic
ká alebo európska orientácia. On sám verí vo víťazstvo európskej orien
tácie, aj keď nepodceňuje možnosť nacionalistického “vzkypenia” na
príklad aj v Poľsku. Avšak minulosťje dostatočne otriasajúcim pouče
ním pre každého a najmä pre vzdelancov v strednej a východnej Euró
pe, ktorí vďaka nedávnym politickým zmenám, majú dnes vo svojich
krajinách rozhodujúcu politickú zodpovednosť. Potiaľ Adam Michnik.
K jeho slovám netreba veľa dodávať. Ak predsa niečo, tak len toľko,
že tam, kde starý rozkladný nacionalizmus znovu dvíha hlavu, sa demo
krati musia angažovať a nečakať na budúce deje so založenými rukami,
ako to bolo voľakedy. Tých, čo by ešte aj dnes chceli mariť vo svojich
krajinách vývin k modernej liberálnej demokracii nacionalistickou ale
bo sociálnou demagógiou, treba energicky poučiť, že “Cesta nazad ne
možná — napred sa ísť musí!”. Slovenskými nacionalistami a komuni
stami toľko razy zneužité heslo má dnes zvýšenú platnosť.
(Február, 1990)

87

Moravský problém
Jaroslav Mezník, Brno

Nečekaný úspěch Společnosti pro Moravu a Slezsko ve volbách
z května 1990, kdy se její kandidátce podařilo hladce překročit pětipro
centní klauzuli, ač mohla počítat s větším počtem hlasů jen na Moravě,
upozornil českou i zahraniční veřejnost na to, že k řadě problémů, které
náš stát v současné době musí řešit, patří i otázka postavení Moravy a
Slezska v rámci České republiky i celého československého státu. Pro
toho, kdo sledoval činnost a ohlas uvedené Společnosti již v roce 1968,
tento úspěch již tak zcela překvapivý nebyl.
Základ moravského problému tkví v dějinách. Morava je zvláštní
geografický celek a tvořila v historické době také autonomní celek
správní a politický. V povodí Moravy a Váhu vznikl v 9. století první
stát západních Slovanů — Velkomoravská říše. Od dvacátých let 11.
století byla Morava součástí českého státu, ale zaujímala v něm samo
statné postavení, které bylo od konce 12. století zvýrazněno i názvem
Markrabství moravské. V některých obdobích měla Morava i vlastní
panovníky, kteří byli leníky českého krále, a v 15. století se dotvořila sa
mostatná moravská stavovská obec s vlastním moravským zemským
sněmem a zemským soudem. Obyvatelé Moravy se samozřejmě nazýva
li Moravané. Současně ovšem existovalo vědomí, že Češi a Moravané
tvoří jeden celek. Ve 14. století se utvořil v Čechách i na Moravě jednot
ný spisovný jazyk, společný byl i vývoj literatury. Zvlášť v 16. století byl
vklad Moravy do společné české kultury velmi významný — lze připo
menout, že na Moravě vznikla Kralická bible, že z Moravy pocházel a
většinu života zde žil Jan Blahoslav a že na Moravě byly sestaveny důle
žité gramatiky českého jazyka. Také Jan Amos Komenský se vždy hlásil
k Moravě, i když pokládal Čechy a Moravany za jeden národ.
V 19. století, v době národního obrození, se česky a moravskými dia
lekty mluvící Moravané uvědomili jako příslušníci českého národa.
Přesto na Moravě nikdy nezaniklo silné moravské povědomí. Český na
cionalismus a jeho vyústění — vznik samostatného státu — však půso
bily, že politická aktivita tohoto moravského povědomí slábla. Za první
republiky přijali Češi na Moravě bez větších protestů omezení morav
ské samosprávy a po roce 1945 moravští komunisté prosazovali společ
ně se svými soudruhy z Čech zrušení zemského zřízení.
Jestliže už v roce 1968 a znovu po listopadu moravské vědomí ožilo
a dostalo i výrazně politický akcent, mělo to několik příčin. Tou základ
ní bylo zrušení Země moravskoslezské z roku 1949. Krajským zřízením
byla vlastně z map vymazána Morava — Moravané však zůstali. Správ
ní reforma z roku 1960 pak nerespektovala ani historické hranice Mora
vy; Dačicko, Svitavsko a Moravskotřebovsko připadly k českým kra
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jům, což bylo a je na Moravě pociťováno s trpkostí. Kromě toho odsu
nem Němců odpadl pro Čechy z Moravy jeden z motivů, který je dříve
vedl k úsilí o co nejužší spojení s Čechami: ačkoliv na Moravě žilo po
měrně méně Němců než v Čechách, měli zde silnější pozice, zvláště ve
větších městech, a Češi na Moravě se potřebovali opírat o Čechy z Čech.
V posledních desetiletích navíc v českých zemích, podobně jako v jiných
evropských zemích, ustoupily národní vědomí a nacionalismus v myšle
ní lidí poněkud do pozadí. Do popředí vstoupily spíše regionální a teri
toriální zájmy, na Moravě posilované i odporem proti pražskému cen
tralismu a některými hospodářskými disproporcemi, pociťovanými
zvláště na jižní Moravě (i když tyto hospodářské a finanční disproporce
často zavinili moravští funkcionáři). Působilo i to, že komunisté zničili
některé masové organizace, které i na Moravě české národní vědomí
pěstovaly, v prvé řadě Sokol.
Současné obyvatelstvo Moravy a Slezska není ve vztahu k moravské
otázce jednotné. Zhruba lze rozeznávat čtyři základní skupiny:
Části obyvatel Moravy je moravská otázka lhostejná nebo jí nepři
kládají velký význam; u některých obyvatel působí i užší regionální
zájmy (zvláště na Jihlavsku a na Zlínsku). Politickým mluvčím tohoto
směru jsou některá grémia Občanského fóra. “Nemoravský” nebo do
konce “antimoravský” směr je rozšířenější mezi inteligencí než v ostat
ních vrstvách obyvatelstva, geograficky je asi nejsilnější na západě a se
veru Moravy. Specifická situace je ve Slezsku, kde existuje — i když ne
příliš rozšířené — slezské teritoriální vědomí se snahou obnovit Zemi
slezskou.
Druhou skupinu tvoří umírnění Moravané. Pokládají se za Čechy ži
jící na Moravě. Jejich program je obnovení Země moravské (nebo mo
ravskoslezské) v rámci České republiky, ale to není pro ně program je
diný; stejně důležité a většinou ještě důležitější je pro ně obnovení demo
kratického života a fungující ekonomiky, případně urychlené řešení
ekologických a sociálních problémů v celém Československu. Stoupen
ce tohoto směru najdeme na Moravě všude a ve všech politických stra
nách a hnutích, ovšem s výjimkou hnutí radikálně moravských a moravskonacionálních; velmi početně jsou zastoupeni mezi příslušníky
starších generací. Umírněnost jejich postojů a zaměření na jiné otázky
současného vývoje vysvětluje, proč je tento směr v diskusích o Moravě
nejméně slyšet, i když má hodně přívrženců.
Jinak je tomu u radikálních Moravanů. Obnova Moravy (či Země
moravskoslezské) je pro ně hlavním cílem, vše ostatní je vedlejší. Při
pouštějí, že Moravané jsou součástí českého národa, ale přitom Mora
vany označují za zvláštní etnikum a jsou ochotni hrozit i tím, že nebudou-li splněny jejich požadavky, dojde ke vzniku zvláštního moravské
ho národa. Usilují o trojdílné uspořádání československého státu, kde
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by Čechy, Morava se Slezskem a Slovensko tvořily spolkové země po
vzoru Německa nebo Rakouska. Umírněnější z nich jsou ochotni při
stoupit i na realističtější projekt utvoření Země moravskoslezské (nebo
Zemí moravské a slezské) v rámci České republiky, která by se však mě
la přejmenovat na českomoravskou. Politicky je radikální moravský
směr reprezentován Společností pro Moravu a Slezsko, hlavním před
stavitelem je doc. B. Bárta. Úspěch tohoto hnutí ve volbách souvisel
s tím, že vystoupilo na naši dosud málo vyhraněnou politickou scénu
s jednoduchým, snadno pochopitelným a pro mnohé Moravany přitaž
livým heslem “Moravané, volte svou zem”, které bylo přijatelné i pro
mnoho bývalých komunistů. Problémem hnutí je malé zastoupení špič
kové inteligence a vůbec politicky schopných osobností, takže někteří
představitelé Společnosti nedělají Moravě svým vystupováním žádnou
čest. Politicky se (kromě otázek správních) Společnost dosud nevykry
štalizovala, ve vedení je několik osobností spíše s levicovými tendence
mi. Hnutí Moravanů je pochopitelně podporováno aparátem dosavad
ních krajských národních výborů, který se bojí o svou další existenci po
zrušení krajů. Ale vidět ve Společnosti jen nástroj těchto “starých struk
tur” je zcestné.
Nacionalističtí Moravané se od radikálních Moravanů liší především
tím, že se pokládají za příslušníky zvláštního moravského národa. Poža
dují pro Moravany stejná práva, jako mají nebo získávají Slováci. Pří
vrženci tohoto směru založili již koncem minulého roku (tedy brzy po
listopadu 1989) Moravské občanské hnutí. Počátkem roku 1990 se zdá
lo, že toto hnutí bude velmi silným seskupením, ale ve volbách se spoji
lo s lidovci a společně s nimi neuspělo. Nyní založili nacionalističtí Mo
ravané po vzoru Slováků Moravskou národní stranu, ale kromě zprávy,
že její představitelé jednali se Slovenskou národní stranou, není o ní
v současné době mnoho slyšet. Politicky je tato strana orientována jed
noznačně pravicově. Nacionalistické Moravské občanské hnutí mělo
a má fanatické stoupence, ale zatím se zdá, že bylo z politické scény vy
tlačeno radikálními Moravany, tedy Společností pro Moravu a Slezsko.
Ze všeho, co tu bylo napsáno, je zřejmé, že moravský problém nelze
podceňovat. V současné době lze stěží odhadovat sílu jednotlivých smě
rů. Ale oddalování moravského problému na straně jedné a stále nedo
statečná strukturalizace našeho politického života na straně druhé mo
hou vést k tomu, že se na Moravě bude situace radikalizovat. A to bude
nebezpečné jak pro český národ, tak i pro další vývoj naší republiky.

90

Prehry a Pyrrhove víťazstvá (II.)
(Poznámky o slovenskej politickej emigrácii. Dokončenie z minulého čísla)

Jozef Špetko, Mníchov
Vojenská moc, ktorá potlačila 21. augusta 1968 a nasledujúcich
dňoch ideový odkaz “Pražskej jari”, mala dopad aj na vývin myslenia
slovenskej emigrácie. “Ľudácky exil” z roku 1945 nemal s komuniz
mom nijaké skúsenosti, “pofebruárový” exil skladal, ale nezložil skúš
ku odporu proti komunizmu v hodine dvanástej. Tí, čo prišli do emigrá
cie v dôsledku konsekvencií vyvodených z “normalizácie”, mali za se
bou trpké skúsenosti s komunizmom. Preto boli predstavitelia “poaugustového” exilu pragmatickejší ako ich predchodcovia, odmietali aký
koľvek utopizmus a chiliazmus, experimentovanie na osudoch národa.
Prevažne aj oni pochádzali z pravicového tábora, ľavicový exil je tak
mer nulový. Komunisti, ktorí prišli po auguste 1968 vytrezveli (L.
Mňačko, E.B. Štefan, J. Rózner, J. a A. Kalinovci). Z tábora sociálnych
demokratov aktívny — i to len začas — bol jedine Emil Vidra, bývalý
ústredný tajomník Strany práce a spoluzakladateľ Slovenskej organizá
cie na ochranu ľudských práv (r. 1968), ktorý sa usadil vo Viedni a pra
coval ako sociológ. Vydával veľmi krátko cyklostylovaný bulletin Ná
rod sebe. Hŕstka ľavicovo orientovaných aktivistov publikovala predo
všetkým v časopise Právo lidu.
Gros poaugustovej emigrácie tvorili neorientovaní, apolitickí utečen
ci, ktorí odišli z domova preto, lebo boli alergickí na nedocenenie inteli
gencie a preceňovanie manuálnej práce. Postrádali nielen “vlastenec
ký” zápal emigrácie z roku 1945, ale aj liberálno-politickú angažova
nosť pofebruárovej emigrácie. Pritom však boli prevažne kvalifikova
nými pracovníkmi, ktorí čoskoro našli uplatnenie a tým sa zároveň
zmenšoval ich vklad do emigrantského života. Tvorili “mlčiacu väčši
nu” emigrácie, túžiacu sa asimilovať v nových domovoch.
Iba malá časť poaugustovej emigrácie sa zapájala do emigrantského
života, ale napriek tomu mu vtlačila výraznú pečať. Predovšetkým oživ
li už agonizujúce politické organizácie predchádzajúceho exilu. Pozna
čili takmer všade 1) miestnu spolkovú činnosť.
Týka sa to predovšetkým Švajčiarska, kde roku 1969 založili Zdru
ženie priateľov Slovenska (ZPS). Na čelo si zvolili astronóma Emila
Krušpána, ktorý študoval vo Švajčiarsku po skončení druhej svetovej
vojne a domov sa už nevrátil. Za študentských čias viedol spolok Aurela
Stodolu. V ZPS mal mimoriadne ťažkú pozíciu, pretože nemal také
predstavy aké mali najmä radikálni emigranti (Aristid Zelenay, Franti
šek Mihalovič a i.). Krušpána znechutili intrigy a roku 1976 predčasne
zomrel. ZPS vydávalo bulletin Informácie ZPS. Z iniciatívy ZPS vznikla
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Slovenská odborová organizácia vo Švajčiarsku (1970), ktorá však prak
ticky nevykonávala nijakú činnosť.
ZPS malo konkurenta v Slovensko-švajčiarskom klube v Berne (zalo
ženom roku 1974), ktorého činnosť sa opierala o aktivitu manželov Beňačkovcov 2) a divadelného režizéra Bohuša Zvrškovca (pseudonym
Rawik). Okrem slovenských bálov a drobných kultúrnych podujatí zor
ganizovali tlačovú konferenciu (Bern 27. febr. 1976), na ktorej švajčiar
skym novinárom predstavili funkcionárov Svetového kongresu Slová
kov (SKS) Jozefa Kirschbauma, Eugena Löbla a Dušana Tótha. V 80.
rokoch sa medzi ZPS a Slovensko-švajčiarským klubom i medzi jednot
livými funkcionármi klubu rozpútali nechutné boje, ktoré umŕtvili akti
vitu bernských Slovákov.
ZPS, najmä agilný František Braxátor, rozvinulo akcie, ktoré presa
hovali švajčiarský rámec. Na pracovnej porade v New Yorku (24. jún
1971), 3) na porade predsedníctva SKS pre Európu (31. júl 1971) a na
spoločnej porade mníchovskej a švajčiarskej skupiny založilo vydava
teľstvo Poľana v Zürichu, ktorá spočívala na akciovom kapitále (“po
dielnici”). Poľana vydávala časopis Horizont, ktorý sa čoskoro dostal
pod paľbu radikálnych časopisov (Slobodné Slovensko, Kanadský Slo
vák, Slovák v Amerike).
Významnú úlohu v slovenskom emigrantskom živote hrá Viedeň.
Spočiatku tam bola emigrantská činnosť vedená katolíckou misiou (Fe
lix Melcer, Stanislav Xaver Čík), ale napokon prevzal vedenie Rakúskoslovenský kultúrny spolok vo Viedni. Usporadúval prednáškovú a hu
dobnú činnosť, predovšetkým však slúžil na podchytenie emigrantov,
ktorí často prechádzali na Západ cez Viedeň. V tomto neoceniteľnú úlo
hu zohral Ing. Anton Hrabovec jednak obetavou prácou a tiež vypraco
vaním smerníc pre emigrantov. 4)
Príliv nových utečencov oživil aj činnosť dvoch americko-slovenských organizácií. V New Yorku vzniklo Slovensko-americké kultúrne
stredisko na čele s Emanuelom T. Böhmom, Jozefom Staškom a začas
aj Agnešou Gundovou-Jergovou. Stredisko udeľuje cenu Milana Rasti
slava Štefánika a Národnú cenu. Inak je orientované Slovensko-americ
ké združenie v Kalifornii (založené roku 1971), usmerňované Albertom
Mištinom, Igorom Bazovským a Viktorom Freudenfeldom. Mištinaje
utečencom z roku 1945 a je orientovaný ľudácky, Bazovský bol členom
Durčanského organizácie SOV a Freudenfeld je tiež pravičiarsko-konzervatívnym aktivistom.
Slovenský kruh vo Veľkej Británii je početne malým združením (má
okolo 40 členov). Vedenie tohto spolku spočívalo v rukách redaktorov
slovenského oddelenia rozhlasovej stanice BBC (Jozef Zvonár-Tieň,
Oktáv Bazovský, Ivan Štípala).
☆ ☆ ☆
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Po auguste 1968 sa zaktivizovalo aj Ústredie slovenských katolíckych
intelektuálov (USKI) 5). Túto organizáciu viedlo nikoľko funkcionárov
(Milan Ďurica, Vladimír Perichta, J.M. Kolmajer a Anton Bugan), kto
rí jej vtláčali konzervatívny charakter. Roku 1971 prevzal vedenie USKI
lekár a vedec Ján Gunčaga, ktorý aktivisticky pracoval už pred odcho
dom do emigrácie 6). Gunčaga je typom moderného katolíckeho inte
lektuála, ktorý sa často dostáva do konfliktu s ultrakonzervatívnym
slovenským kňažstvom. Rád by pretvoril USKI na spolok, ktorý by bol
príťažlivý aj pre liberálnejšie zmýšľajúce katolícke vrstvy. USKI však aj
za jeho vedenia nemôže zatiaľ preraziť obruč, ktorá ho zviera. O tom
svedčia aj kandidáti na ceny ÚSKI Hlinkov pokál a Cyrilometodská me
daila, ktoré udeľujú prevážne radikálom alebo pravicovým konzerva
tívcom.
☆ ☆ ☆
Časťpoaugustového exilu sa v Spolkovej republike Nemecko zaktivi
zovala v rámci Medzinárodnej Paneurópskej únie, Adenauerovej i Seidlovej nadácie a Slobodnej spoločnosti pre podporovanie priateľstva so
slobodnými národmi. Prednáškovú činnosť v rámci týchto organizácií
vykonávali F. Braxátor, Vladimír Štefánek, Ivan Fiala, Tomáš Strauss
a Kurt Neumann.
☆ ☆ ☆

Formálne pod egidou SKS a ÚSKI, resp. slovenských katolíckych
misií, ale fakticky na individuálnej báze, najmä činnosti dr. Jozefa Šrámka, sa organizujú tábory slovenskej mládeže. Šrámek získal skúsenosti
v činnosti Rodiny, ktorú podľa vzorov hnutia Jeunesse ouvriere chrétienne (JOC, jocisti) založil na Slovensku roku 1946 chorvátsky jezuita
Tomislav Kolakovič. Každoročne sa deti slovenských emigrantských
rodín stretávajú v táboroch (Glonn, Waldkreiburg v Bavorsku, Miinsterthal vo Schwarzwalde), na ktorých sa vzdelávajú vo forme krúžkov.
Jadro najaktívnejších príslušníkov tvorí Rodinu, ktorá sa stretáva
v Riemstingu na Cliemsee (Bavorsko).
Keďže náboženská výchova v týchto stretnutiach sa pestuje v moder
nejšom rámci, proti činnosti “táborov” i Rodiny sa stavia časť ultramontánnych kňazov v Ríme i mimo neho. Pritom toto podchytenie
mládeže — často bez rozdielu náboženstva i národnosti — patrí k tomu
najpozitívnejšiemu, čo sa v slovenskej emigrácii udialo. Obvinenia sú
nenáležité: vraj Šrámek a jeho pomocníci (biskup Dominik Kaľata, vie
denský psychiater Jozef Masarik a spočiatku dobrovoľní prednášatelia)
nevychovávajú mládež dostatočne v náboženskom duchu. Radikálni
nacionalisti ich zasa obviňujú, že je to spoločnosť svätuškárov, ktorá
nevenuje dostatočnú pozornosť výchove k národnej identite.
☆ ☆ ☆
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“Pražská jar” z roku 1968 vyvolala aj potrebu revízie emigrantskej
slovenskej ideológie. Na túto riskantnú a nevďačnú prácu sa podujal dr.
Jozef Staško 7). Vo svojej analýze poukazuje na to, že obdobie rokov
1948-56 bolo periodou najkrutejších protikladov Východu a Západu,
a preto prijímal Západ aj emigráciu ako bojový prostriedok proti ko
munizmu. Emigrácia za svoje služby dostávala výdatnú pomoc. Západ
dával kredit špionáži a udržovaniu vedomia, že komunizmus je len do
časným porušením ustáleného poriadku. Po maďarskej revolúcii z roku
1956 sa zmenila celá štruktúra západnej politiky vo vzťahu k Východu
a s ňou aj osud emigrácie. Keďže aj komunisti doma sa museli prispô
sobiť novým pomerom a aj ich sa zmocnila nedôvera k Západu, emigrá
cia stratila kontakt s vývojom vo svete a dostala sa do sporu aj s novou
emigráciou. Západná Európa a Spojené štáty stratili záujem o politický
program emigrácie. Po zmenách vzťahov Západu k Sovietskému zväzu
sa mali nutne zmeniť aj pracovné vzťahy emigrácie k svojmu porobené
mu národu, k iným emigráciám a malo sa konečné skoncovať s kultom
“samozvaných osôb”. Staško ďalej píše, že dlhodobá emigrácia nutne
vyúsťuje do iracionalistických postojov, beznádejnosť návratu domov
zosilňuje hádky a boje o moc. Okrem toho ubudlo aj fyzických síl a pri
budlo “duchovných dioptrií”. Kým do roku 1956 posielala emigrácia
“rady domov” bojového charakteru, po tomto období sa už emigrácia
natoľko odcuzila domovu, že jej ďalšie rady boli úplne nepoužitelné.
Potom sa Staško zaoberá “poaugustovou” emigráciou. Píše, že jej
akčná sila je veľká, pretože ide zväčša o intelektuálne vrstvy. Považuje
je za substrát politickej akcie. K ním sa hlásia potomkovia slovenských
vysťahovalcov v Amerike. Lenže, podľa Staška, aktívny boj sa musí vy
konať na “európskom javisku”. Lenže európski emigranti postrádajú
sociálnu emigráciu (vysťahovalcov a ich potomkov). A v tom je ich sla
bina.

Svetový kongres Slovákov (SKS)
Príliv nových utečencov po auguste 1968 sa nemohol uspokojiť s emi
grantskými organizáciami, ktoré na papieri existovali, ale vykonávali
podenkovú činnosť, alebo prakticky neexistovali vôbec. I keď sa pred
stavy novej emigrácie diametrálne rozchádzali s predstavami dožívajú
cej emigrácie z roku 1945, obidve skupiny sa navzájom potrebovali. Sta
rá emigrácia na “regeneráciu”, nová sa chcela oprieť o zvyšky emigrač
ných organizačných štruktúr a mimoriadnu aktivnost’tejto emigračnej
vrstvy. Na tejto báze vznikol SKS.
Prvé generálne zhromaždenie SKS sa uskutočnilo v dňoch 19.-21.
júna 1970 v New Yorku, ale definitívny program bol predložený až na
2. generálnom zhromaždení SKS v Torontě v júni 1971. V ňom sa za zá-
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kladný zmysel novej organizácie stanovil boj za národnú slobodu a sa
mostatnosť, priblížiť svetu “opravdivý” obraz o úsilí slovenského ná
roda dosiahnuť slobodný demokratický život. SKS sa zameral na pro
test proti denacionalizácii Slovenska, prenasledovaniu veriacich a na
rozprúdenie kontaktov medzi Slovákmi roztratenými vo svete a na pro
pagovanie Slovenska a Slovákov v zahraničí. Zasadzoval sa za to, aby
sa docielila jednota medzi Slovákmi, aby sa slovenská otázka stala med
zinárodným problémom a aby sa Slovensko ako samostatná jednotka
včlenilo do zjednotenej Európy. SKS chcel zastupovať Slovákov bez
rozdielov konfesionálnych 8), národných a názorových. Žiadal však od
svojich členov jednotu v základnom názore: Slováci sa pod komunistic
kým režimom nemôžu slobodne vyjadrovať, a preto je morálnou povin
nosťou Slovákov v “slobodnom svete” vyjadriť sa za nich. SKS akcen
tuje aj zaradenie Slovákov do Strednej Európy 9).
Vedenie SKS vyhlásilo, že spolok nechce byť náhražkou za existujúce
organizácie Slovákov v zahraničí, ani ich nemieni kontrolovať, ale za
mýšľa zjednotiť všetkých ako strechová organizácia. Pritom sa vychád
za z predpokladu, že príznačnou vlastnosťou Slovákov je konsenzus.
Š. B. Roman ako predseda SKS vyhlásil, že táto organizácia vznikla
s jasným a jediným cieľom, aby Slováci v diaspóre mohli hovoriť “jed
ným hlasom a konať podľa jediného plánu”. Už v tomto bode však mu
sel SKS zlyhať, pretože Slováci sú zaťažení “dedičným hriechom” a tým
je postoj k Slovenskému štátu z rokov 1939-45. Kladný alebo záporný
vzťah k tejto udalosti delí národ na nezlučitelné tábory.
Keďže prakticky z politického hnutia z rokov 1945-68 nič nezostalo
a členská základňa SKS z radov jednotlivcov je minimálna, východis
kom bolo najmä prijatie “inštitucionálnych členov” z radov americkoslovenských fraternalistických organizácií 10) i iných, často len nomi
nálne existujúcich spolkov s obmedzenou činnosťou 11). Iba takouto
kamuflážou je možno vykazovať, že SKS združuje 1,5 miliónov členov
v 27 štátoch 12). Paradoxné je, že hoci fraternalistické organizácie, kto
ré SKS “strešne” združuje, sú bohatými spolkami, SKS od svojho zalo
ženia, ale najmä po smrti Š. B. Romana zápasí s finančnými probléma
mi 13).
Túto zložitú organizáciu spravuje značne komplikovaný aparát pred
sedníctva, ktorý má zhruba 120 členov. V tomto ťažkopádnom telese
niekoľko “rezortov” nefunguje a majú len nominálnu funkciu. Na čele
SKS je predseda, nasledujú osobitní poradcovia predsedu, výkonní
podpredsedovia, kontinentálni podpredsedovia (USA-východ, USAzápad, Kanada, Latinská Amerika, Európa, Austrália), podpredsedo
via so zvláštnymi úlohami, generálny tajomník, kontinentálni tajomní
ci (USA-východ, USA-západ, Kanada, Austrália) a potom nasledujú
funkcionári jednotlivých komisií: politickej, kultúrnej, náboženskej,
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žien, mládeže, organizačnej, finančnej, informačnej, pre ľudské práva,
genealógiu (sic!). Napokon sú členovia dozorného výboru, rozohodovacieho výboru a členovia hlavného poradného zboru.
SKS sa nepodarilo stať sa skutočným “svetovým kongresom Slová
kov”, “slovenským parlamentom”, “národným hnutím” — napriek to
mu, že zdanlivo pôsobí ako najväčší emigrantský korpus zo stredoeu
rópskej oblasti. Snahy získať “všetkých” Slovákov žijúcich v emigrácii
sa pochopiteľne minuli účinkom. Vysvetľuje sa to ľahostajnosťou, neuvedomelosťou, emocionálnosťou a odlišnosťou politických koncep
cií 14), čo je v protiklade s myšlienkou vrodeného slovenského konsen
zu.
Odhliadnúc od zložitej štruktúry vedenia, môžeme si celý model SKS
zjednodušiť na predsedu, generálneho tajomníka a poradcov, ktorí sú
“šedou eminenciou” organizácie. Silnou rukou bol najmä Štefan Ro
man 15), nielen preto, že poskytoval určité finančné prostriedky, ale aj
pre svoje triezve názory. Nepochádzal z “írečitého” slovenského pro
stredia, jeho krédom bolo skôr náboženské vyznanie (grécko-katolícke)
ako určité “národovectvo”. Predčasné úmrtie bolo tvrdou ranou pre
ďalší vývoj SKS 16).
Členmi “mozgového trustu” boli najmä Eugen Löbl, Jozef M.
Kirschbaum, Imrich Kružliak a František Braxátor. Löbl vypracoval
zahranično-politický koncept, Kirschbaum sa snažil ovplyvniť “pred
sedu” vnútropolitický, kým Kružliak a Braxátor mali úlohu vyrovnáva
júcu medzi pólmi Kirschbaum-Löbl. Často dochádzalo medzi nimi
k nezhodám, ktoré nie sú len typicky emigrantské, ale vyplývali aj zo
špecificky slovenských nedoriešených otázok, nevykvasenej politickej
kultúry. Navonok sa to prejavovalo v určitej rivalite. Tieto rozporné
koncepcie, ale aj “pestrofarebný” profil komplikovaného aparátu vie
dol ku kritike mimoslovenských, ale aj slovenských pozorovateľov 17).
Hlavný program SKS — dosiahnutie úplnej samostatnosti Sloven
ska, či už v rámci federácie, alebo osobitného štátu — značne kolísal,
podľa toho, kto ho hlásal. Iba časť členov predsedníctva bola za prag
matický koncept — federáciu (konfederáciu) v rámci ČSR 18). Pod
vplyvom nového vývoja prijali na 9. generálnom zhromaždení SKS
v Torontě vyhlásenie, v ktorom zdôraznili: “Slovenská republika
v česko-slovenskej federácii nie je rovnoprávnym politickým partne
rom, nemôže reprezentovať Slovensko navonok, aby mohlo byť členom
medzinárodných organizácií a vystupovať ako politický subjekt. Preto
žiadame, aby sa Česká a Slovenská federatívna republika ústavne po
tvrdila na konfederáciu dvoch samostatných štátov, čo by zabezpečilo
jej trvanie a umožnilo Slovensku plnú štátnopolitickú rovnoprávnosť,
čiže splnenie slovenských historických túžob”.
Toto stanovisko sa rodilo ex post. Odstupujúci gen. taj. SKS Dušan
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Tóth vo svojej zpráve priznal, že SKS sa náhle ocitol uprostred revo
lučných premien a zasiahla ho “určitá kríza hodnôt”. Nezatajil, že SKS
nie je pripravený na úplne nové úlohy a požiadavky, ktoré treba riešiť
z hľadiska politického i ekonomického.
Vcelku sa však “nežnou revolúciou” uvoľnil pre SKS priestor, čo vy
užil. Živoriacu organizáciu valorizovala návšteva prezidenta republiky
Václava Havla, ktorý poslal tiež pozdravný list generálnemu zhromaž
deniu SKS z Bradla (5. máj 1990) a návšteva delegácie Slovenskej ná
rodnej rady na tomto zhromaždeniu.
SKS strokotala nielen vo vzťahoch k domovu, ale neuspela ani jej zahranično-politická orientácia. Spočívala na Löblovej téze “stratégie
slobody a mieru” (konfrontácia Západ-Východ, nutnosť dvoch vojen
ských paktov v rozdelenom svete) a na morálnej reforme kapitalistic
kej spoločnosti, vychádzajúcej zo židovsko kresťanskej filozofie. Túto
tézu rozpracovali Štefan B. Roman a Eugen Löbl vo svojej knihe The
Responsible Society (1976, slovenský preklad 1983). Hlavnou slabinou
medzinárodno-politickej orientácie SKS bolo neuznávanie ČSR, a pre
to jej svetová verejnosť venovala len marginálnu pozornosť 19). Z tých
to dôvodov stroskotali i dobe mienené poukazy na potláčanie ľudských
práv na Slovensku, ktoré adresoval SKS vládam západných štátov,
OSN, UNESCO, Európskej rade (1974), Európskemu parlamentu
(1976), Paneurópskej únii (1977, 1982), pápežovi Jánovi Pavlovi II. 20),
prezidentovi Carterovi, signatárom Helsinskej konferencii o bezpeč
nosti a spolupráci v Európe (1975, 1977, 1978, 1986). Reprezentanti
SKS sa zúčastnili na následných konferenciách v Belehrade (1977),
Madride (1980) a vo Viedni (1986). Protestovali proti potláčaniu kultúr
nych, všeobecno-ľudských a náboženských slobôd. Žiadali pripustenie
demokratických strán, slobodné voľby, vytvorenie ústavných orgánov,
ktoré mali rozhodnúť aku’ štátnu formu si zvolí Slovensko. SKS uspo
riadal konferenciu o budúcnosti strednej Európy (Toronto 1981) a o
mieri v Európe (Mníchov 1983) 21).
Na obrane slovensko-kresťanskej tradície spočíval koncept kultúrnej
činnosti SKS. Usporiadal dve konferencie o slovenskej kultúre, pričom
sa využívala prítomnosť referentov na generálnych zhromaždeniach
SKS. Takisto zorganizoval konferenciu v Torontě (17.-18. jún 1987)22)
a v Ríme 23).

K niektorým aspektom emigrantskej politiky
Lakmusovým papierom na preskúšanie demokratičnosti slovenskej
emigrácie je postoj k Slovenskému štátu, povstaniu, deportácii židov
a k dr. J. Tisoví. Keďže emigrácia z roku 1945 musela odísťz domova aj
v dôsledku povstania, voči tejto udalosti — ktorú nazývali “puč”, “neu
veriteľné sprisahanie”, ‘akcia sovietskych parašutistov” — zaujali
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a priori negativistický vzťah 24). “Demokratická” emigrácia sa zasa cí
tila ukrivdená, pretože komunisti si uzurpovali dominantné postavenie
v SNP a občiansku zložku (plus armádu) znevážili a začas i vôbec po
preli. Odchod do emigrácie využila jeho “demokratická” zložka na ob
hajobu občianskej politickej garnitúry v povstaní. Robil to najmä Mar
tin Kvetko vydávaním nepravidelnej edície Zborník o SNP. Okrem spo
mienok bývalých účastníkov boli v ňom publikované samizdatové štú
die Jozefa Jablonického 26). Otázky povstania sa postupne odsúvali do
úzadia a do popredia sa tisla kauza dr. J. Tiso a tzv. riešenie židovskej
otázky za Slovenského štátu.
Kauza dr. Jozefa Tisu patrí ku kruciálnym témam slovenskej politic
kej emigrácie, najmä tej, ktorá emigrovala roku 1945. Jej príslušníci
publikovali dokumenty 27), popularizovali 28), získali niekoľkých za
hraničných publicistov pre “neutrálne”, “objektívne” spracovanie tejto
problematiky 29), organizovali vydávanie devocionálií a pútí 30).
Tiso v Poslednom odkaze slovenskému národu napísal, že slúžil po celý
život “zákonu” “Za Boha a za národ” a považuje sa predovšetkým za
mučeníka “obrany kresťanstva proti boľševizmu”. V duchu tohto od
kazu sa “neoľudácka” emigrácia zasadila za nastolenie procesu jeho
blahorečenia. Keďže Vatikán k takejto akcii nemohol dať súhlas, nie
ktorí “neoľudáci” žiadali, aby slovenskí katolíci vzdávali Tisoví
verejnú úctu ako svätcovi podľa vzoru prvých storočí cirkevnej histórie
(až do roku 1634). Pritom im vôbec neprekážalo, že sa zmenila situácia
v duchu nových zákonov o kanonizácii (Divinus perfectionis magister
z 25. januára 1983). Niektorí katolícki publicisti však upozorňovali na
potrebu zváženia okolností 31).
Medzinárodnú politickú hladinu rozčeril jezuita Jozef Kováč, vedúci
oddelenia a hnutia “Pro fratribus” v Paríži. Zneužil neinformovanost’
príslušníkov vatikánskej diplomacie a najmä pomocného newyorského
biskupa Josepha T. O’Keefeho, aby dal nihil obstat na modlitby za svä
torečenie Tisu. Po proteste členov Holocaust Survivors Associaáon svoj
prísľub O’Keefe odvolal. Kováčov postup narazil aj na nesúhlas niekto
rých anonymných osôb slovenského exilu 32), resp. pragmatických po
litikov a publicistov 33).
S kauzou dr. Jozef Tiso súvisí aj postoj k tzv. riešeniu židovskej otázky
na Slovensku v rokoch 1939-45. Týmto problémom sa najčastejšie zau
jímal súkromne i v rámci SKS Arvéd Grébert 34), Milan S. Ďurica 35)
a príležitostne i Vilček 35a).
Proti týmto individuálnym akciám, ale najmä proti dlho nevyjasne
nému postoju SKS protestovala organizácia Holocaust Survivors Association. V septembri 1981 adresovala list F.J. Straussovi a ohradila sa
proti jeho prisľúbenej účasti na konferencii SKS “Mier a sloboda pre
Európu” v Mníchove. V liste zdôraznila, že SKS sa nedokázala jedno
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značne vysloviť proti protižidovskej politike Slovenského štátu a ani
voči pokusom nastoliť proces blahorečenia Tisu. Slovenská sekcia holocaustového výboru poslala protestné memorandu preds. SKS Štefa
novi B. Romanovi a s predstavenstvom SKS sa stretol Martin Zapletal,
tajomník sekcie Holocaust Survivors Association. Židovskí predstavite
lia protestovali aj proti niektorým funkcionárom SKS, ktorí sú pria
mo zodpovední za tragédiu slovenských židov.
SKS sa rozhodnejšie vyslovil k týmto problémom až r. 1987 (pri príle
žitosti 45. výročia deportácie slov. židov do koncentračných táborov).
Na gen. zhrom. SKS v Torontě sformulovali proklamáciu, v ktorej vy
slovili ľútosť nad holocaustom a prihlásili sa k potrebe nadviazania slovensko-židovskej spolupráce. SKS sa stotožnil s vyhlásením 24 sloven
ských osobností (z októbra 1987), ktorí úprimne ľutovali činy ku kto
rým došlo v r. 1939-45 36).
Napriek tomu však k spolupráci alebo k dialógu nedošlo. Izraelské
úrady odmietli dať vízum gen. taj. SKS Dušanovi Tóthovi, ktorý sa
chcel v mene svojej organizácie zúčastniť na slávnosti uctenia památky
zosnulých v koncentračných táboroch, ktorá sa konala v Yad Vashem
(25. marec 1987) 37). Náhradou tejto neuskutočnenej akcie bolo zorga
nizovania ekumenickej omše v kaplnke koncentračného tábora v Da
chau (2. nov. 1987).
Jednou z dominant úsilia slovenskej emigrácie, najmä “neoľudáckej”
je obrana slovenskej kresťanskej kultúrnej tradície. Proti týmto tenden
ciám by nebolo možné nič namietnuť, ak by nestotožňovali bezo zvyšku
katolícku tradíciu s kresťanskou a neobchádzali zložku protestant
skú 38). Prezentisticky a nacionalisticky sa vykladá aj dedičstvo sv. Cy
rila a Metoda 39), resp. ich význam sa posúva čisto na pozície špiritualistické 40). Nechýbajú ani pokusy privlastniť si odkaz sv. Cyrila a Me
toda ako čisto slovenský 41).
Kedže doma sa národnostné otázky riešili v duchu tzv. proletárskeho
internacionalizmu a “leninského chápania” národnostnej politiky,
upriamenú pozornosť venovala slovenská emigrácia národnostnejpoli
tike na Slovensku. V tomto bode sa názorové blížili aj predstavitelia
dvoch pólov slovenskej politickej emigrácie — “neoľudáckej” a “demo
kratickej”. V centre pozornosti bola predovšetkým problematika ma
ďarskej menšiny na Slovensku. Pokus o dohovor slovenskej emigrácie
s maďarskou je ojedinelý a pestoval ho najmä Arvéd Grébert, zriedka
vejšie F. Braxátor alebo I. Kružliak. Emigrácia žiadala určité reciproč
né riešenie maďarskej otázky na Slovensku se slovenskou otázkou
v Maďarsku. Tu sa vytvoril “dvojzáprah” Emanuel T. Böhm—Martin
Kvetko 42). Pomerne málo pozornosti sa venovalo ukrajinskej (rusín
skej) menšine na východnom Slovensku 43); patričnú odozvu nena
chádzalo ani úsilie Karpatských Nemcov o oneskorený dialóg so Slo
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vákmi. Obmedzoval sa na styky Karpatských Nemcov s “neoľudáckou” emigráciou, pričom sa riešil prevažne na platforme katolíckej, čo
je kuriózne, pretože medzi transferom tvorili značnú zložku protestanti.

“Odkaz” domov

“Nežná revolúcia” z novembra 1989 pootvorila dvere slovenskej emi
grácii, aby “prehovorila” k domovu. Hoci sa predstavitelia slovenskej
emigračnej politiky zariekali, že do domácej politiky nebudú zasaho
vať, ona je čisto vecou národa doma, už v decembri 1989 a najmä v janu
ári 1990 začali emigranti uskutočňovať rozličné akcie, ktorými sa zá
važným spôsobom pokúšali usmerniť politický vývin na Slovensku
podľa svojich predstáv. A hoci sa domov zariekal, že nemieni počúvať
“emigračné echo”, nechal sa značne ovplyvniť — pretože za agitáciou
často vetril “tvrdú valutu”. Prišla zo strany rozličných organizácií v Ka
nade, Spojených štátoch a “organizácií” v Spolkovej republike Nemec
ko. “Ultrapravicové” organizácie chceli svojimi finančnými injekciami
údajne vyvážiť dar americkej vládnej nadácie pre demokraciu, určený
najmä Verejnosti proti násiliu. Celkom jasne a otvorene formuloval za
meranie finančnej pomoci Slovenskej ligy v Amerike historik vysťaho
valectva Mark M. Stolárik 44). Napísal, že sociálna, politická a ekono
mická situácia Slovákov v rýchle sa meniacom Československu je nejas
ná, a preto odporúčal kongresu Ligy, aby vyslal na Slovensko oficiálnu
delegáciu, ktorá by preskúmala na mieste fakty (cesta tejto delegácie sa
uskutočnila). Navrhoval, aby sa stretla s predstaviteľmi dočasnej vlády
na federálnej i republikovej úrovni, ako aj s vodcami rôznych politic
kých strán a predstaviteľmi kultúry. Delegácia mala naznačiť, ktoré po
litické strany, politické alebo kultúrne skupiny by Liga podporovala
a ktoré nie. Slovom, clara pacta, boni amici. Rovnako sa orientovala
organizácia Slovensko-americké združenie v Kalifornii, ktoré svoju fi
nančnú pomoc zdôvodňovalo, že chce podporiť “slovenské hnutie”,
pretože pod “hlavičkou Česko-Slovenska” sa vyberajú v USA peniaze
“a všetky idú do Prahy” 45).
Účasť 80-člennej delegácie Slovenskej národnej rady a vlády Sloven
skej republiky na 9. generálnom zhromaždení SKS v Torontě (9.-12.
máj 1990), odovzdanie národnej ceny in memoriam Štefanovi B. Ro
manovi, svedčila o tom, že sa prehnané nádeje na Slovensku kladú na
pomoc zo strany “dedičov Štefana B. Romana”.
K pokusom o infiltráciu “domova” dochádzalo rozličnými formami.
Jednou z nich bolo posielanie listov, “manifestov”, resp. teoretických
úvah na Slovensko 46). Adresátmi boli členovia vlády (najmä Ján Čarnogurský), resp. cirkevní predstavitelia. “Manifesty” vyrábali buď sú
kromníci, alebo organizácie, napr. Slovensko-americké združenie v Kali
fornii 47), alebo dokonca ad hoc vytvorené nové zoskupenia pod hlavič
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kou SKS (Skupina pre spoluprácu so Slovenskom pri SKS so sídlom
v Zürichu 48).
Azda posledným politickým zoskupením,, hnutím v emigrácii je Klub
slovenských kresťanských demokratov v zahraničí, ktorý založili 23.
marca v Bad Godesbergu. Na schôdzke bol prítomný aj zástupca Kresťansko-demokratického hnutia (KDH) z Bratislavy. Činnosť klubu sa
má zamerať na pomoc KDH na Slovensku. V “stanovách” sa tvrdí, že
klub chce vytvárať “duchom zdravú, spravodlivú a ekonomicky pro
sperujúcu spoločnosť, založenú na demokratickom pluralizme, kres
ťanských zásadách, subsidarite, solidarite a eko-sociálnom trhovom
hospodárstve” 49).
Niektorí radikálni predstavitelia slovenskej emigrácie sa pokúsili
priamo, osobne zasiahnuť do “revolučného vrenia”. Rozsiahlu kampaň
vyvíjali Milan S. Ďurica 50) a František Vnuk 51). Ich agitácia síce ne
dosiahla očakávaný impetus, ale značne dezorientovala “spodné” prú
dy slovenskej ulice (“mítingy”).
Ešte minimálnejšie výsledky mali roztratení predstavitelia “ďurčanskovskej” politickej emigrácie, najmä František Kollár. V predvoleb
nom období propagoval na Slovensku činnosť Národnej rady za oslobo
denie Slovenska (NRzOS). Rozdával prihlášky na vstúpenie za člena do
tohto “hnutia”, letáky, v ktorých žiadal vytvorenie Slovenského štátu,
odtlačil národnosocialistické Memorandum o Slovensku zo 7. júla
1946, listy Klubu na ochranu českého národa a i. Kollár predstieral, že re
prezentuje “svetovú organizáciu” a oznámil, že ak bude treba “budete
sa čudovať, akí vieme byť agresívni”. Nad tým sa nikto nečudoval.
Tesne pred voľbami sa Kollár pokúsil o ďalšiu akciu: rozdával leták
Akcia slovenských národovcov — Prvá časť predurčenej postavy sloven
ských velikánov pre budúci Slovenský štát, do ktorého svojvoľne ako
“predurčených velikánov” zaradil mená niekoľkých osobností sloven
ského vedeckého a umeleckého života bez ich vedomia. Aj táto akcia
stroskotala 52).
Agitácia a iné formy práce slovenského politického exilu našli odo
zvu v niektorých časopisoch, najmä strán, ktoré si vlastne nevytvorili
nijaký politický program. Z časopisov to boli týždenník Sloboda, vyso
koškolský časopis Zmena. Ani Strana Slobody a rovnako Slovenská ná
rodná strana však nemohli formulovať svoj program podľa intencií slo
venskej politickej emigrácie. Preto Slovenská národná strana sa napo
kon priklonila ku konceptu konfederácie 53).
Pragmatická emigrácia — najmä z radov SKS — sa angažovala v gré
miách KDH. Priam triumfálne vítali ešte v decembri generálneho tajom
níka SKS Dušana Tótha a v júni predsedu SKS Mariána Šťastného.
Šťastného okrem KDH prijali aj reprezentanti Strany Slobody. Pričine
ním emigrácie prijali KDH do Európskej demokratickej únie (EDU),
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a Európsko-kresťanskej demokratickej mládeže (EYCD). Na Slovensku
privítali aj delegáciu predstaviteľov západonemeckej kresťansko-demokratickej strany 54). Niekoľko pragmaticky orientovaných politikov
z okruhu SKS pôsobilo v predvolebnej agitácii na Slovensku. Títo vy
hlasovali, že SKS má “líniu” úplne totožnú s KDH 55). To však nesú
hlasí predovšetkým v tom, že SKS sa otvorenejšie vyjadruje o potrebe
samostatnosti Slovenska 56).
O priamy vplyv na Demokratickú stranu (DS) na Slovensku sa pokú
sila Stála konferencia, resp. Martin Kvetko. Na zasadnutí Stálej konfe
rencie v Torontě (4. novembra 1989) sa rozhodlo, že treba doma oživiť
činnosť DS, lebo Stála konferencia nerobí politiku pre exil, ale pre do
mov. “Nežná revolúcia” ich však predbehla, Strana obrody sa bez priči
nenia Stálej konferencie premenila na DS. K tomuto aktu poslala Stála
konferencia pozdrav na Slovensko prostredníctvom rozhlasovej stanice
Slobodná Európa a vypísala finančnú zbierku na pomoc DS. Dňa 24.
marca 1990 sa Martin Kvetko natrvalo vrátil na Slovensko. Najprv ho
DS menovala za čestného predsedu, napokon sa stal úradujúcim pred
sedom tejto strany. Pokus stanoviť program DS spred štyridsiatich ro
kov (“odkaz SNP a prvej ČSR”) však nevyšiel. V D S sa vytvorili frakcie.
Jedna časť obvinila bývalých členov DS-Strany obrody z kolaborácie.
Strana sa predovšetkým rozštěpila na tých, ktorí vychádzajú z princí
pov DS z rokov 1945-48 a na prívržencov potreby nového programu.
Došlo k rozdeleniu aj na skupinu nacionalistov a federalistov a značná
časť sa privráva za dôsledný rozchod s ideou čechoslovakizmu 57).
Odchod Martina Kvetku na Slovensko vážne ohrozil ďalšiu existenciu
Našich snáh. Pokus usmerňovať toto hnutie a vydávanie tohto časopisu
z Bratislavy overí čas.
Dávnejšie pred voľbami zbrojila aj odnožPaneurópskeho hnutia, kto
ré si v Bratislave založilo slovenskú sekciu. Posilnila ich návšteva pred
sedu PEU, Otta von Habsburga, a riaditeľa Union Paneuropien Interna
tional Bernarda Posselta v Bratislave (25. marec 1990). Predstavitelia
slovenskej sekcie Paneurópskeho hnutia by chceli byť hnutím stredu,
ktoré by nadviazalo na európske liberálne politické kruhy (najmä západonemecké FDP). I táto snaha sa javí ako nereálna.
Československá sociálno-demokratická strana, ktorá získala na Slo
vensku len 64.000 hlasov, sa nemôže opierať o pomoc slovenských soci
álnych demokratov v emigrácii, pretože takéto hnutie prakticky neexis
tovalo. Preto sa usilujú o kontakty s západoeurópskymi sociálno
demokratickými stranami 58).
Na Slovensko “transplantuje” svoju činnosť aj Ústredie slovenských
katolíckych intelektuálov (ÚSKI), ibaže pod novou hlavičkou Ústredie
slovenských kresťanských intelektuálov. Otcom tejto myšlienky bol
predseda ÚSKI Ján Gunčaga. Na poslednom mimoriadnom zhromaž-
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dění 2. júna 1990 v Dullikene sa zúčastnila aj delegácia dočasného výbo
ru ÚSKI na Slovensku, ktorý sa utvoril 17. februára 1990 v Nitre. Pri
tom sa rozhodlo o premiestení sídla ÚSKI na Slovensku, k čomu došlo
30. júna 1990.
☆ ☆ ☆

Vcelku možno konštatovať, že dopad koncepcií slovenskej emigrácie
na súčasnú slovenskú politickú kultúru netreba dramatizovať. Nikto
z emigrantských politikov a kiežbypolitikov nebol pripravený na prud
ké zmeny, ktoré sa uskutočnili v ČSR. Čiastkove úspechy akcií emigrá
cie v období “eufórie” a najmä v predvolebnom zápase zasiahli len
malú vrstvu domáceho obyvateľstva a po voľbe sa ich význam mení.
Budúci vývin na Slovensku sa nebude diať podľa emigrantského scená
ra. Bude v mimoriadnej miere závislý na vývine česko-slovenských
vzťahov.

Poznámky:
1) Výraznejšie zmeny nenastali v Južnej Amerike, kde sa pomaly dožívajúca
diaspora v Buenos Aires sústreďovala v Slovenskom kultúrnom spolku, založe
nom už v 20. rokoch. To platí aj o Združení australských Slovákov, ktoré bolo
založené v 50. rokoch a má asi 900 členov. Sídlo má v Sydney, pobočky v Bris
bane, Melbourne a Adelaide. Tento spolok vytvorila emigrácia z roku 1945,
ktorá prišla do Austrálie prevažne cez Španielsko (František Chajma, Jozef Mi
chal Kolmajer, Ladislav Littrich a i.) Príliv nových členov i funkcionárov (Im
rich Zapletal) je minimálny. Združenie vydáva Slobodný štít so zreteľným fašizoidným charakterom.
2) Ladislav Beňačka bol redaktorom Československého rozhlasu v Bratislave
a “ilegálneho” rozhlasu z roku 1968.
3) Prítomní boli Emanuel Bohm, Jozef Staško, Imrich Kružliak, František Braxátor a i.
4) Hrabovec je autorom rozmnoženiny Informácie pre utečencov — Slovákov.
Rím, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda 1984. Jej definitívna podoba sa však
nezrodila.
5) Roku 1945 odišlo do emigrácie veľa popredných členov Ústredia slovenských
katolíckych študentov (existovalo v rokoch 1920-45). Roku 1947 obnovilo Ústre
die svoju činnosť v emigrácii pod názvom Združenie slovenských katolíckych
študentov v zahraničí. Vedenie striedavo sídlilo v Rakúsku, Belgicku a v Špa
nielsku. Roku 1962 združenie premenilo svoj názov na Ústredie slovenských ka
tolíckych intelektuálov.
6) Jána Gunčagu v 50. rokoch odsúdili v procese s aktivistami Ústrednej kato
líckej kancelárie.
7) J. Staško: Zmenené úlohy emigrácie. In: Slovák v Amerike, 28. febr. 1968
a ďalšie pokračovanie.
8) Aby sa prekonal dojem, že SKS registruje prevažne katolíckych členov, gene
rálnym tajomníkom sa stal evanjelický reverend Dušan Tóth a jedným z po
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predných funkcionárov sa stal židovský intelektuál Eugen Lôbl, ktorý sa navyše
rozišiel s komunizmom.
9) V rezolúcii z gen. zhromaždenia v Torontě (17.-20. jún 1971) sa zdôrazňuje,
že SKS “pokladá za prirodzené právo a povinnosť reprezentovať Slovensko
a slovenský národ vo všetkých organizačných hnutiach, ktoré pracujú za reor
ganizáciu Strednej Európy... a je ochotný spolupracovať so všetkými inonárod
nými organizáciami a skupinami, ktorých činnosť sa zakladá na tomto progra
me”. O súčinnosť sa SKS pokúsila s Poliakmi (Pozdravpoľskému národu — ma
nifest o nutnosti spolupráce), k určitému dialógu došlo s Maďarmi (Arvéd Grébert) a so sudetskými i karpatskými Nemcami. Roku 1985 uzavreli zástupcovia
SKS v Karlsruhe dohodu s karpatským Landsmannschaftom. Roku 1983 udelil
SKS záslužný diplom sudetskému Landsmannschaftu, za čo sa táto organizácia
revanžovala udelením ceny Karola IV. predsedovi SKS Š. B. Romanovi (r. 1986).
10) Z americko-slovenských fraternalistických organizácií je 11 inštitucionál
nym členom SKS. Pod střechovou organizáciou však zďaleka nejsú zastúpené
všetky. Fraternalistické organizácie dnes združujú prevažne členov, ktorí sa
hlásia k slovenským roots, ich znalosť slovenčiny je však stále vzácnejšia. Preto
sa na zasadaniach SKS hovorí po slovensko-anglicky.
11) Napr. Ústav Matúša Černáka, Zahraničná Matica Slovenská, Slovenský ústav
(Cleveland-Rím) a i. Dnes už dožívajú aj niektoré predtým veľmi aktívne spol
ky, napr. ZPS vo Švajčiarsku.
12) O takomto počte členov hovoril terajší predseda SKS Marián Šťastný na
štadióne Slovana Bratislava v rámci zápasu, kde mal slávnostný výkop (spolu
s Jánom Čarnogurským). Porovn. Večerník, 6. jún 1990.
13) Odstupujúci tajomník SKS Dušan Tóth vo správe, ktorú podal na 9. gene
rálnom zhromaždení SKS v Torontě (9.-20. máj 1990) povedal: “Dlhodobo ne
boli a nie sú pozitívne riešené ani otázky existenčné t.j. otázky financovania čin
nosti SKS.Akosi sme sa učičíkali štedrosťou niektorých podporovateľov, ktorí
vždy, keď to bolo potrebné, siahli do vlastnej peňaženky a tým na chvíľu vyrie
šili najaktuálnejší problém”. Zrejme sa nepodarilo a ani nepodarí uskutočniť
predsavzatie, ktoré si stanovili na zasadnutí predsedníctva SKS v Ríme (28.-29.
sept. 1988), ktoré sa konalo po prvý raz po úmrtí Š. B. Romana. Tam sa rozhod
li, že sa vytvorí solídna finančná základňa získavaním fondov od popredných
slovenských podnikateľov.
14) F. Braxátor: Slováci mimo SKS. In: Bulletin SKS 1974, č. 13 a Bez ilúzií. In:
Bulletin SKS 1971.
15) Po prvý raz sa na politickej scéne objavil 2. mája 1945 ako predseda repre
zentácie výboru Kanadskej slovenskej ligy (KSL). Navrhol spoluprácu KSL
s Prídavkovou Slovenskou národnou radou v Londýne. Roku 1951 predsedal na
zhromaždení v Niagara Falls, kde sa rokovalo o zmierení Durčanského Sloven
ského oslobodzovacieho výboru so Slovenskou národnou radou v zahraničí.
16) Na zasadnutí preds. SKS v Ríme (28.-29. sept. 1988) sa rozhodlo dodržať
polročný smútok za nebohým. Predsedníctvo vyhlásilo, že na uctenie pamiatky
nedôjde k nijakým zmenám až po najbližšie generálne zhromaždenie. Zastupu
júcim predsedom sa stal Jozef Krištofík (predseda Prvej katolíckej slovenskej
jednoty).
17) Marián Horár: Legenda o jednom tuneli. In: Pohľady (Montreal) 1988, č.4,
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s. 42-52. Odpoveď napísal F. Braxator v Horizonte (Mníchov), replikoval Juraj
Virsík (Pohľady 1989). Kritika Mariána Horára (pseudonym) sa bohužiaľ týka
la len vonkajšieho rituálu SKS (bankety, voľba predsedu S. B. Romana), čo jej
dopad značne zoslabuje.
18) I. Kružliak na gen. zhrom. SKS v New Yorku (17.-24. jún 1984) povedal:
“Nesmieme sa dať zvyklaťani naivitou ani radikalizmom”. J. Šrámek v referáte
Americká zahraničná politika a slovenská kauza na gen. zhromaždení SKS v To
rontě (1987) zasa zdôrazňoval: “V konečných dôsledkoch by presun v stratégii
a metodike znamenal odpútať sa od zajatia minulosti, v ktorej viazneme a sú
strediť sa na prítomnosť a budúcnosť nášho národa, doma a za hranicami.”
I. Kružliak na zasadnutí gen. zhrom. SKS v Ríme (28.-29. sept. 1988) opätovne
zdôraznil: “My sa musíme prispôsobiť nielen novému vývinu na Slovensku, ale
i celkovému trendu v strednej a východnej Európe”. Mnohé z týchto požiada
viek tlmočili “adresy” SKS prezidentovi Spojených štátov (1972), G. Husákovi,
P. Colotkovi a vo vyhlásení z júna 1984 Stojíme pred svetom ako Slováci.
19) Išlo o odmietnutie zloženia predsedníctva SKS, v ktorom bolo pre svetovú ve
rejnosť niekoľko neprijateľných osôb (Kirschbaum, Durčanský, Macek, Grei
ner, Grebert a i.) Porovn. J. Anderson-J. Spear: Appointée’s Tie to Slovak Group
Studied. In: Washington Post, July 22, 1986. Kritizoval sa aj striktne nevymed
zený postoj k deportácii židov ze Slovenského štátu. Yeshayahu Jelinek (Slo
vaks and the Holocaust: Attempts ofReconciliation. In: Soviet Jewish Affairs, 19.
1989, 1, s.64): “That organization could not ‘jump over its shadow’ after all,
some of its prominent veteran members themselves participated in the atrocity,
in an administrative, political, propagandistic and sometimes even operational
capacity. The problem could not be solved simply by co-opting court-Jews into
the organisation or by adopting half-measures”. Pod “court-Jews” má na mysli
E. Löbla. SKS sa zazlieva aj negatívny postoj k Slovenskému národnému po
vstaniu.
20) Na Vatikán sa SKS obrátilo po prvý raz roku 1971 vo veci zriadenia sloven
skej cirkevnej provincie so sídlom v Trnave. Určitú nádej poskytlo zvolenie
“slovanského pápeža” Jána Pavla II. a najmä menovanie Jozefa Tomku za kar
dinála. Mnohí radikáli sú však sklamaní postojom Vatikánu vôbec (napr. v kau
ze dr. J. Tisa) a kardinála Tomku zvlášť.
21) Z ref., ktoré odzneli na konferencii vyšiel zborník Frieden in Freiheit fur Eu
ropa. Referate aus der Internazionale Konferenz des Weltkongresses der Slowaken 1983. Herausg. I. Kružliak. München 1984.
22) Referáty vyšli v publikácii Slovakia in the 19th and 20th Centuries. Toronto
1973.
23) Referáty vyšli v publikácii Slovak Culture through the Centuries. Toronto
1978.
24) Porovn. F. Vnuk: Neuveriteľné sprisahanie (Middletown 1964) a román J.C.
Hronského Svet na trasovisku (Buenos Aires 1960).
26) J. Jablonický reagoval aj na pokusy F. Vnuka a i. v domácej tlači “zraziť
z piedestálu” Slov, národne povstanie. V interview, ktoré poskytol Novému slo
vu (1990, č. 26) píše o týchto “hanobiteľoch”: “Vystupovali ako by mali všetko
vyhraté. Našťastie sa ozvali hlasy, ktoré odrazili nápor nových deformátorov.
Lenže v prvej línii pri obrane SNP nestáli historici”.
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27) Jozef Paučo zredigoval a vydal prejavy, ktoré sa týkali súdneho procesu s dr.
Tisom (obhajobná reč, Tisov odkaz, obhajobnú reč dr. Žabkaya. S. Polakovič
publikoval Memorandum pre Američanov z 30. mája 1945, publikovaný bol aj
posledný Tisov rozhlasový prejav — rozhl. stanica Štajerský Hradec, 27. apríl
1945 a úryvok z dokumentu O’Konskeho uverejnený v Congresional Record).
28) K. Čulen: Po Svätoplukovi druhá naša hlava (1947), Paučo, J.: Tak sme sa po
znali (1967), F. Vnuk: Dr. Jozef Tiso, President of the Slovák Republic (1967, 2.
a 3. vyd. 1977), Eliáš, J.: Prezident dr. Jozef Tiso (1978).
29) Franza Schneidera, Lisu Guarda Nardiniovú a i.
30) Vydávajú sa obrazy, nálepky, letáčiky. 28. apríla sa každoročne koná púť do
Altötingu, kde Tiso žil pred internáciou.
31) T.J. Zúbek: Výhľady na blahorečenie Dr. Jozefa Tisu vo svetle cirkevného zá
konodárstva. In: Slovenské hlasy z Ríma XXXIII, 1984, č. 11.
32) V anonymne vydávanom a kolportovanom “okružnom liste” slovenských
katolíckych intelektuálov v Európe Dominus vobiscum (16, 1980). V pamflete
Naše stanovisko (datované 31. jan. 1987) sa dôvodilo, že na Tisovej cause a emi
grantskej neistote buduje bratislavský režim svoju protiemigrantskú propagan
du.
33) Porovn. výmenu otvorených listov J. Šramka (z 10. febr. 1986) a F. Vnuka
(zo 7. dec. 1987) a ich uverejnenie v čas. Pohľady (Montreal), roč. 1987. Ďalej:
J. Šrámek: Americká politika a slovenská otázka (Horizont 16, 1987, č. 6) a F.
Kuruc: Len pravda nás oslobodí (Horizont 17, 1988, 1, s.l).
34) V seriáli, ktorý vysielala rozhlasová stanica Slobodná Európa (1972-3).
O tomto vysielaní sa pochvalne vyjadril Svetový židovský kongres v Ženeve.
Grébert kladne recenzoval publikácie, ktoré vyšli o dejinách židov na Sloven
sku (v časopisoch Slovakia a Slowakei). Na druhej strane však uverejnil obranu
postoja slovenskej vlády, snemu a ľudáckych osobností k “riešenieu židovskej
otázky” (Slovenská vláda a “odsun” židov v rokoch 1943-44. (Príspevok k deji
nám slovensko-židovských vzťahov). In: Slovák v Amerike, 18. jún 1975 a 25. jún
1975. Grébert sa odvolával na príspevok L. Hofmanna: Katolícka cirkev a tra
gédia slovenských židov (vyšiel aj v nem. preklade v revue Slowakei VII, 1969).
35) M. S. Ďurica: Dr. Joseph Tito and the Jewish Problem in Slovakia (Padua
1964) a Der slowakische Anteil an der Tragödie der europäischen Juden (München
1984).
35a) Autor knihy In the Shadow of Tyrany, v ktorej píše o svojich záchranných
akciách. Izraelská vláda ho r. 1982 vyznamenala zlatou medailou.
36) Vyhlásenie uverejnili v samizdatovom časopise Náboženstvo a súčasnosť
(1987, č. 5), v Bulletine SKS a v Horizonte (1987, č. 6, kde boli aj podpisy niekto
rých zahraničných Slovákov).
37) Porovn. D. Tóth v Horizonte (1987, č. 6)
38) Porovn. najmä J. Rekem: Selected Chaptersfrom the Slovak CulturalHistory. In: Slovak Studies IX. Historica 6. Cleveland-Rome 1969, s. 7-48. Referáty
M. S. Ďuricu, M. Lacku, I. Kružliaka, J. Vávroviča, Jozefa a Stanislava Kirschbaumovcov na medz. sympóziu o spoločných kresťanských koreňoch európ
skych národov (vyšli v dvojzv. zborníku Common Christian Roots of the Euro
pean Nations. Florence 1982).
39) K upevneniu nacionalistického výkladu diela sv. Cyrila a Metoda prispeli
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M. Lacko, Š. Nahálka, S. Polčin a v poslednom období M. S. Ďurica (Slovenský
národ a dielo sv. Metoda (Padova 1986).
40) V tomto duchu odznelo aj IX. sampózium ÚSKI v Dullikene (1985). Ref.
z tohto podujatia publikovali v čas. Echo 38, 1986.
41) I. Kružliak zdôrazňoval, že sv. Cyril a Metod sú patrónmi Slovenska, ale
toto stanovisko bolo kritizované, pretože sú spolupatrónmi Európy. Kružliak
ho korigoval v príspevku Sv. Metod v slovenskom kultúrnom kontexte (Echo 38,
1986, s. 36).
42) E. T. Böhm publikoval okrem iného svoje memorandum, ktoré poslal ako
preds. Strany slovenskejjednoty v Maďarsku min. preds. Dr. Miklósovi Kállaymu
(The Slovak Minority in Hungary. A Memorandum of 1942. In: Slovak Studies
(Cleveland-Rome) XVI, 1976, s. 55-118.)
43) Na rôzne prejavy rusínsko-ukrajinských emigrantov (P. R. Magocsi, A. V.
Pekar a i.) a domácich “teoretikov” (I. Vanat, I. Kacur, I. Bajcura) reagoval M.
Lacko. Po jeho úmrtí niet v emigrácii autora, ktorý by na úrovni dokázal s nimi
polemizovať.
44) M. M. Stolárik: Americkí Slováci a nežná revolúcia. Ako ďalej? In: Literárny
týždenník, 27. IV. 1990.
45) Pozri noticku O návšteve kalifornských Slovákov na Slovensku. Neprišli s ni
jakou právomocou a diktatúrou. In: Sloboda, 4. máj 1990.
46) Takéto listy poslali Arvéd Grébert J. Čarnogurskému a Juraj Virsík (Au
strália) pod názvom Jedenásť téz pre slovenskú kresťanskú demokratickú stranu
J. Čarnogurskému a arcibiskupovi Sokolovi. Štefan Polakovič svoje krédo vy
jadril v článkoch Čo znamená národ (Literárny týždenník, 16. marec 1990) a Čo
je a čo nie je nacionalizmus (Literárny týždenník 1990, 24). Literárny týždenník
odtlačil vo Forume čitateľov (25. január 1989) List F. Vnuka, ktorý po prvý raz
formuloval nutnosť zaviesť pomlčku v názve Československo.
47) V “Žiadosti kalifornských Slovákov na národ doma” sformulovali krajne
separatistický program, proti ktorému protestovalo Hnutie pre občiansku slobo
du prostredníctvom ČSTK a J. Čarnogurský v Slov, denníku, 21. IV. 1990.
48) Táto samozvaná skupina poslala 9. decembra 1989 list Slovenskej národnej
rade, slovenskej vláde, všetkým demokratickým hnutiam a masovokomunikač
ným prostredkom na Slovensku, v ktorom radili vytvoriť samostatný štát. SKS
sa však na 9. gen. zhromaždení v Torontě (9.-12. máj 1990) od činností tejto sku
piny dištancovala.
49) Za preds. Klubu zvolili F. Braxátora, za podpreds. J. Gunčagu, za taj. Vlada
Perichtu, za pokladníka J. Petreje a tlačového referenta Roberta Aignera.
50) Interview s Ďuricom priniesli denník Sloboda (30. marca 1990) a čas. O päť
minút dvanásť (14. marec 1990).
51) Interview s F. Vnukom (Pohľad z druhej strany. In: Literárny týždenník, 20.
apríl 1990) vyvolal rozsiahlu polemiku, ktorá bola takmer jednoznačne oriento
vaná proti jeho neoľdáckym argumentom (P. Branko, L. Mňačko a i.) Šéfre
daktor Literárneho týždenníku sa bránil pred prílivom negatívnych reakcií.
52) Svoj údajný prísľub poprel historik Anton Hrnko (Národná obroda, 24. máj
1990).
53) Ľ. Kadlec: Myslieť a konať ako slobodný národ. In: Sloboda, 1.-7. jún 1970.
54) Bratislavu navštívila 12-členná delegácia CDU na čele s dr. Vogelom.
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55) Porovn. J. Šrámek: SKS — poslanie, predpoklady. Interview. In: Slovenský
denník, 12. máj 1990.
56) Porovn. Náš hosť—Marián Šťastný. In: Sloboda, 21. 6. 1990. Na poslednom
gen. zhr. SKS vzniklo stanovisko, že SKS bude podporovať konfederáciu len
v tom prípade, ak siju vyžiada väčšina Slovákov. V podstate ju však pokladá za
medzistupeň vo vývoji k samostatnosti Slovenska.
57) Porovn. Za právo a spravodlivosť. Z vystúpenia M. Kvetka na zasadnutí
ÚVDS. In: Čas, 25. 6. 1990.
58) Porovn. D. Janáková: Politická aktivita malých strán mimo parlamentu po
kračuje. Druhý dych sociálnej demokracie. In: Večerník (Bratislava), 22. jún
1990.
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Bohdan Lacina: Nokturno, 1939
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Za Milanem Šimečkou
6. 3. 1930 — 24. 9. 1990
o mnoho nejde deštěm kamenným
nechat si rozbít tvář a duši neporanit
od narození po smrt pršívá
kamenné deště máčejí nás na nit
Čtyřverší Jana Skácela se mi vybavilo, když přišla znenadání zpráva
o tom, že Milana Šimečky už není. Ta smrt zaskočilavšechny, byla taknevčasná a nepatřičná, že se jí člověk zdráhal uvěřit. Na stole ještě ležel od
něho dopis, jehož datum mi řeklo, že jeho dny už byly sečteny a zbývalo
jich patnáct. Americká cesta, na kterou se těšil a jejíž uskutečnění jako
svůj dávný sen v dopisu oznamoval, se odložila na věčnost. A k nebytí bylo
odsouzeno všechno, co ještě mohl udělat.
Kamenných dešťů si užil víc než dost v dlouhých letech před loňským
listopadem. Tehdy bylo jasné, z které strany prší kamení. O tomto dešti si
nedělal iluze. Už dávno věděl, že jeho příběh se podivuhodněpodobá příbě
hu Winstona Smitha z Orwellova Devatenáct set osmdesát čtyři. Patřilo
k němu kromě nuceného odchodu z vysoké školy ustavičné sledování, vy
hrožování, zakřikování, šikanování i vězení. Až těsně před koncem se oba
paralelní příběhy naprosto rozešly, ale to už mu zbýval jen necelý rok.
S nastalou svobodou se vždycky vynoří ti, kteřísi rádi hodí kamenem a za
sáhnou bolavé srdce.
Musel odejít v době, kdy bylo zvláště zapotřebí jeho velkorysosti a to
lerance, jeho analytické mysli i zdravého rozumu, jeho znalosti života,
jeho moudrosti. Zůstává po něm nejen to, co napsal, a nebylo toho málo.
Vedle vynikající analyzy normalizačních let Obnovení pořádku a knihy
esejů Kruhová obrana i jeho kniha poslední Konec nehybnosti a řada
drobnějších článků a statí. Ve svém doslovu k Orwellovu románu Milan Ši
mečka píše, že “člověk si nemůže, jak se mu zachce, zvolit pro sebe ten nej
lákavější příběh svých knih, ale že musí přijmout ten příběh, který odpoví
dá tvaru jeho duše a prožít ho až do konce”. Podařilo se mu to beze zbytku.
Jeho životní příběh podobný tvaru jeho duše přeroste do budoucnosti neje
nom ve vzpomínkách přátel a v mysli čtenářů. V nezjistitelné podobě útrž
ků a zlomků bude ležet na dně mnohého rozhodování, ovlivní mnohé koná
ní a přispěje možná k tomu, že přibude těch, jejichž duši kamenný déšť ži
vota neporaní.
Zdenka Brodská
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Bohdan Lacina: Truchlenec, 1964
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Český diskurs
Zdeněk Vašíček, Paříž
Být v emigraci je hermesovský úděl. Stejně jako Hermes to znamená
být poslem, tlumočníkem, mediátorem. Postavou tak trochu podivnou,
každá ze stran mu důvěřuje jen zčásti jako osobě ne zcela zařaditelné,
patřící všude a nikam. Emigrant odchází na čas, navždy, z vnějších dů
vodů, z vnitřních, někdo snad jen proto, aby byl cizincem, existenciálním. Vždy, chtěně či nechtěně, se však ocitne v roli mediátora. Nemusí
mít už ani vlastní jazyk stejně jako domov, může však nahlédnout za ně.
V emigraci lze srovnávat domov a cizinu snáze než jen z pouhých refe
rencí. První zkušeností cizince je ta jazyková, navíc asi nejhlubší, dotý
kající se celé jeho osobnosti. Poodstoupit sám od sebe nelze, je možno
ale se vidět zprostředkovaně, pomocí jazyka. Ne vždy a zcela. Rodný ja
zyk je totiž většinou to jediné, co člověku zůstává a na co váže svou iden
titu, stejně jako soudržnost. Zcela přirozeně je pak nakloněn k obraně
a chvále rodné řeči — láska nemá ráda srovnávání. Žije se na účet ja
zyka.
Pokusy o sdělování zkušeností, o srovnávání českého jazyka a jeho
promluv s jinými může být příspěvkem — malým avšak nezastupitel
ným — emigrace národu. Může být významnější než ty věčné diskuse
o tom, jací jsme a nejsme, o smyslu českých dějin a o poslání národa.
Snad.
Romantismus zavedl idolatrii národní literatury a umělců, ti od té do
by žijí v symbióze s filology a lingvisty povolanými klasicismem k moci
nad jazykem. Veřejnost se s nimi setkává však nejvýše v podobě publi
cistů a učitelů. Jejich poručnictví jsme si užili v našich moderních ději
nách dost a zdaleka nejen ke škodě. Ke škodě, protože odpovědnost by
la přenechána bezmála jen jim, to co chybělo byl dostatečně výrazný
občanský život. Služebnická literatura, věda, škola a poloobčanství po
sledních desetiletí se na stavu české řeči podepsaly vskutku výrazně.
Čeština vděčí své literatuře za mnoho, dokonce za příliš mnoho. Do
háněla totiž svůj vývoj především s její pomocí a samozřejmě, jak jinak,
výpůjčkami. Vyrostla ve velmi tvárný, modelující jazyk s velkou slovní
zásobou schopný velkých odstínění. Jako prostředník cizích hodnot se
ale sama sobě tak trochu ztratila.
Na rozdíl od krásné literatury, byla a je literatura úvah a studií nepo
četná a to včetně překladů. Měli jsme spisovatele a zvláště básníky sku
tečně vynikající, plejády literátů obratně se vyjadřujících, ale jen málo
původních myslitelů. Jestliže se jen popularizuje či překládá, nekladou
se na jazyk takové nároky jako při vyjádření vlastní ideje, třeba zprvu
jen nejasně tušené, kdy je zapotřebí využít krajních možností jazyko
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vých. Projeví se to i na umění překladatelském, jen málo starých pře
kladů odborných děl je dnes ke čtení a jejich nepřesnost je udivující.
Krásná literatura si svou tradici dokázala vytvořit, ne tak česká esejistika a to není náhodou. Vyžaduje si totiž širší zázemí. Umění se může
odvolávat na společné cítění, esej není možný bez “sens commun”,
“common sense”. Čeština nabízí výraz “zdravý selský rozum”, ale to
není zdaleka totéž! Ne náhodou “common sense” nemáme, zato tím ví
ce rozumbradování. S rozšafností se u nás roztrhl pytel. Když “com
mon sense” nebyl, musel se vypůjčit. Karel Havlíček Borovský vešel do
české publicistiky jako meteor, stejně tak se ztratil. Začal tím, že si pro
studoval staré ročníky “Augsburger Allgemeine”. Zatím nikoho z čes
kých vlastenců nenapadlo zjistit, za co všechno “náš přední spisovatel
národní” augšpurskému “Menschenverstand” vděčí. Ze Mikoláš Aleš
byl malířem vzoru německého (á la L. Richter), to se snad už dnes říci
smí. Rozumbradování je bez cíle a osnovy, “common sense” je mít musí.
Čeština se osvědčila jako skvělý jazyk popisující, ale nikoli jako jazyk
analýzy či konstrukce. To je mimo jiné důsledek jejího aktuálního čle
nění větného, volného pořádku, snadného tvoření a obměňování slov.
Diskurzivní myšlení si vyžaduje jistý řád, předurčení a toho čeština za
tím nemá. Formální řád si našla sice dvakrát, v latině a v němčině, ale
pokaždé jej brzo opustila. Není ho ani v jazyce samém, ani ve vyšších
jazykových útvarech. (Stálo by za to prozkoumat jazyk dvou velkých
českých analytiků — R. Weinera a J. Patočky — a zejména, jak se u nich
projevily vlivy francouzštiny a němčiny.)
Nemá-li jazyk sám kázeň, musí ji mít ten, kdo jím píše a to není zdale
ka běžný případ, pochopitelně. Jaká je to radost psát volně, s odbočka
mi, připojovat věty a souvětí, s narážkami a vícevýznamně, emocionál
ně odstínit a významově se odmlčet! Jistěže nic proti takovéto výmluv
nosti nemám, ale ta musí až jen následovat řádnou výstavbu myšlenkovovou, nikoli ji předcházet či nahrazovat. Jak je to těžké, vím sám.
Pořádek začíná u slovníku. Jak je známo, slovník angličtiny sestává
z tzv. krátkých a dlouhých slov, ta krátká jsou základní. Francouzština
má zase osm set slov Racinových. Co je nad ně, to je jistým způsobem
nadbytečné (nemyslím tím samozřejmě odborné a specifické termíny).
Už to je znamenitá pomůcka jasného myšlení, dokáži-li se vyjádřit jen
s pomocí základního slovníku, mám rozumnou šanci vyjádřit se srozu
mitelně a tedy uvažovat s jistou logikou. Angličtina to má snadné, krát
ká slova pozná každý a francouzští studenti to zase pochopí biflováním
Corneilla, Racina a Moliěra. Ne že by čeština taková základní slova ne
měla, ale jako celek není takto hierarchizována. Máje, ale ne jejich slov
ník a neučí se mu. Za celou dobu národní existence máme jen jeden vý
kladový slovník. Velikost slovníku češtiny je předmětem národní pý
chy, v počtu slov jsme dohnali a předehnali leckoho. Francouzština ja
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ko jazyk analytický má naopak slovník relativně chudý a navíc i vzděla
ný Francouz čte bez pocitu provinilosti s výkladovým slovníkem v ruce.
Košatost zde není normou.
Že němčina je víc než přesná, je známo. Přesný pořádek slovní, navíc
flexe, to už člověka kázni naučí. Naopak francouzština a angličtina
jsou, ve srovnání s němčinou, tak jednoduché, že si v nich člověk nemů
že dovolit sebemenší nepřesnost, aniž by se mu celá věta zhroutila. To
platí zejména na úrovni jedné věty.
U delších výpovědí je přesnosti docilováno více způsoby. Angličtina
spíše koordinuje, francouzština subordinuje. Prvá musí proto volit peč
livě pořádek idejí, logiku jim vlastní a preferuje tedy sled krátkých vět.
“Take care of the sense, the words will take care of themselves” napsal
autor jedné z nejfantastičtějších a současně nejlogičtějších knih —
Lewis Carroll. Francouzština směřuje zase k posloupnosti vět a idejí
uspořádané přídavnou logikou. Stejně tak němčina, ale jiným způso
bem. Ve francouzštině je to důležité — idea, smysl — vyloženo napřed
(na rozdíl od jednovětných výpovědí). Jím je pak uspořádán zbytek, což
znamená, že jsou vypouštěny věci z hlediska smyslu málo podstatné,
zbytek je tedy nutně zobecněn a zabstraktněn. Němčina naopak začíná
s popisem a protože smysl se vyjeví až nakonec, je to popis konkrétní,
důkladný, až nadbytečný. Teprve konec utvoří zpětně celek. Proto také
německé věty nenavazují na sebe tak lehce jako francouzské. Francouz
logiku předřazuje, Němec ji shledává. Jakmile se ovšem přejde k tématu
abstraktnímu, ukáží se meze francouzské logiky. Zde je těžko znát ab
straktní smysl už dopředu, ten musí být naopak dovozen, specifikován
— a to německým způsobem lze daleko nejlépe. Spojitost jednotlivých
vět a idejí je v něm dosahována další rovinou zobecnění, totiž systémem.
Všechna tato národní specifika nejsou zdaleka absolutní, záleží vždy na
jejich výběru a ten kolísá od autora k autoru. Středověká francouzština
byla výrazně jiná, bližší němčině, také proto se hodí k překladům Heideggera, dnešní její manýry vznikají až v 17. století. Zanedlouho si
ukážeme, jak se vlastnosti těchto jednotlivých jazyků objevují ve vyš
ších celcích výpovědí, zejména v přesvědčovacím diskurzu.
Čeština si může dovolit všechny tyhle kousky a proto k přesnosti ne
vede a nenutí. Nepředpisuje druh přesnosti, dosud si jej nevybrala. Bo
hužel o tom něco vím. Potím se, když něco překládám z češtiny a rudnu,
když mi někdo můj text z češtiny přeloží a leckdy si proto i pořídím zpět
ný překlad. Nemusí to však být jen texty moje.
To vše se v běžné komunikaci snad ani nepozná, až na úrovni vyšších
celků výpovědí. Na ty člověka česká škola nepřipraví, student opustí
školu, aniž by poznal něco jiného než učebnice a povinnou krásnou do
mácí literaturu. Můžeme mít výhrady k francouzské “explication de
texte” provozované na lyceích, stejně jako k úvahám předkládaným zde
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k písemné práci při maturite. Můžeme se divit, že oxbridgeský student
musí napsat nejméně jeden “esej” za měsíc. Styl a pořádek odborných
prací v Německu je námi pokládán za šablonovitý. My zato nemáme
nic. Také proč, umět psát a nakonec i smysluplně číst patřilo po posled
ních padesát let k nebezpečným znalostem.
Z vyšších celků výpovědí se chci zabývat tím, co je označováno za
přesvědčovací (persuativní) diskurz. Vymezení je zřejmé, nepatří sem
krásná literatura na jedné straně a rovněž valná část odborné literatury
zejména exaktních věd na druhé. Ty sice rovněž argumentují, ale přede
vším dokazují podle explicitních pravidel. Typickým žánrem persuativního diskurzu je např. esej, studie a komentář, kdežto třebas fejeton sto
jí už tak trochu na pomezí. Zřejmě je metoda přesvědčování úzce svá
zána s oborem, který Aristoteles přisuzoval rétorice. “Její oblasti jsou
však věci takového druhu, o kterých se radíme a o nichž není žádné sou
stavné vědy; a jejími posluchači jsou lidé, kteří nejsou s to, aby najednou
přehlédli mnohost věcí, ani aby usuzovali z delší myšlenkové řady,” píše
Aristoteles a pokračuje: “A radíme se o věcech, jež, jak se zdá, mohou
být tak nebo jinak.” Jsou to tedy především záležitosti týkající se správy
obce, života veřejného.
Rétorika dlouho přesvědčování mistrovala, ve středověku až do těch
nejmenších nuancí. I když upadla v opovržení a zapomenutí, ztotožňo
vána s elokventním řečnictvím, zachovala se leckde na školách s kla
sickou výukou a dnes slaví sice skromnou, ale nikoli nevýznamnou re
nesanci. Zato u nás z rozpracovaného členění (elocutio — dispositio:
exordium; narratio; confirmatio (propositio, argumentatio, refutatio);
epilogus) nám škola zachovala už jen to chudé úvod, stať, závěr.
Na začátku středověku vznikly na základě latiny románské národní
jazyky, podobně na začátku novověku na troskách scholastického dis
kurzu úzce svázaného s rétorikou se objevují poznenáhlu persuativní
diskurzy národní. Řečtina a latina ovlivnily diskurz starověký a středo
věký, národní jazyky si přizpůsobily k obrazu svému novověké přesvěd
čování a — uvažování. Metody přesvědčování mohou totiž být součas
ně i metodami uvažování a poznávání, metodou heuristickou.
Národní jazyk, jeho styl, struktura výpovědí a jejich celků v rámci
persuativního diskurzu, řád v myšlení tvoří vzájemně spjatý celek. Tři
z nich jsou nejvýraznější: francouzský, anglosaský a německý. Pokusím
se je zběžně charakterizovat, jen tak, aby vystoupily jejich rozdíly.
Francouzský je argumentativní a abstraktní, příklady nejsou vítány.
Nejenže Francouz ví všechno dopředu, on i ví, že bude všechno vědět.
Brilance je vyžadována. Evropští venkované dosud přisuzují Francou
zům “clarté”, ale ta se už nenosí, naopak — viz Foucault či Lacan. An
glosaský způsob naopak preferuje příklady, teprve z nich se něco odvo
zuje. Argumentace a pojmy jsou relativně jednoduché, to proto, že se
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drží věci samé a ostatní není bráno v potaz. Prvořadá je snaha, aby ten
druhý rozuměl, to se sice zdá samozřejmý požadavek, ale přitom jinde
dost opomíjený. Brilance, elokvence a ukazování sečtělosti nejsou hod
né gentlemana. Němec nezapomene zase na nic a o všem pojedná solid
ně a šedivě ve stejné rovině. Nejvíc ho baví pořádek, ale ne lecjaký.
Myslí na vše, tedy i na vztahy, další a další vztahy, takže aby se v tom na
konec vyznal, je povinen vynalézt systém a při té příležitosti může někdy
narazit na něco neobyčejného. Učenost je povinná, vtip zakázán. Ne
myslím, že jeden způsob by byl lepší než druhý, každý z nich upřednost
ňuje jistý typ talentů a na druhé straně jinou sortu učených hlupáků. Ve
všech se najdou skvělé případy, ale také každý může být dotažen až do
toho blablabla.
Připomeňme ještě jeden způsob, tentokrát internacionální. Je to diskurz “tvrdých” ideologií, zejména komunistický “dřevěný” jazyk. Po
čtyřicet let jsme mu byli vystaveni zejména ve zcela nízké podobě jazyka
hromadných sdělovacích prostředků. Jednu stránku to mělo kladnou,
víc než zřetelně se nám mohly ozřejmit triky posunování významů s vy
užíváním a zneužíváním konsensu a s pomocí triviálních přesvědčova
cích formulí. Že by si něžná revoluce mohla osvojit vlastní dřevěný ja
zyk je nasnadě, přesvědčujeme-li jen a nehledáme, brzo se k monologu
zase dostaneme. Šimečka mistrující Vaculíka je toho příkladem. Snad
nás naše zvýšená citlivost toho ušetří.
Monologický diskurz tohoto plemene je tak právě vhodný pro re
klamu, třebas na prací prostředky. Co mne zde zajímá je persuativní
diskurz hledající (heuristický, generativní — U.Eco). Vyhledávající a vy
cházející z mínění a očekávání alespoň trochu společných, racionálně je
obhajující či kritizující, vyvozující z nich důsledky. Diskurz dialogický.
My jsme právě v době vzniku novodobých diskurzů tři sta let sice
úpěli a tak se stalo, že nic zvláštního vlastního a vyhraněného nemáme.
Ani jsme se nijak výrazně nepřiklonili k žádnému z uvedených způsobů,
snad k tomu německému, a to spíše k jeho horším vlastnostem. Něco jis
tě máme, bez persuativního diskurzu moderní společnost být nemůže,
ale jaký ten náš vlastně je? Moc o tom nevíme, nikdo se o něj nestará.
Jeho analýza by ale věru stála za to, jak jinak se můžeme smysluplně do
mluvit a spolupracovat, když pravidla jsou vágní a nevědomá a navíc se
střídají? Však si také nijak zvlášť nerozumíme a co horšího, ani nevíme,
proč bychom si rozumět měli. Stačí proklamovat a dekretovat.
Zdlouhavost a bezbřehost současného českého diskurzu je dána pře
devším absencí konsensu a to konsensu zřetelně vyjádřeného. Nic tako
vého ovšem nelze po těch dlouhých letech očekávat. Nedostatku společ
ného mínění odpovídá množství předběžných a vedlejších vysvětlení
uvnitř textu a nedostatku společných očekávání pak neschopnost text
ukončit. Nutno dodat, že jde o pozitivní mínění a očekávání, těch nega

116

tivních máme dost. Nedostatek konsensu se projeví i na argumentaci, ta
si nemůže dovolit vynechávat místa triviální a nudná. Naopak zase až
příliš mnoho věcí se odbude podáním jakési “nálady”.
Havlíček si vzal za vzor publicistiku německou, F.X. Salda vyja
dřování francouzské a Peroutka anglické. Ti pravidla měli, a zcela vy
hraněná. Zbytkoví publicisté, pisatelé navíc, se vyznačovali vždy ne
podřizováním se pravidlům. Prostě jen proto, že k nim nedorostli. Bez
pravidel se dá psát snadno, odtud potom podivení cizinců nad tím kolik
se u nás píše a jak přitom průměrně. Ne že by pravidla byla samospasi
telná, mohou se snadno stát jen předlohou jisté machy, příkladů je dost,
ale v každém případě pravidla už dopředu vyloučí celou řadu neumětelů.
Vezměme si tři příklady toho, jak jsou vytvářena jistá pravidla v sou
časném českém diskurzu. Fideliovy rozbory jsou více než nepředpojaté
a musí proto demonstrovat a vysvětlovat bezmála vše. Nesoudí “dřevě
ný” jazyk z předurčeného hlediska, nemůže se proto výslovně na nic od
volávat. Nepředpojatá kritika vyžaduje především kritický přístup
k vlastnímu jazyku, podřizování se jen racionalitě a konsenzu vskutku
základnímu. Dobral se tak pozoruhodných výsledků, ale lze touto me
todou pracovat ve všech případech a natrvalo? K jakému publiku se
obrací?
Havlovy eseje udělaly kasu v Německu, zdaleka ne ve Francii a Ang
lii, kde byly vydány až pozdě a bez velkého ohlasu. Nepřičítal bych to
jen jejich obsahu, který je bezmála šit na kůži sice ne mnoha Němců, ale
zato právě těch, kdo čtou a dokonce těch, kteří si knihy kupují. Právě ti
kolísají sami mezi marginalitou a oportunitou a proto je “moc bezmoc
ných” a “nepolitická politika” oslovila osobně. Jejich vliv na Havla ne
ní ostatně vyloučen. Asi zapůsobila i forma, solidní a poklidná a pocit,
oprávněný, že autor je schopen stejným způsobem libovolně pokra
čovat. Přesně to naopak vadí Francouzům a Angličanům. Havel měl
nelehký úkol. Snažil se formulovat zásady chování a postojů v situa
cích, které současně popisuje a analyzuje. Dokázal obojí skloubit ve
smysluplný celek a to na základě morálního konsensu a s pomocí analý
zy a argumentace vycházejících z jeho uměleckého vidění. Děkujeme,
ale je nutno současně sledovat meze takovéhoto přístupu.
Ve Francii naopak zapůsobily eseje Kunderovy. Spíše osvětluje než
hledá a i když Západ poučuje, vychází přitom z jeho jistot. Významné je
to, že se jedná o jistoty převážně nevědomé. Brilanci mu nemůže upřít
nikdo. Jistě ne všichni čtenáři s jeho tvrzeními souhlasí, ale bohudík
souhlas není to, co by se ve Francii vyžadovalo. Jen u nás se literáti stá
le kádrují a o významu se hlasuje.
Patrně největší ohlas měl ve světě Kundera nejen proto, že svou kon
cepcí Střední Evropy opatřil džob desítkám učenců. Jaký skutečný vliv
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měly tyto tři osobní diskurzy doma, to se neopovažuji posoudit. Vzhle
dem k tomu, že Havel je teď prezidentem, nebude možno jeho minulý
vliv zjistit už vůbec.
Na neurčitosti českého diskurzu se jistě podepisuje i popisný, neanalytický charakter češtiny umožňující si dopřát rozvláčnosti dosyta.
Umožňuje především substituce paradigmatické, nikoli syntagmatické,
tj. preferuje asociace a podobnost před logikou. Umožňuje vidět glo
bálně, odkrýt netušené souvislosti, ale zato nic nedokázat. Uvyklí této
substituci, bereme ji i jako vzor pro naše uvažování. Ale proč právě tato
paradigmatická osa je u nás tak častá?
Richard Weiner v r. 1926 napsal v Přítomnosti, v článku nazvaném
“Mají nás rádi?’’ — ta otázka je jeden ze stálých problémů českých
(a neptáme se samozřejmě, zda nás mají rádi třebas Poláci a Maďaři) —
“víme, že onou chvílí kdy nabudeme podoby, podoby určité, počet
oněch možností přirozeně se zmenší, milejší než vyloupnout se úhledně
a čistě je nám onen var, klokot a husté převalování lávy”. Nejsme pro
stě ještě vyzrálí, snažíme se spíše vše obsáhnout a opsat. Otázku dohléd
nout hranice našich možností, tedy toho, čeho jsme schopni, si jako
adolescent, byť už postarší, neklademe. Vlastní zkušenost, nejen ta
z mládí, mne o tom přesvědčuje.
Nedávno jsme byli k samostatnosti a odpovědnosti dokopáni, může
me si proto dnes svoje možnosti vybrat a definovat sami. Konečně. Prv
ním předpokladem řádného diskurzu je jistě občanský život, ale on sám
je na něj stejně tak odkázán. Seshora můžeme dostat jen jeho atrapu,
občanský život začíná zezdola, dialogem. Veřejné mínění, brané nikoli
jako trpný součet pocitů a nálad, předpokládá pravidelnou komunika
ci, celou její soustavu. Tu dosud nemáme a nezdá se, že by byla příliš
postrádána.
Další předpoklady jsou spíše vnější, přitom však neméně důležité.
Uvedu některé. České školství bude nutno orientovat k jinému způsobu
výuky, především k jasnému vyjadřování. To, co dále potřebujeme, je
kritika slov, stylu, žánrů a diskurzu. Co by zbylo např. z Lidových no
vin (uvádím je jako nejlepší český list), kdyby byla jeho emocionální
a popisná vyjadřování převedena do jazyka argumentativního? Rádná
práce redakční vycházející z těch lepších našich tradic a nejlepších sou
časných cizích příkladů je holou nezbytností. Překlady a antologie ze
jména esejistických prací stejně jako soustava výkladových slovníků
jsou nutné.
Zcela zřejmě vlastnosti jazyka podmiňují vlastnosti diskurzu a jak by
ne, také naopak. Dnes máme šanci nahlédnout na obě roviny a jejich
spojitosti více než jindy. Vnější podmínky k analýze jsou dány. Součas
nost — a tedy synchronie — nám začíná dýchat na záda. Navíc nikdy
v historii nebylo tolik cizinců ovládajících češtinu překvapujícím způ
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sobem a nikdy nebylo tolik Čechů srostlých s jinými národy a jazyky.
Jiří Gruša je spisovatel jak český, tak německý, stejně jako Jan Novák
spisovatel americký a český a nejsou sami. Českých intelektuálů v cizi
ně jsou stovky. Možnosti zkoumat a vytvářet český diskurz se dnes otev
řely. Je to jedna z cest, jak vykročit z umělého kruhu historie a vkročit
do synchronie, jak nejen dohánět a přizpůsobovat se, ale být účastní
kem Evropy a světa právě těchto let.

K Vašíčkovu textu
Martin Hybler, Limoges

Mám značné pochybnosti, zda jsem k položené otázce kompetentní,
a to ze dvou důvodů, které spolu těsně souvisí: osobně žiju jazykovou
rovinu emigrace jako jakousi pomlčku mezi ani-ani. Připadá mi totiž, že
se mi čeština do značné míry “vypařila”, či přinejmenším znesamozřejmila, zproblematizovala, aniž bych “pour autant” byl schopen naučit se
pořádně francouzský. Pokud si pak, viděno z té mé pomlčky, formuluji
nějaké závěry ohledně jednoho či druhého jazykového prostoru a kultu
ry, jsem konfrontován především s výrazným vědomím zvláštní křeh
kosti takových vývodů ve smyslu nemožnosti vymezit pro ně na jedné
straně hranice zobecnění (kam až, v které oblasti jsou platné) a na stra
ně druhé potenciální publikum (ke komu vlastně se takový závěr může
obracet?). Jsem si tedy zcela zásadně nejistý a neschopen rozlišit, zda
nejde v daném případě o pouhý čistě osobní dojem, či zda má ten či onen
závěr širší platnost. Z jednodimenzionální pomlčky zkrátka nelze kon
stituovat náležitě ohraničené dvoudimenzionální oblasti.
Jde tedy především o setkání s prekérností řečové komunikace; v čer
né variantě o vyvstání možnosti její nemožnosti, ve variantě optimistič
tější o setkání s její relativností a vždy provizorností: objev, na němž
může překvapit jen tak jeho banalita.
To vše mne podněcuje obrátit pozornost spíše k předřečovému, po
případě mimořečovému, tj. spíše k obsahovým aspektům diskurzu, jeho
obecnému referentu, k tomu, o čem na nejobecnější rovině mluví. Chá
pal bych to jako jakási pratémata, která potom formální stránku dis
kurzu utvářejí a která jsou venkoncem stabilnější než příliš nespolehli
vá a proměnlivá oblast formálně syntaktických struktur.
Toto předeslav, nemohu se stejně zdržet a neformulovat několik po
střehů, podotýkám, asi poněkud pobuřujících. Vašíčkův text beru a dá
vám mu plně za pravdu. Ve shodě s ním mi český esejistický diskurz sku
tečně připadá jako jakýsi nekonečný knedlík, líně se převalující s boku
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na bok, či ještě spíše jako těsto, které se pořád válí sem tam, ale z něhož
se skoro nikdy nic neupeče.
Připomínku bych měl k Vašíčkově metodě srovnání českého esejistic
kého diskurzu s ideálními typy západních diskurzů, které jsou nejpro
pracovanější a nejstrukturovanější (i když v současnosti také v úpadku).
To je pro ilustraci slabin českého diskurzu sice nej výhodnější, ale mož
ná by bylo rovněž užitečné srovnat jej s diskurzy méně ideálními, zato
nám blízkými, totiž diskurzy jazyků “menších” národů, které s námi
sdílely obdobné podmínky historické periférie a které známe notoricky
nedostatečně. Mám na mysli především esejistické diskurzy polský, ma
ďarský, rumunský, jugoslávský, ale i například skandinávský, albán
ský, novořecký, italský apod. Česká neschopnost jasného myšlení by
podle mého mínění vystoupila s ještě větší zřetelností a neomluvitelností. Což je ovšem dalekosáhlý záměr, k jehož realizaci by bylo potřeba
učenějšího vola než jsem já.
Druhý postřeh se týká obrozenecké posedlosti, která je českému myš
lení vlastní a tvoří dle mého názoru jeho obecnou obsahovou dominan
tu. Obsahovým archetypem českého diskurzu (či jedním z jeho archetypů) je posedlost ohrožováním — když už se o něčem přemýšlí, je něco
takového přípustné jen tak, aby se to obrodilo. Jinak řečeno, ať již se
myslí cokoliv, musí se to obrodit.
Formální struktura ohrožování je asi taková — místo abychom se
dotazovali věcí, co jsou a jak jsou, berou se tyto (a to jde zhusta o takové
věci jako je pravda, dobro, myšlení, etc.) za hotové, za prostě dané,
a pak se zkrátka “obrodí”, tj. jaksi pofidérně povznesou na něco “fa
lešně vyššího”. Výsledným útvarem jsou pak pravidelně hybridní ne
stvůry typu “pravdivější pravdy” (protože obrozené), “lepšího dobra”,
“promyšlenějšího myšlení”, nebo i “socialističtějšího socialismu”, “de
mokratičtější demokracie”, apod. Jde o operaci čistě verbální, umožně
nou právě nekonečnou tvárností a neuzavřeností češtiny, která se ostat
ně konstituovala především jako nástroj k takovémuto ohrožování. (Tj.
spíše jako útěk před realitou a ne k jejímu uchopování.)
Vposledku jde o jakési magické pseudo-uchopení, podložené emo
cionální fúzí, což umožňuje za prvé nemyslet a za druhé nebýt k myšle
nému odpovědný. Zamění-li se např. výkon dobra s jeho řečovým obro
zením v “lepší dobro”, je možné s tímto lepším dobrem splynout, iden
tifikovat se s operací, která je navozuje a v důsledku toho se cítit dobrý
a nalézt oprávnění pro vlastní jednání —jakékoliv! To vše bez nejmenší
závaznosti či mravního imperativu ke konání dobra “jenom” dobrého.
Jsem pak dobrý v tom smyslu, že s dobrem koexistuji, spoluúčinkuji na
jeho ohrožování v “lepší dobro”. Jsem přece nepochybným aktérem té
to operace, již svou řečí zprostředkuji; přitom ovšem velmi dobře a zcela
bez zábran mohu v reálném rozměru podrážet své bližní tím nejhaneb
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nějším způsobem, protože to je něco, co — a to je pravda — s obrozením
dobra nemá nic společného. Vlastně jde o nebetyčný podvod a perma
nentní derealizaci reality.
Toto obrození má jednak snadně euforický, jednak latentné agresivní
náboj: že se něco obrozuje, je prezentováno jako radostná událost, tj.
zmrtvýchvstání (pravděpodobně jde o jednu z forem imanentistické
moderní travestie evangelia), nad níž je lidu povinně a jednotně jásati.
Proklet je potom ovšem ten, kdo se tohoto spartakiádně-sokolského
hujasání neúčastní.
Shrneme-li, můžeme říci, že obrození nahrazuje v diskurzu prostřed
ní část: výchozí popis situace či dané záležitosti může být veskrze pertinentní, ale potom místo úvahy, analýzy, dedukce, dotazování, etc. na
stoupí magický obrat “obrody” a hop! skočí se rovnou na tu nejvšeo
becnější rovinu (vyšší než vysoké) a jásáním se smetou (ovšem iluzorně)
všechny problémy ze stolu.
Obrozenecký charakter obecného referenta českého diskurzu úzce
souvisí s jeho dvěma dalšími rysy, kterých si chci v krátkosti povšim
nout: je to jednak jeho moralismus, jednak jeho femininita.
Moralismus vyplývá z vlády “falešného lepšího” v obrození. Věci
v něm, jak jsme již řekli, nejsou dotazovány ve svém bytí (tj. filosoficky),
ve svém sociálním či politickém významu ani ve svém fysickém ustroje
ní či prostě technickém fungování, ale především z hlediska jejich obro
zení na věci “lepší”, tj. morálně. Exkluzivita tohoto stanoviska způso
buje (o inexistenci filosofie ani nemluvě) faktické neuznání svébytné
existence sociálna, ekonomična, politična či technična jako autonom
ních domén s vlastními zákonitostmi, ale činí je pouze oblastmi inkvizitorského moralizátorského dohledu, který se bez rozpaků a beze studu
cítí oprávněn intervenovat na všech těchto úrovních, a to i těch nejin
timnějších, protože z daného hlediska nemůže existovat žádná podstat
ná hranice mezi veřejným a privátním životem. Odtud zvláštní nestyda
tost českého diskurzu, která s jeho moralizátorstvím nejen není v proti
kladu, ale přímo z něj vyplývá.
Tento dohled, vykonávaný za živé komplicity toho, co u nás nahrazu
je veřejnost a co by se snad nejspíše dalo nazvat patřičně vlezlým soused
stvím, zejména známkuje objekty své pozornosti dle toho, zda se dosta
tečně obrozují, tj. povznášejí k onomu “falešnému lepšímu” tak jako
(— předstírají —) všichni ostatní, tak jak to “být má” a “musí”. Přede
vším jde o to zabezpečit, aby všichni sdíleli tentýž obrozenecký iluzivní
a derealizovaný postoj k sobě a ke světu. Je zřejmé, že komunismus jen
dosadil do tohoto již předznamenaného totalitního vzorce své vlastní
významy; našel jej ovšem již vypracovaný a hotový k použití.
Český moralismus mimo to vyžaduje paušální popírání neřesti (ov
šemže čistě verbální), což ústí ve sterilní, stále stejné hlásání ctností.
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Přesto je dobře známo, že nejbohatším zdrojem skutečné morální ana
lýzy je odedávna kultivace a rozbor nemravnosti, postup, který je nadto
podstatně zábavnější a myšlenkově plodnější. Co by nám zůstalo ze sv.
Augustina, kdyby nehřešil anebo si netroufl přiznat, že hřeší?
Chápeme-li “obrození” jako českou variantu evropského moderního
imanentistického projektu, kdy je v rámci sekularizace potřeba vymys
let nového Boha a nalézt ho uvnitř světa, ze srovnání s obdobnými té
matickými archetypy v jiných evropských diskurzech nám vyplyne další
příznačný rys diskurzu českého, totiž jeho feminita.
Ve Francii tuto roli hraje (spíš hrál) osvícenský emancipační projekt,
v němž dominuje pokrok (třeba násilný, bojovný) ke světlu a vládě nad
sebou a společností, pojmutou jako (— národní) stát. V Anglii empiristické pronikání a technické ovládnutí Země. V Německu idealistický
diskurz pozvolné erekce Absolutního Ducha, který se realizuje v Systé
mu. Tyto diskurzy jsou mužské, realizují mužskou variantu vůle, percepce a myšlení.
České obrození je naproti tomu ženské, je tajemnou, sametem obale
nou magickou událostí, která je zásadně neprůhledná. Nevytyčuje žád
nou perspektivu zmocnit se reality, ale spíše nechává jemně rezonovat
lákavou možnost návratu do lůna, možnost splynutí, snění, odvratu do
reality. Obroda je tak jakýmsi — vysněným — opakem, ale stejně tajem
ným, porodu.
Ovšem praktické důsledky, které to v českém diskurzu má, jsou méně
lákavé a také méně mystické. Tak český “zdravý rozum” je na rozdíl od
“common sense” často právě rozumem praktické hospodyňky, ne-li
přímo ordinérní buchty s až běda uzoučkým zorným polem, která žárli
vě střeží to svoje (a nic jiného nepřipouští). Závidí sousedce, pletichaří,
je obludně sentimentální, konzervativní, tvrdohlavá, opatrná, myslí
především na peníze, na žrádlo a na uklízení. Útulně zařizuje vlastní
hnízdečko, je nesamostatná a pořád se na někoho či na něco lepí.
Mužská komponenta — energie, vůle, analytický rozum, pronika
vost, nadhled, vztyčení, deklarovaná agresivita, puzení k objevování,
dobrodružnost — toto vše v českém myšlení schází. I např. revoluci je
nutno malovat jako obrázek do světničky nebo nad kredenc — něžnou,
sametovou. Národní identifikační figurou je nevěsta, která hledá, komu
se prodat co nejvýhodněji (a k tomu to ještě napsal fízl!) Není divu, že
český diskurz pak až příliš často připomíná klevety hokyň.
Závěrem bych dodal, že psychopatologicky českému diskurzu odpo
vídá melancholická struktura s anaklitickým typem kontaktu (lepi
vost!), posedlá idealizováním objektu, přecházející občas do krátkodo
bých manických raptů.
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Jak český filosofický diskurs viděl onen výše
zmíněný fízl už v roce 1863
Vstupní řeč kdysi vlasten. básníka Záboje Klinkálka, nyní kosmopolit. filo
sofa u příležitosti otevření akademie kalcovtipské.

Pánové! Z tmy se rodí světlo a ze světla tma.
Jsoucnost bytnosti se zakládá dílem na bytnost jsoucnosti, dílem na
jestnost možné bytnosti. Podstata bytnosti jest tedy možnost a jestnost
její buďpodmětná nebo předmětná. Podmětná, čili subjektivní jestnost
se má k předmětné čili objektivní jsoucnosti jako myšlená pouze bytnost
k názorné bytnosti, kdežto zase jsoucí myšlenost a bytná názornost
v poměru zdánlivé protisady se jeví podstatou jsouc jedno a totož, z če
hož vyplývá, že býti a nebýti jest též jedno a totož a teprv procesem myš
lenkovým se na rozdílné vyvine...
Z podnětného labyrintu Indův vás uvedu na předmětnou půdu hřeckou, která však zase jen podmětnou se jeví ohledem na předmětnou
předmětnost předmětného světa vedle podmětné předmětnosti hřeckých názorů do předmětné jsoucnosti a podmětné bytnosti. Předmětná
jsoucnost padá do oboru přírodozkumu, jakož podmětná bytnost jest
vlastním předmětem metafysiky. Thales se vnořil do hlubin předmětné
jsoucnosti a jenom ku podmětné byt(n)osti předmětné základy položil.
Sokrates byl jen obyčejný rozumný člověk, jemuž předmětnost i podmětnost splynula v názorech do předmětného smýšlení a konání lidské
ho. Plato utonul v podmětnosti jako Aristoteles v předmětnosti a od
těch dob se veškerá filosofie protahovala úžinami podmětnosti a před
mětnosti až po naše dny, kde nerozluštěné ještě protivy na nás došly,
rozluštění svého od nás očekávajíce, kteréhož se jim taky bezpochyby
dostane. Stojíme opět na nicotě jako před Thalesem jsme stáli a úloha
naše jest z nicosti utvořiti něcost, kterouž že šťastně utvoříme, pochy
bovali nelze ohledem na síly, jež tomu věnujem...
Karel Sabina, Věčný ženich, v Praze 1863, s. 181n.
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Rozhovor o literatuře
Jan Čulík, Glasgow
Výlučné postavení, které má v československé společnosti literatura
(alespoň podle nákladů knih soudě) je dnes na Západějistě zcela nezvyklé.
Nejde jen o nynější stotisícové náklady donedávna zakázaných knih. Už za
předchozího režimu vycházela próza v Čechách na západní, zejména an
glosaské poměry, v naprosto astronomických nákladech. Páralův román
Romeo a Julie 2300 měl roku 1982 náklad 176.000 výtisků. Tři Hrabalovy
novely včetně předtím nepublikovaného díla Jak jsem obsluhoval anglické
ho krále, vyšly na podzim roku 1989 v nákladu 190.000 výtisků. Ale
i standartní dvaceti až třicetitisícový náklad průměrných, v minulém re
žimu oficiálně povolených děl, je ve srovnání s náklady např. nové brit
ské či americké beletrie pozoruhodný. Ve Velké Británii, v pětapadesátimilionovém národě, vycházejí seriózní romány v prvním, vázaném vy
dání, v nákladech jen několika tisíc výtisků. Nakladatelská praxe v an
glosaských zemích se ovšem od československé praxe značně odlišuje.
Titul totiž většinou nejprve vychází v relativně malém nákladu ve váza
ném vydání. Teprve je-li úspěšný, následuje levné brožované, tzv. paperbackové vydání, které má větší náklad. Jak však v nedávném
rozhovoru potvrdil i spisovatel Josef Škvorecký, na Západě je literatura
záležitostí spíše úzké vrstvy intelektuálů a nadšenců. Obrátili jsme se na
několik pražských spisovatelů s prosbou, aby se pokusili vysvětlit, proč
má literatura v Československu stále tak obrovský vliv. Zde jsou jejich
odpovědi:
Ivan Klíma: Jak lze vysvětlit zájem Cechů a Slováků o literaturu? Těch
důvodů je několik. Začnu tím, že čtenářská tradice v Čechách je něco
zcela mimořádného a pro tento národ příznačného. Tady se opravdu
těžko najde domácnost, kde není knihovna se slušnými knihami, které
se taky čtou. Je to, myslím, tradice protestantská, především. Už Aeneáš Piccolomini řekl, že každá babička v Čechách zná bibli lépe než v Itá
lii katolický kněz. Navíc obrození bylo převážně dílem literatury a lite
ratura tady měla až nezasloužený kredit. Spisovatelé, a zvláště tedy bás
níci, byli něco jako světci. Svatopluk Čech, něco mezi grafomanem
a špatným básníkem, to byl světec. Když umřel, následoval pohřeb, ja
ko když umře král. A jeho dílo, třeba Písně otroka vycházelo už v té do
bě v desetitisícových nákladech a v desítkách vydání. Byla to taková
národně osvobozenecká literatura, třebas Lešetínský kovář, to bylo sen
timentální, ale bylo to lidové. To je důležité. Česká literatura byla dlou
ho lidová. V době, kdy už existovala ve světě řádná literatura, literatura
pro lidi vzdělané, tady vlastně taková literatura téměř neexistovala, psa
la se pořád lidová literatura, ale četli ji i lidé vzdělaní, protože jinou lite
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raturu neměli. Navíc jsme si namlouvali, že je to dobrá literatura. Vždyť
se dodnes učí ve škole, že to je literatura, ačkoliv ve skutečnosti je to li
dové čtení. Třeba Josef Kajetán Tyl. To je klasický případ. Literatura —
s výjimkou první republiky — pořád “držela národní prapor” — něja
kým způsobem vyjadřovala city a názory národa, které vlastně nemohl
vyjádřit nikdo jiný. Čili pořád měla jakýsi kredit.
Druhý důvod — už se blížím k té specifice socialismu — knihy v Čes
koslovensku zatím byly absurdně levné. Vázaná knížka ve srovnání
s tím, co stojí na Západě, je v podstatě reklamním přívažkem.
Ale ten hlavní důvod, proč zde vycházely knihy v tak obrovských ná
kladech je, že tady vlastně nebyla vůbec žádná konkurence. Kdybyste
vzali, kolik vyjde v Československu beletrie a srovnali to s tím, kolik be
letrie vyjde v Anglii, tak shledáte, že to je jedna setina a když pak je něco
dobrého, jde to na dračku. Navíc vycházely hlavně věci, které jsou neza
jímavé, nečtivé, politicky angažované, takže to taky nemá velké nákla
dy. Už ani Graham Greene nemohl vycházet. Ze světové literatury ne
mohlo vycházet prakticky nic.
Hlad byl zaviněný politickými poměry. To byl ten nejhlavnější dů
vod. Kdyby Hrabal měl konkurenci třiceti stejně dobrých autorů, jako
je on, tak těch stopadesát nebo dvě stě tisíc budete dělit třiceti. Tahle
konjunktura půjde samozřejmě dolů. Nehledě k tomu, že do listopadu
1989 byla televize k nekoukání. A byly naprosto nezajímavé noviny, ne
existovaly žádné časopisy. Byl jeden kulturní časopis, který byl absolut
ně k nečtení. Jen jediný. Na Západě je zájem člověka, který čte, rozdě
len. Je roztříštěn na sta různých zájmů. Já to teďka vidím. Už čtyři měsí
ce jsem nepřečetl jedinou knihu. Čtu noviny a časopisy a koupil jsem si
prvně v životě televizi. Koukám hodinu na televizní zpravodajství.
Mám třináct různých časopisů a k tomu přibyly ty české. Takže tři hodi
ny denně teď strávíte něčím, čím jste ještě před třemi měsíci čas netrávil.
A jak to bude vypadat v budoucnu? Teď budeme pravděpodobně —
myslím ti zakázaní autoři — vycházet rok nebo dva ve stotisícových ná
kladech. Pak to prudce poklesne a dejme tomu, že několik autorů, kteří
budou mít jméno nebo budou skutečně vynikající, bude dál vycházet ja
ko na Západě. Budou vycházet v bestsellerových nákladech, pokud jsou
taky čtiví. Ale to budou pak už výjimky. Nejvíc na to doplatí ti autoři,
kteří dneska vycházeli v nákladech kolem třiceti tisíc, čili na Čechy na
prosto normálních, kteří v té předrevoluční šedi nějakým způsobem
upoutali, ale teď v normální konkurenci čtenáře jejich dílo přestane za
jímat.
Eda Kriseová: Já bych tu neobyčejnou roli literatury a kultury v Česko
slovensku vysvětlila prostě tak, jak jsem to vysvětlila Frankovi Zappovi. Ten když přiletěl, byl překvapen, kolik lidí ho vítá a kolik lidí ho tady
zná a ptal se mne, jestli nevím, čím to je, že je tady tak populární. Já jsem
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říkala, no pane Zappa, to je tím, že jste tady byl zakázaný. Protože kdo
tady byl zakázaný, tak potom je populární, pokud se toho ovšem dožije.
Jak už řekl Ivan Klíma, od národního obrození česká literatura su
plovala politiku a spisovatelé suplovali politiky a vždycky se od nich
očekávalo více, než od jiných spisovatelů někde jinde. Já si myslím, že to
bylo ke škodě české literatury, že česká literatura nikdy nebyla svobod
ná, že od svého prazačátku dostala okamžitě nacionálni, výchovné úko
ly, že má vychovávat národ, že se má přizpůsobovat vkusu národa, aby
jí každý rozuměl. Když se pak tady narodil takový obrovský duch, jako
byl Karel Hynek Mácha, tak prostě propadl, protože to nebylo výchov
né a jeho dílo se nedalo ideologicky použít a v jistém smyslu vlastně
i zneužít. Toto je neštěstí české literatury, a taky to, že když tady spiso
vatel něco řekne, tak se to bere jako jakýsi politický program, což je ne
smysl, protože spisovatel je umělec, který by měl hledat nové cesty a ne
vyslovovat něco, co už latentně každý ví a všichni to znají, nebo to, co
každý chce vědět. To je, myslím, největší hřích, že se od umění čeká vy
slovení toho, co lidi už většinou vědí. Umění by mělo hledat úplně nové
cesty, to právě, o čem lidi nevědí a čemu ještě vůbec nerozumějí. Čemu
třeba porozumí až později. Skutečným umělcům lidi porozuměli větši
nou až po jejich smrti.
Kdyby se moje knížky líbily hodně lidem, já bych se trošku začala bát.
Já tedy nepodceňuju čtenáře, ale vím, že většina lidí chce slyšet něco, co
je pobaví, čemu rozumějí anebo co je moc nezatěžuje. A kdybych začala
být příliš populární, tak bych začala mít strach, že to, co píšu bude asi
trochu placaté.
Jiří Dědeček: Já začnu věcí, která není asi úplně nejdůležitější, ale v po
slední době mě velmi zajímá a zdá se, že se tím neobyčejná popularita li
teratury v Čechách vysvětlit dá. Je to do jisté míry technickou zaosta
lostí Československa. Kniha je zastaralý technický prostředek šíření
myšlenek. My jsme země, která používá zastaralé technické prostředky.
Tady se proto neprodá tolik videokazet jako jinde a prodá se tu pravdě
podobně více knih. Je to výhoda a je to obrovské štěstí. Spíš čteme, než
bychom si zasouvali videokazety.
Češi mají prostě knihy rádi. Létaje sbírají, hodně čtou, jsou velmi fi
xovaní na svůj jazyk, i když si to mnohdy neuvědomují, protože vytvá
řejí opravdu menšinu uprostřed Evropy. Támhle máte padesát milionů
Poláků, támhle tři sta milionů Rusů, Maďaři, no dobře, ti jsou zvláštní,
ale pak už zase máte jenom německou obec. Jsme obklopeni obrov
skými jazykovými oblastmi, které navíc jsou literárně jedny z nejsilněj
ších na světě. Zejména Němci a Rusové, to jsou dva literární giganti.
I z toho důvodu, domnívám se, je ta fixace na jazyk a potažmo na knihu
v Československu velmi silná. My pořád máme někde hluboko zasutý
předobraz české barokní vesničky, kde žil člověk, který ty knihy měl,
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půjčoval, opisoval nebo produkoval nějakým způsobem. To se v nás
pořád obnovuje. Pořád se to znovu kultivuje. Nedávno běžel třeba v te
levizi seriál F.L. Věk. Já jsem to několikrát sledoval. Televize tímhletím
knížce pomáhá, protože tam je tak něžně vyjádřen vztah člověka ke
knížkám, mnoha různými prostředky. Je to hrozně hezké, vlastně,
i když ten seriál sám o sobě je zbytečně dlouhý, ale skutečně po jeho
shlédnutí si člověk nezamiluje televizi, ale knihu. Páter Vrba, co si nechá
našít ty kapsy a v nich nosí knihy, že se v tom hábitu skoro nemůže po
hybovat, je předobrazem Čechů.
A jak to bude s českou literaturou v budoucnu? Nevěřím, že by její ro
le poklesla tak strašně rychle. Souvisí to ovšem s ekonomikou. Protože
jestli budou knihy drahé, tak je lidi nebudou kupovat, to je jednoduchá
rovnice. A ony asi drahé budou. Další věc je, co bude s knihovnami.
Hrál jsem dnes například v jedné knihovně na Kladně. Knihovny vůbec
nevědí, co s nimi bude. Všechny jsou před krachem a zrušením. Nemají
kde půjčovat, kam ukládat knihy. Nemají zaměstnance, a tím pádem
tam taky lidi nechodí. To jsou podniky, které fungují samy o sobě a na
prosto nesmyslně. Bojí se, že národní výbor, pod který teď budou spa
dat, bude mít zcela pochopitelně úplně jiné starosti než hledat prostor
a dotace knihovně. Vedle Kladna je Buštěhrad a na buštěhradské sklád
ce se nedávno otrávilo šest dětí. Tohleto samozřejmě má v očích autorit
i prostých občanů absolutní přednost před knihovnou, tedy před kni
hou. Takže můj optimismus může být zcela neopodstatněný. Ale věřím
tomu, že knížka zůstane. Knížka je krásná věc.
Ludvík Vaculík: Ano, obyčejně se prestiž literatury u nás vysvětluje tím,
že supluje politický život. Napadá mi vysvětlení jiné. Po Bílé hoře a tři
cetileté válce, kdy jsme ztratili šlechtu, obnovil se náš národ jako národ
střední měšťanské a chudé (dělnické) skladby. Slovo (noviny a kniha)
jednak byly nástrojem obrození, ale také docela levným prostředkem,
jak mohl obyčejný člověk dosáhnout lepší společenské pozice: rolník,
který odebíral noviny a měl pár knih, byl ve vážnosti, a to pak už i proto,
že větší rozhled vedl ho k výnosnějšímu hospodaření. Dělníci, kteří čet
li, stávali se mluvčími nebo písaři žádostí, stížností, usnesení. Ostatně
postava nejváženější v obci, kněz, byla vybavena tím typickým atribu
tem: knihou. Uváží-li se úloha Písma v našich dějinách (Hus, reformace,
protireformace pronásledující “nesprávné” knihy), to všecko vysvětlu
je význam knihy jako předmětu. Až kultovního. A kult, i zbaven hlubo
kého obsahu, zanechává zvyk. A zvyk — toťdnes móda. Nezapomeňme
také na úžasnou roli snobů! Čím více snobů kupujících literaturu z mó
dy, tím je kniha levnější pro nesnoby. Krom toho: možná že národ, jenž
nemůže expandovat do okolí, jak třeba Britové, má jednak víc času, je
ho energie se kumuluje dovnitř, a dobrodružství jichž mu nedopřává
svět, dopřává mu DOBRÁ KNIHA.
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Dále jsme pražským intelektuálům položili tuto otázku: Ačkoli trpěla
útlakem, donedávna to měla svým způsobem česká literatura vlastně leh
ké: bojovala proti “nadvládě zla’’, proti totalitnímu systému. Měla velký
námět, konflikt, který se týkal a vzrušoval každého. Západní spisovatelé
takový konflikt nemají. Zkušenost života v demokracii se jim často zdá
malá a podružná. Onen “velký konflikt” nyní z české literatury zmizí.
O čem budou čeští spisovatelé psát v budoucnu?

Ivan Klíma: Objektivně je pravda, že krutá realita poskytuje více námě
tů, především příběhů. V Rusku je v podstatě každý druhý nějakým
způsobem trhlý nebo šílený, a proto ruská literatura je největší na světě.
Obyčejný člověk je nezajímavý. Zajímaví jsou buď blázni anebo vězni
anebo mučedníci. Solženicyn, tomu se nemůže nic vyrovnat. To je samo
zřejmě pravda a s tím já nemohu polemizovat. Ale na druhé straně kaž
dá velká literatura se musí dostat nad politickou realitu. Druhá věc je,
že tady v Československu realita bude ještě dosti dlouho zajímavá,
prostě proto, že je ohromně dynamická a ještě bude dynamická. Proto
že ten přechod od jednoho systému k tomu druhému bude skýtat ne
smírné množství námětů. Kromě toho, já myslím, hlavní neštěstí západ
ních spisovatelů není to, že by se tam nedály příběhy, ale že oni napíší je
den příběh a když jsou úspěšní, tak prostě jsou učit na univerzitu nebo
zbohatnou — a začnou být izolováni od normálního života. Mnohé
z nás, českých spisovatelů, dokopaly poměry k tomu, že jsme museli dě
lat určité věci, které by člověk jinak nedělal, a to je pro spisovatele skvě
lá zkušenost, když to je krátkodobé. Z úhlu života obyčejných lidí je po
hled na svět daleko bohatší. Najednou člověk najde jiný bod, z něhož
nahlíží svět. Pracuje-li na pár týdnů či měsíců s dělníky, pak najednou
cítí úplně jinak. Ty prožitky nelze komunikovat, dají se jen zažít. Chce
to tedy určitou míru sebezapření a odvahy tohleto podstupovat dobro
volně.
Eda Kriseová: Já si myslím, že důležitější v literatuře než politika je filo
sofie. Díla autorů, kteří psali jen o politice, čas prověří a tyto knihy ne
budou už nikoho zajímat. Literatura, která obsahuje filosofii, bude za
jímat lidi dál. Ale já si myslím, že se vůbec nemusíme bát, že by česká li
teratura ztratila konflikt, protože situace tady je zatím tak dramatická,
a ještě bude — to, že by se to tady rychle uspořádalo, že by třeba ještě
v našem životě nebylo takzvaně o čem psát, to nepadá v úvahu.
Já vím, že Američané nám závidějí tu perzekuci. Oni říkají, že to je
tlak, ve kterém člověk něco vytváří, zatím co když se má dobře, tak proč
by psal? Skutečná literatura je vytvořena z pudu sebezáchovy, na zá
chranu vlastního života, aby se člověk buďto nezbláznil nebo aby se ne
oběsil, aby neumřel... Všechno skutečné umění bylo vytvořeno z velké
většiny z těchto základních důvodů, kdy člověk se dotýká holé existen
128

ce. Proto si myslím, že to není otázka tématu. Je to otázka situace, ve
které člověk je, a která je do jisté míry mezní a kdy člověk čelí —jako
třeba Václav Havel — maléru a své možné neexistenci. Tak tu existenci
obhajuje tím, že píše.
Je pravda, že útlak do jisté míry člověka burcuje. Burcuje ho k bdě
losti a k větší vnímavosti. A protože spisovatel je citlivý člověk, věci vní
má v kontrastech. Není to uhlazené, měkké, teplé. Je to ostré, jsou to
meče, šavle, třesky, světla, tma. Nejsou to mezipolohy, na kterých stojí
Západ.
Jiří Dědeček: Vy mi kladete v obměně otázku, kterou mi klade spousta
lidí na představeních. Co teď budete dělat, když se všechno může. No,
podívejte se, to není pravda. Ono se všechno nemůže. My jsme ztratili
řekněme jednostrannou orientaci v konfliktu, v kritice straník — ne
straník. Ta zmizela. Ale pořád, pokud bychom chtěli šťourat, napadat,
urážet, provokovat, pořád existují ony čtyři kategorie, zvyky, obyčeje,
zákony a tabu, které zatím nikdo nezrušil. Tabu se ostatně ani zrušit ne
dají, obyčeje se dají jenom velmi těžce modifikovat. Pokud by člověk
skutečně chtěl být společenským provokatérem, dá se proti mnohému
dlouho, dlouho pracovat, psát, zpívat. A pak pokud skutečně někdo má
pocit, že neexistuje-li totalita, literatura ztratila konflikt, tak to je ab
surdní, protože člověk sám o sobě je něco tak nesmírně zajímavého, ta
juplného, i když třeba už v minulosti mnohokrát popsaného, že každá
doba přináší v podstatě úplně jiný a nový popis. Čili není hanba napsat
totéž, co už před námi napsali angličtí spisovatelé, protože my se na to
koukáme jinak a máme v tom jen dobové rekvizity. Takže nevidím dů
vod, proč by konec totality měl znamenat krach literatury u nás.
Ludvík Vaculík: Tématem literatury je člověk jako individuum. Jeho
příběh pak se děje v kulisách užších, jako je jeho nitro, jeho rodina, nebo
širších, jako je obec a společnost. Spisovatel, který nenachází téma či
konflikt, nemá psát. Stejně si myslím, že zdravý a vyrovnaný člověk ne
píše, zdravá a vyrovnaná společnost nebudí a taky nepotřebuje “velkou
literaturu”. Co se nás týče, veliké konflikty nás čekají, myslím.
Jan Čulík (pražský anglista a překladatel): Na otázku, o čem budou spi
sovatelé psát, nebudou-li bojovat proti totalitnímu systému, je jediná
a snadná odpověď: Proti lidské hlouposti obecně. “Nadvláda totalitní
ho zla” je totiž pouze specifickým případem lidské slabosti a nedokona
losti, zla, které je ve světě autochtonní, tj. jevem zdomácnělým, a které
proniká úplně všecko, vztahy veřejné i soukromé, člověka samotného
i v jeho niterném vztahu k sobě samému. Odjakživa existuje porovnává
ní mezi tím, co je a co má být. Je základním tématem literárních géniů
všech dob, od Sofokla po Shakespeara a dál. Existuje přece ještě i jiná
svoboda než politická, existuje dobrodružství v odhalování pravdy,
otázky lidských vztahů, lásky, věrnosti, poznání, problémy vlastního
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nitra. Dobře položená otázka je vždy lepší než špatné řešení. Havel se
tak stává Sokratovým žákem par excellence: Poznej sebe sama. Na tuto
otázku není definitivní odpověď, ale je to otázka naléhavá a naprosto
důležitá pro každého. Neboť kdo si ji nepoloží, zmarňuje svůj život.
Další otázka, kterou jsme položili pražským autorům, zněla: zdá se, že vel
ká literatura se nemůže zabývat partikulárními tématy: musí mít obecný
dosah. Jako u Shakespeara, literární či dramatické umělecké dílo se musí
hluboce dotýkat existence co největšího počtu lidí. V demokratických ze
mích jsou však zájmy lidí zcela roztříštěny. Věc, která se týkájedné skupi
ny lidí, většinu nezajímá. Literatura je tak marginalizována, odsunuta na
oktaj společenského zájmu. Jak budou na tento problém reagovat dnešní
čeští autoři?
Jiří Dědeček: Já si myslím, že to strašně závisí na tom, jak se dané téma
zpracuje. Záleží prostě na invenci.
Ludvík Vaculík: Nejsou — pro dobrého autora — problémy partikulár
ní a obecné. Literatura není hygienické zařízení, veřejná služba, výchov
ný nástroj. Necítíš nic — tak nepiš! Jde o umění, ne o popis, výklad a po
učení. Hovor o problémech, jež jedněch se dotýkají a druhé nezajímají,
není hovor o literatuře jako umění, ale hovor o “poslání literatury ve
společnosti a o stranické práci s literaturou, soudruzi".
Jan Culík: Problém netkví v tom, že velká literatura se nemůže zabývat
partikulárními tématy. Právě naopak. Musí. Není jiné cesty. Musí se
bezpodmínečně zabývat v prvním plánu konkrétní zápletkou, konkrét
ní situací. Dělají to všichni velcí autoři. Teprve na druhé, třetí a dalších
rovinách, pokud vzniknou, dochází k určitému zobecnění, ale to už čte
nář či divák prožívá a aplikuje individuálně podle dispozic své mysli,
podle svých zkušeností a schopností asociace. Kdyby autor mířil rov
nou do obecného, přestal by být umělcem a stal by se filosofem, histori
kem, vědcem — většinou špatným, protože by jeho umělecká stránka
zůstala frustrována. Atraktivnost díla přímo závisí na schopnosti vy
tvořit alespoň druhý plán a poskytnout tak čtenáři nářadí k duševnímu
tělocviku.
Poslední otázka: v Lidových novinách se před časem hrozil režisér Jiří
Menzel nad tím, že by československá kina mohla ze Západu zaplavit vlna
komerce. Menzel se v podstatě vyslovil pro cenzuru, která by přívalu této
laviny zabránila. Mají umělci právo v demokratické společnosti lidem dik
tovat, jaký druh “kulturního vyžití” si občané mají volit? Jak bude Čes
koslovensko tento problém řešit?
Eda Kriseová: Já bych se tohohle zas tak strašně nebála, protože si mys
lím, že v Československu existuje určitá kulturní úroveň. Lidi jsou vzdě
laní, a to i na venkově. Na každé vesnici najdete několik lidí, kteří čtou.
Já jsem vlastně tady v Československu nikdy jako spisovatelka oficiálně
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neexistovala. Mě znali lidi jenom ze samizdatu nebo z knížek, které vy
cházely v exilu, nebo z Hlasu Ameriky nebo ze Svobodné Evropy. Mu
sím říci, že jsem byla překvapená, jak hodně lidí na venkově, kde není
žádná kultura, to poslouchalo, a že mě tam znali. Třeba dokonce možná
víc než lidi v Praze. Je zajímavé, že jsou lidi, kteří opravdu u těch rádií
sedí a které to opravdu zajímá, kteří například znají všechna rozhlasová
čtení na pokračování. Venkov je vlastně taková konzerva, protože tam
nic jiného není. A že by člověk na venkově sehnal knížku lehčeji než
v Praze, to není pravda. Samozřejmě nejsou to celé vesnice. Ale v každé
vesnici se najde několik takovýchhle lidí. Věřím, že komerce nám hrozí
v takových normálních mezích, ale já bych se zase o to být Menzlem
tolik nestarala. Ono se to samo nějak vyváží. Nehledě na to, že si mys
lím, že národům, které mají spisovatele a filosofa jako prezidenta, ko
merce tolik nehrozí.
Ivan Klíma: Otázka, zda se má potlačovat komerce a kýč, je strašně slo
žitá, je tak stará jako demokracie. Já si myslím, že stejně ve svobodné
společnosti se to nedá uhlídat. Spíš je to otázka masmédií, jak dalece
mají masmédia vyhovovat nejnižšímu vkusu anebo zda ho mají ignoro
vat. Nevím tedy, jestli je třeba, aby se komerce produkovala, ale samo
zřejmě zde vzniknou soukromé televizní společnosti, které to stejně bu
dou produkovat, bude to přinášet profit... Jde spíš o to, pokud bude te
levize nadále subvencována státem nebo jakkoliv z peněz veřejných, jak
dalece má mít nějakou uměleckou radu, která se bude snažit, aby to ne
kleslo pod určité niveau.
Argument, který někdy slyšíme na Západě, totiž proč by se z daní
obyčejných lidí měla dotovat kultura, když třeba opera většinu lidí stej
ně nezajímá, se mi zdá být argumentem téměř bolševickým: trvá totiž
vlastně na tom, že lid kulturu živí a že kultura by se měla chovat podle
toho, co si lid přeje. Já si myslím, že dotovat kulturu se každé společnos
ti vyplatí, protože kultura zvláště přece v moderní době, kdy se snižuje
vliv církví na morálku a etiku lidí, je posledním zbytkem, který v tomhle
směru může působit, který může působit k sebepoznání člověka, aby se
vůbec mohl nějak v tom šíleném světě orientovat.
Jan Culík: Kýči se lze bránit, ale nelze mu zabránit. Jde v podstatě o lež.
Je-li umění mnohovrstevná výpověď o světě pomocí znaků všeho dru
hu, kýč tuto v podstatě transcendentní mnohovrstevnost předstírá. Je
produktem lidské slabosti a slepoty a bude existovat tak dlouho, dokud
tyto nedostatky nezmizí ze světa. Takže si ještě nějakou tu chvíli počká
me. Žádné násilné řešení jako cenzura není namístě. Jsou možné jen dvě
cesty: kritika a výchova. Kritika by měla působit okamžitě, byť krátko
době. Měla by být ostrá a vtipná. Satirizovat je lepší než zakazovat.
Z estetického hlediska byl komunistický režim obrovským kýčem a kru
tá satira takového Josefa Škvoreckého nebo Jiřího Dědečka měla urči
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tě nezanedbatelný podíl na jeho korozi. Přitom jejich výsměch nebyl za
měřen jen politicky, nýbrž, podle ducha zdravého rozumu, proti spole
čenským nešvarům vůbec.
Se spisovateli rozmlouval Jan Culík ml. z Glasgowa

Můj psací stůl
Z jubilejní dvousté knihy Benefice, kterou vydává nakladatelství
Sixty-Eight.

“Prodej mi ho. To je přesně stůl na mou míru!” zkoušel to tatínek po
každé, když jsme byli u pana Kleina na kafi. Vždycky si sedl tak, aby na
ten stůl dobře viděl a pak několikrát během návštěvy vstal a šel se ho do
týkat. Širokou dlaní hladil jeho teplehnědou empírovou desku, pak po
vytáhl mělký šuplík, v kterém měl samostatně hospodařící starý mláde
nec pan Klein směsový nepořádek, a temně vzdych: “Máš tu teda binec
jako nějakej starej ten.” “Žid,” dokončil bystře pan Klein a dolil si
z konvice černou kávu. “No a co? Však ty mi to uklízet nebudeš,” zaklo
nil se na židli a rázně zásuvku zašoupl. “Máš to marný, Honzíku, tenhle
stůl ti nikdy nebude říkat pane.” “A proč by nemoh? K čemu je tobě?
V životě jsem tě neviděl něco psát,” vztekal se pokaždé tatínek. “Však
ho nemám na psaní. Je to součást interiéru,” odpověděl pokaždé pan
Klein a důstojným pohybem zápěstí obkroužil svůj čtvercový teplehnědý pánský pokoj. “Pojď, Lenko!” vykřikl v tuto chvíli pokaždé tatínek,
“pojď pryč od toho snoba!” A šli jsme a pan Klein nás nevolal zpátky,
dobře věděl, že do týdne se zloba usadí a uvolní místo pro novou naději.
Pokaždé, když jsme šli do toho kachlového domu za Národním diva
dlem na kafe, měl s sebou tatínek peněženku plnou stokorun a nikdy ji
neopomněl otevřít před panem Kleinem. Jenže toho to nevábilo, “máš
to marný, Honzíku, tenhle stůl ti nikdy nebude říkat pane.” “Tak víš
co?” vyhrožoval často tatínek, “hned teď cestou domů se stavíme v tom
starožitnictví na Uhelném trhu a za tyhle peníze si tam vyberu daleko
skvělejší stůl než je ten tvůj ušmudlanej křiváček pajdáček!” “Fajn,”
kývl vlídně pan Klein, “udělej to. Prosím tě, Honzíku, udělej to a bude
me mít klid oba.” Jenže neměli, protože z toho, co nám tenkrát mohli
nabídnout na Uhelném trhu, by si nevybral ani daleko menší autor než
byl tatínek, který měřil sto osmdesát pět a při psaní potřeboval prostor
pro nohy, což by mu právě empírový stůl pana Kleina poskytl, protože
byl širší než metr a dlouhý skoro dva metry a ten šuplík byl opravdu ne
typicky mělký, takže prostoru pro nohy (ba i pro břicho) bylo u toho
krásného teplehnědého stolu dost a dost. A tak jsme si místo stolu pro
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útěchu vybrali v tom starožitnictví aspoň pár holandských nebo anglic
kých nebo starorolských hrníčků, pro které měl tatínek slabost, jelikož
když byl malý, tak musel pít z plecháčku. Maminka měla pro takové lé
čení zasutých komplexů pochopení, časem se přestala ptát, kolik který
hrníček stál, dokonce se naučila i radovat, když otevřela dveře a my tam
zase stáli s těmi krabicemi, z kterých čouhala dřevitá vlna. (Dnes si my
slím, že ten její shovívavý úsměv z oněch dob pramenil z přesvědčení, že
investice do vybledlého starého porcelánu jsou pro rodinu výhodnější,
než kdyby tatínek ty peníze vrážel do opálených mladých holek.) Jen
jednou maminčino sebeovládání selhalo. Tenkrát se pan Klein nad kon
vicí černočerné kávy zmínil, že by potřeboval výhodně prodat Schikanederovo Poslední pomazání a žádal tatínka, aby k němu poslal na
okuk někoho z Národní galerie. Tatínek zvedl oči od teplohnědé desky
stolu k obrovskému temnému plátnu nad ní a pak vyndal svou tlustou
peněženku. Myslel si, chudáček, že pan Klein takové jednání ocení a že
změní názor na prodej stolu. Ale ten jen vesele schoval ty rychlé peníze
do mělkého šuplíku a hned nám zavolal dodávkové taxi, abychom ten
obraz nemuseli tahat přes půl Prahy pěšky. Stačilo, že jsme se s ním pak
vláčeli do třetího patra a když nás s ním maminka vyhodila, tak zase do
lů až do sklepa, kde jsme ho obalený v dekách přechovávali několik let,
než ho výhodně odkoupila ta galerie. Ovšem ani tato ponurá epizoda
nedokázala zchladit tatínkovu vášeň k psacímu stolu pana Kleina. Za
týden jsme k němu přišli na kafe zas. To už peníze v šuplíku nebyly a na
koberci stály dva nové kožené kufry, s kterými se pan Klein chystal do
Itálie. Pomáhala jsem mu skládat košile a taky jsem mu slíbila, že mu
budu chodit zalévat kytky.
Když jsem pak začátkem června poprvé odemkla jeho byt, dýchl na
mě z těch jeho prošlapaných perských koberců a zašedlých krajkových
záclon tak tísnivý pach, že jsem z toho opuštěného pánského pokoje co
nejdřív vymázla dolů na rozsvícené nábřeží, po kterém se honil čerstvý
letní vítr. Asi ze soucitu mě při druhém zalévání kytek napadlo, že bych
ten unavený pánský pokoj mohla vygruntovat. A opravdu jsem to udě
lala, vyprala jsem ve vaně záclony, vyluxovala drobky z koberce a vyleš
tila okna tou modrou lihovou vodičkou. Tatínek můj skutek ještě rozvi
nul o láhev šampaňského, kterou uložil panu Kleinovi do lednice a ma
minka upekla tvarohový koláč, jako by nám ve sklepě nestrašilo Posled
ní pomazání. Koláč jsem umístila na komodu a pak jsem už ten vysvátkovaný byt zamkla na klíč a schovala ho podle instrukcí pod rohožku.
Celý večer jsme pak čekali, až zazvoní dojatý telefon, a když nezazvo
nil, vydrželi jsme čekat ještě další den a teprve v tom příštím jsme se s ta
tínkem vydali ke kachlovému domu. Dopisní schránka pana Kleina by
la přeplněná a s klíčkem pod rohožkou nebylo hnuto. Udiveně jsme
odemkli, odehnali mouchy z koláče a potom tatínek zvedl telefon. “Ne,
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kolega Klein tu ještě není,” řekl mu pobouřený dámský hlas. “Ale já
myslel, že už dovolená skončila?” “No, právě. Právě. Kdo vlastně vo
lá?” Ale to už to tatínek zaťápl a šel se do kuchyně napít vody. Pak jsme
popadli talíř s koláčem, zamkli, uložili klíč pod rohožku a seběhli na ná
břeží.
Sedli jsme si na dřevěné molo v přístavišti loděk, ulamovali okoralé
tvarohové drobky, házeli je rackům a mlčeli. Když už nebylo co ulamo
vat, opláchla jsem talíř ve Vltavě a stčila ho tatínkovi do aktovky k tlus
té peněžence. “Měli jsme vzít i ten šampus,” vzpomněla jsem si. “Co
šampus. My jsme měli vzít ten stůl!” vzdychl tatínek a zvedl oči k na
blýskaným oknům emigranta Kleina. “A my ho taky vezmem!” vyhrkl
a rozhodně mi stiskl dlaň. Pak rozčileně odklopil zlaté víčko svých cibu
lí, bylo půl třetí.
V půl čtvrté nám řidič dodávky zastavil před starožitnictvím na Uhel
ném trhu. Chvíli jsme se v tom zastíněném voňavém obchodě rozkoukávali, psací stoly tu dnes měli jen dva a my hned poznali, že se ten malý
secesní bude svým teplehnědým odstínem skvěle hodit do pánského po
koje emigranta Kleina. Stál jenom tři tisíce a tatínek s prodavačem ho
odnesli rovnou k dodávce, kde ho řidič šikovně utěsnil dekami, aby se
při převozu nepotloukl. “Tak kam to bude teď, šéfe?” “Teď si všichni
zajdem na guláš támhle ke Kočkám,” potěšil nás tatínek.
Když jsme dojedli, bylo na cibulích teprve pět, a tak jsme si dali ještě
palačinky s čokoládou, protože ta stará paní, co bydlela na stejném pa
tře jako emigrant Klein, odcházela s pejskem na Žofín až před šestou.
A taky jsme ji zahlédli, když jsme pak tiše přistáli s dodávkou na rohu,
právě přecházela lávku, a tak jsme věděli, že máme na tu výměnu asi čty
řicet minut.
Secesní stolek se vešel do výtahu, ale nahoře pak bylo zřejmé, že ten
empírový budeme muset snést po schodech. Zatím se o tom nemluvilo,
přemisťovali jsme koberce, aby letité vytlačeniny od široce rozkroče
ných empírových noh zamaskoval gauč, pak jsme vyndali mělký šuplík
a zatímco jsem rozstrkávala směsový nepořádek emigranta Kleina do
miniaturních secesních šuplíčků, odvlekl tatínek s řidičem svůj stůl do
předsíně. “Tohleto po schodech? Vždyť si strhnem pajšl, šéfe.” “Půjdem pomaloučku, těch schodů je jenom asi čtyřicet, můžeš je počítat,
ale rovnou si přitom mysli, že na každým leží pětka.”
Než jsem nastoupila s šupletem do výtahu, doklopýtali k prvnímu
odpočívadlu, a když jsem dole vystupovala, znělo jejich funění už o půl
patra níž. Opřela jsem šuple o zeď a šla jsem se podívat na ulici. Vzduch
byl čistý a zůstal takový, i když se oba muži přikrytí empírovým stolem
vypotáceli na chodník. “Čtyřicet dva,” hekl u dodávky řidič. “Tak si to
pamatuj, ještě jsme s počtama neskončili,” slíbil tatínek, když vyčerpa
ně žuchl na sedadlo. Pak řekl adresu našeho bytu.
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Té červnové noci mi do usínání znělo z pracovny vítězné staccato psa
cího stroje. Teplehnědá deska pod ním do rytmu slastně vrněla jako na
konec každá unesená a hbitě obtěžkaná panna.
Chtěla jsem si tu atmosféru svátku prodloužit, a tak jsem druhý den
místo do školy šla se spolužákem na lodičky a zrovna když jsme veslo
vali kolem Žofína, zabrzdilo před kachlovým domem bílé auto a ten
opálený pán, co vystoupil se dvěma koženými kufry, byl pan Klein. Str
nule jsem ho pozorovala, jak mizí v chodbě, potom se zastavil čas a v
tom červnovém slunci, které mi stálo zrovna nad hlavou se jakoby
všechno přestalo pohybovat. Loďka trčela zakletá na hladině a spolu
žák u vesel spal. Teprve za půl hodiny se kouzlo zlomilo. Na mostě za
cinkala tramvaj, tatínek, který po včerejšku už neměl ani na taxíka, zní
vystoupil na chodník, zaklonil hlavu a v druhém patře kachlového do
mu se zlostně zablýsklo čerstvě umyté okno. Za pět minut jsem do toho
domu vběhla i já.
Zrovna jsem zvedala ruku ke zvonku, když za dveřmi bytu třeskl vý
střel. Přesto jsem zazvonila. Opálený pan Klein s přetékající lahví šam
pusu v ruce křikl dozadu: “To je Lenka, Honzíku, nalijem jí taky?” “No
zdali!” smál se tatínek a připravil třetí sklenku. Po přípitku si sedl do
křesla, zády k secesnímu psacímu stolu. Láhev byla krátká, sotva jsme si
při ní stačili prohlédnout polaroidové fotky z Florencie.
“Zuřil moc?” zeptala jsem se pak na chodbě. “Ani ne,” zamumlal ta
tínek a potom se podvedené zastavil: “Vždyť těch schodů je jenom
šestatřicet!” “Prosím tě, tatí! Už jsme přišli o víc,” smála jsem se mu.
“To teda jo,” kývl a plácl se přitom přes kapsu saka. “Jak to, že nejsi ve
škole?” uvědomil si na prosluněném chodníku. “Už mi dnes skončila.”
“Jó?” protáhl nedůvěřivě. “Kolik je hodin?” “Dvě pryč,” řekla jsem
a on si to nemohl zkontrolovat. “Kam půjdem teď?” změnila jsem radši
téma. “Domů. Chci si srovnat věci do toho šuplíku,” pookřál. “A budu
si ho zamykat, rozumíš! Žádné sůvy mi v něm nebudou hrabat a krást
mi tužky!”
Skutečně si ho ty tři roky zamykal, jenže často zapomínal vyndat klíč,
a tak jsme mu ty tužky přece jen kradly. Strašně ho to štvalo a mě to
mrzí do dneška, i když ten stůl mi už sedmnáct let říká pane a tužky mi
z něho kradou moje děti.
Lenka Procházková
***
Můj psací stůl vypadá hezky. Je to italská práce, první kus nábytku, kte
rý jsem si v emigraci koupil, dávno před postelemi. (Taky televizi a har
monium jsem si koupil před postelemi. Harmonium mi připomínalo to
pražské, které jsem zakoupil u vetešníka, kam se ho zbavila Armáda
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spásy.) Vlevo je egyptská truhlička vykládaná perletí kolem dokola. Tu
mi přivezla naše Eva z Egypta, kde učí Egypťany, jak zabránit populač
ní explozi. Říká se, že perly znamenají slzy. Tak to se mi hodí — něco má
člověku pořád připomínat slzy, aby si moc vysoko nevyskakoval, kde
koli žije a aby si, bezděčně ale trvale, připomínal, že každý na tom není
tak dobře. Vpravo je lepící páska a sešívač a tucet tužek, kterými psal
Hemingway a vždycky alespoň pět set papírů. Ty jsou bílé, čím bělejší,
dražší a krásnější, tím lip, i když je kazím tak v poměru jedna ku stu. To
je vzadu. Vpředu vpravo jsou hotové, právě dodělané rukopisy, na které
se dívám jako maminka, když se jí narodí děťátko, uprostřed je český
psací stroj značky Hermes 3000, jeden z pěti, kdyby se mi náhodou čtyři
rozbily, což se ještě nestalo, ale jistota je jistota a vlevo rukopisy, po
známky a stránky na přepsání, rozdělaná práce, minulá verze. Stůl má
dvě šuplátka, kde mám vlevo účty, účtenky, nůžky, vizitky, pár nesluš
ných pohlednic, které mi lidi posílají ze všech končin světa, nemravnou
tužku, do které se stačí kouknout proti světlu a odehrávají se scény, nad
kterými oči přecházejí a vpravo šeky, které jsem kdy dostal za to, co
jsem napsal. V pravém šupleti (právě ho otevírám) je pravítko, tužky,
pera, vizitky, zmatek, nálepky se zpáteční adresou a věci a věcičky, které
jsem dvacet let nepotřeboval a přesto nevyhodil. Šuplátka mají zlaté
italské knoflíky, aby se dala dobře vytahovat, a protože Italové si dávají
na takových věcech záležet, vypadají jako na vestě slavného mořeplavce
Amerigo Vespucciho, jehož potomci přijeli loni na stejnojmenné školní
plachetnici s třemi stěžni do Baltimore, kam jsem se na ni šel taky podí
vat.
A pak je spodek stolu s trnožem po italsku krouceným do houslového
klíče a je to krásný, spolehlivý a inspirující stůl (všechno krásné inspiru
je — ošklivost jen popuzuje a dráždí) a dobře se na něm píše. Důležitá je
samosebou taky zeď, u které stůl stojí. Vpravo je tak zvaný high boy,
prádelník ve slohu královny Anny z osmnáctého století, z třešňového
dřeva, kam si nedávám prádlo, ale papíry, rukopisy a který na pozadí
bílé záclony a velkého okna do parku mluví beze slov o uměřenosti, do
konalosti, vkusu. Je to dokonalost sama. A pak přijdou obrázky. Nej
hezčí je reprodukce Josefa Mánesa U chalupy, kterou mi poslala sestra
a kterou hezky zarámoval rámař ve Foxhall na New Mexico Street, kde
bydlím, i když se od mého baráku jmenuje užjinak. Pod ní je zarámova
ná fotografie Prahy s věžemi (snad se všemi), kterou poslala našemu Pe
píkovi jedna krásná slečna a hned u Mánesa visí čarodějnička, kterou
mi dala pro štěstí jedna krásná paní a přímo proti mně obrázek Claude
Moneta “Argenteuil” a to jen proto, že připomíná Vltavu na Mani
nách, kde byla kolonie a nouzové pracovny a kde v dobách mého dětství
předli svalnatí nezaměstnaní muži krásné provazy, odpoledne nebo
v podvečer hráli gotesa a večer se pod širým nebem s nejkrásnějšími
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hvězdami milovali s milenkami, které se mi trvale zapsaly do paměti.
Pod tím mám první obrázky Prahy, které, když jsme na začátku neměli
peníze, zarámoval můj syn do oloupaných větviček; je na nich Loreta
a nábřeží; a pak tu mám medajlonek s krásnou fotografií a podkovu pro
štěstí a bůžka z Bogoty s tyrkysem a od stropu tři plakáty Claude Mone
ta, na červené šňůře tygří zub, který jsem dostal na Ceylonu a zasklenou
norskou skříňku s českým nádobím. Tu jsem si koupil z vděčnosti k Norům, kteří mi vydali Kateřinu Horowitzovou, Ditu Saxovou a Nemilova
nou Perlu Sch. Ve skříňce je nejkrásnější české sklo, které mi koupil náš
Pepíček, když natáčel v Praze dokumentární film o židovském muzeu,
k němuž jsem napsal scénář a který nám pak vynesl nejvyšší americká
vyznamenání. Skleničky se jmenují kopenhagen a z takových prý pil
prezident Masaryk.
Pak ještě vidím od svého stolu portrét tatínka, který měl rád koně, jak
mu to sluší v rakouskouherské uniformě, se zlatými vlasy a modrýma
očima, a myslím na to, proč trval tak sveřepě, aby jeho děti chodily do
českých škol a jak, kdyby ho Němci nezabili, by se mu líbilo, kdyby
chom si tu mohli u právě popsaného stolu spolu sednout a pít víno z těch
skleniček, které v Americe vypadají mnohem hezčí než by vypadaly
v Cechách. Tak to je můj stůl, už se mi nechce popisovat, co je za mnou,
protože na to od stolu nevidím, leda bych se otočil.
Někdy se dívám na svůj stůl, na stroj na něm a na papír ve stroji a ří
kám si, že cesty osudu jsou nevyzpytatelné a snažím se dostat na papír
alespoň opar, otisk toho tajemství. Myslím na kamarády blízko i dale
ko. Na ty, co mají štěstí a žijí a pracují a dívají se na vlaštovky a na stro
my, na Old George Town Road nebo v Libni Na hrázi, a na ty, co už
jsou pod zemí a já mám jejich knížky, v nichž žijou — tu jedinou lidskou
nesmrtelnost, jakou je člověk schopen si zajistit. Není to jistě jen můj
stůl, který mě s nimi spojuje, ale u toho stolu jsem si s nimi nejblíž. Mám
svůj stůl rád, asi proto, že jsem rád na světě. Nechci, aby svět byl pro ně
koho trest a bráním se tomu už přes šedesát let. Zní to trochu jako by to
řekl Maxa Peškov. Ale každý ví (že ano, pane Hvižďalo), jak je to se sto
lem nebo jak se člověk cítí. U lidí, kteří píšou, na tom spíš nezáleží.
I kdybych psal na kameni a topůrkem, nezáleželo by na tom. Na čem zá
leží, je to, co člověk píše a proč to píše a jak se mu to daří. Je to hra, aleje
to možná i něco navíc — nesmí se to ani přeceňovat ani podceňovat.
Teďjsem napsal, že mám svůj stůl rád a je to pravda. Ale proč asi? Asi
taky proto, že je to stůl, kde si můžu psát co chci a jak chci a nikdo mi ne
může — jen proto, že mu dal pánbu úřad nebo funkci — radit, zakazo
vat, doporučovat; je to moje zodpovědnost, kterou si uvědomuju před
tím, přitom a potom, abych se nezpronevěřil pravdě, padni komu pad
ni, protože žádná jiná pravda nikomu nepomáhá a neplatí. Je to stůl,
kde nemusím lhát ani tím, co zamlčím, kde můžu psát o všem, i o tom,
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co by mi nějaká, stále se měnící cenzura mohla zakazovat. Jistě to taky
záleží na tom, kde takový stůl stojí, i když záhadná a nikým nerozluště
ná hmota zemské přitažlivosti působí na všech rovnoběžkách zeměkou
le stejně. Přál bych takový stoleček každému, kdo píše a kdekoli píše.
A ještě něco, když už mám možnost poslat od svého stolu, který jistě
nečekal takovou pozornost, pozdrav všem dobrým a blízkým, kteří bu
dou číst o stolech a nakladatelství, které funguje všem navzdory a zahryzává se do malé, krásné, mrzačené země, kteří budou myslet na ty,
kteří myslí zase na ně, daleko i blízko, využívám toho.

Arnošt Lustig

Bohdan Lacina: Samoty II, 1947
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Žabí květ
Už je to víc než rok, co jsem dostala dvě útlé knížky kvartovéhoformátu
po starodávnu pečlivě svázané do plátna. Žádné nakladatelstvíje nevydalo,
vyšly nákladem vlastním a z ničeho se nedá usoudit v kolika exemplářích.
Rok vydání lze odhadnout jen z grafiky J. Kudláčka datované rokem 1981
a z vepsaného věnovánípřátelům, kteréje pozdějšího data. Pozvání a Žabí
květ Věry Žižkovské patří tedy do kategorie knih po domácku vydáva
ných, jak jim říká zakladatel edice Petlice Ludvík Vaculík, nebo knih-neknih, jak je nazval Milan Šimečka. Tyto dvě sbírky básní však nepatří do
žádné z uznávaných strojopisných edic. Autorka si je vydala pro svoje
vlastní potěšení a snad taky pro potěšení svých přátel.
O Věře Žižkovské vím jenom to, že žije někde u Prahy, a vlastně ani ne
vím, jestli píše pod vlastním jménem. V literárních časopisech jsem o její
jméno nikdy nezavadila, nikdy jsem od ní předtím nic nečetla. A přece je
v těchto stránkách psaných na stroji opravdová a ryzípoezie, kteréje - žel tak málo. Ohňostroje slov a potoky metafor zde ovšem nejsou. Básně Věry
Žižkovské jsou rozsahem nevelké, někdy jsou jen čtyřverší, těch, které
mají víc než osm veršů, je v knížkách pomálu. Na malinké ploše několika
veršů dokáže autorka vykouzlit přesný obraz a náladu jako třeba v básni
“Prázdniny”. Taková “léta bez hranic” a ještě k tomu milostivá patří do
dávno zapadlého času, jehož plynutíje v básních ustavičněpřítomno. Při
pomíná se věčnými návraty, které jdou nezničitelně za sebou, a všechno,
dokonce i kvetoucí trnka - tato neodlučitelná součást české krajiny a poezie
- se dá vidět přitom nově a jako zázrak.
Květiny, stromy, ptáci a hvězda, která padá - jak banální, dalo by se říct.
Jenomže už čínští básníci věděli, že právě skrze ně se nám někdy obzvláštní
milostí podaří zahlédnout na okamžik krásu a pravdu. Básně Věry Žižkov
ské připomínají čínskou poezii nejenom tematicky. Jsou jí blízké i svou
komorností, svou pokorou a uměřeností citu. V jejích prostých a přitom
přesných verších není falešného slova, jako třeba v básni “Ruce” nebo
“Bez klenotů”. Jak je dobře, že nedbala rady, aby “zatížila svoje slova
básnickým obrazem”. Rádce o poezii věděl málo a ona má správný pocit,
když píše: “Zatížit! | Právě to | co zrovna divoce nechci.”
Když tak myslím na Věru Žižkovskou, která píše své verše v naprosté
anonymitě, vybavuje se mi jiná básnířka, která v minulém století taky tak
osaměle ukládala své básně do truhličky. Emily Dickinson, kráska v bílém,
královna anglického verše z novoanglického Amherstu, by si s autorkou
Pozvání a Žabího květu asi dobře rozuměla. Její svět byl taképlný zázra
ků, i když po léta nepřekročila práh vlastní zahrady. Proč taky? Zpívala
jako zpívají ptáci a věděla, jak udělat louku:
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Z čeho se louka dělá?
Jen jetel a včela
postačí.
A zasnění.
To samo není málo,
když včel se nedostalo.
Cas a vzdálenost najednou neplatí. Její sestra dnes žije kdesi u Prahy
a místo aby své verše ukládala do truhličky, píše je na stroji a váže je do
knížky po domácku vydané. Tady je z těch veršů malý výběr.
Zdenka Brodská

Prázdniny

Kde jsou ti koně
co mne nosili
na svých klidných hřbetech?
V punčoše díra
ruce do hřívy...
Nebylo hranic
v milostivých létech.

Trnka
V létě se trnka brání
kam dosáhne tam zraní.
Asi že z trpkosti.
Prokřehlá mrazem
sládne
a v jarní noci chladné
překypí milostí.

Cestou k létu
Zem platí za teplo
dukáty pampelišek.
Slunce si jimi
naplňuje míšek
a bohatne...
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Rozpadlé brnění

Rezavé plíšky
hozené na zem rozpadlé brnění.
Nebylo třeba
tolika krve.
Hluboko v kořeni
spí jaro.

Zamrzající řeka

Na vodě křehké misky ledu.
Tak osamělá hostina.

Odešlo léto
je tu podzim
a zima začíná.

Jabloni

Uctivou něhu
v bříškách prstů
chci aby poznala.

Až vztáhnu ruku
po jablku
aby se nebála.

Bez klenotů
Mé ruce prsten nesluší
a náušnice do uší
mi vadí.

Hůř slyším tvoje vyznání
A když mne líbáš do dlaní co s prstenem.
Je neživý a chladí.
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Slunovrat
Hvězdu jsem nenašla
na zataženém nebi
tak co si mohu přát?

Nepřej si nic
a jenom tiše čekej:
dnes přišel slunovrat.
Pohřeb psa
Je třeba vlahé ouško
do země zahrabat.
Pst! Ať tě neslyší!
Až budem nejtišší
až vítr ulehne
a dozpívají ptáci
v hodině usínání
půjdem ji pochovat.

Ruce

Kolem mé ruky
sevřela se druhá.
Na dotek kůra stromová.
Na první dotek.
Doopravdy
vozová hradba domova.

Rada

Dostala jsem
radu pokyn lekci
zatížit svoje slova
básnickým obrazem...
Zatížit!
Právě to
co zrovna divoce nechci.
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Řeřišnice luční
Utkala závoj
v jarní trávě,
jen tak
aby byl hezčí svět.

To nedokázal
nikdo jiný
než právě kvítek
z chudé hlíny

z hubené země
žabí květ.

Bohdan Lacina: Kukačka, 1947
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KRITICKÉ MARGINALIE

Milan Kundera:
Nesmrtelnost
LÍmmortalité. Gallimard, Paris
1990. Překlad z češtiny: Eva Bloch.
Z Kunderova Umění románu víme, že
román je pro něj, v duchu Musilově a
Brochově, výzvou využít všech pro
středků, racionálních i iracionálních,
epických i meditativních, dospět k
nejvyšší intelektuální syntéze a polo
žit nově otázky o podmínkách lidské
existence.
Nesmrtelnost je v tomto slova smy
slu brilantní analýzou a zároveň iro
nickou výpovědí o existenciálních
podmínkách života v posledních dvou
desítiletích, pro která historikové
umění i sociologové používají často
předponu “post”. Je to doba postmo
dernismu, postindustrialismu, posttotalitarismu. Řečeno parafrází Kun
derova ironického textu, je to údobí
posthistorie evropského umění, kdy
galerie, kritikové a především masové
sdělovací prostředky určují, co má být
právě tuto sezónu znovuobjeveno a
absolutně moderní.
Celá šestá část románu nazvaná
“Ciferník” je věnována paralele mezi
uzavírajícím se kruhem erotického ži
vota jedné z postav knihy a cyklem dě
jin evropského malířství. Rubens, kte
rý místo aby se stal malířem, prodává
snobům, jimiž pohrdá, díla součas
ných malířů, kterých si neváží, navští
ví v jedné epizodě muzeum moderní
ho umění v New Yorku. Mezi expozi
cí, kde je reprezentován Matisse, Braque, Picasso, Dali, Miró, Ernst a mezi
současnými umělci probíhá hranice
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Léthé, řeky zapomnění a smrti. Ru
bens si uvědomuje, že se nestal malí
řem, protože na ciferníku evropského
malířství ručičky ukazují půlnoc.
Rubens je postava románu a autor
nás nenechává na pochybách o tom,
že jeho závěry jsou hypotetické. Neví
me, zda Rubens má pravdu, ale otáz
ka, zda potřeba umění a krásy v sou
časnosti ustupuje potřebě banální zá
bavy, je položena v nové variaci.
Nesmrtelnost je knihou variací na
téma času, stárnutí, smrti a nesmrtel
nosti v životě osobním i v oblasti kul
turní historie Evropy. Je to zdůrazně
no titulem (víme, že Kundera, stejně
jako Broch považuje za vhodné uvést
hlavní téma už v názvu) i pojmenová
ním dvou ze sedmi oddílů: “Nesmrtel
nost” a “Ciferník”. Je navozeno už
úvodní scénou románu: vypravěč sedí
v tělocvičném klubu a pozoruje šedesátiletou ženu, která se učí plavat a
svou neobratností budí pohrdlivý
úsměv mladého plavčíka. Když od
chází z haly, zvedne ruku na pozdrav a
v jejím gestu se objeví záblesk krásy,
utopené v ošklivosti starého těla. Z to
hoto gesta a z reflexe, že částí své by
tosti žije každý člověk mimo čas, se
zrodí obraz Agnes a s ním motiv ne
snesitelné nostalgie po kráse, spojující
Agnés a jejího otce s poezií Goethovou.
Agněs se necítí doma v současném
světě, metaforou jejího života je útěk,
potřeba krásy, vytlačované ofenzivou
ošklivosti, potřeba samoty jako “slad
ké absence pohledů”, nedosažitelná
meta ve světě, kde je Boží oko nahra
zeno okem fotografa a každý je vysta
ven všem. Má potřebu lásky jako vzta-

hu k druhému člověku, chce být v sou
ladu s přírodou, nestará se o mínění
druhých. Její tělo se vzpíná k Bohu,
k transcendenci, k vyšším hodnotám
jako tělo gotické madony, ale její hla
va je skloněna k zemi a rozumově
skepticky nahlíží přízemnost lidských
pohnutek. Tělo, obličej, fyzická exi
stence je pro ni nástrojem, schránkou
duše, esencí. Odmítá podřizovat svůj
život vlastnímu obrazu v očích dru
hých: opouští nadějnou vědeckou ka
riéru, snaží se uniknout své sestře
Lauře, která ji napodobuje a zasahuje
do jejího života, rozhodne se opustit
Paříž a své manželství. Moderní svět ji
však dostihne a je příčinou její tragic
ké smrti.
Úvodní scéna je také klíčem, meta
forou, spojující jednotlivá témata,
vstupem do světa Kunderovy romá
nové fikce. Struktura Kunderova ro
mánu je velice precizní, hudbou inspi
rovanou kompozicí, ve které dochází
k neustálé interakci jednotlivých mo
tivů a epizod. Příběh Agnés, její sestry
Laury a jejich partnerů, je paralelním
příběhem Goethova vztahu k Bettině
von Arnim neustále reflektován v obecnějších a hlubších souvislostech.
S ironií a vtipem autorovi vlastním je
kladena základní otázka o povaze
skutečnosti, o kvalitě života v post
moderní době.
V supermoderním interiéru tělo
cvičného klubu, typického pro kult
mládí a péči o kondici, se pohybují po
nejvíce staří páni, požívající alkohol.
Paul v závěrečné části dokonce zestár
ne za chvíli o víc než třicet let a mění
se v zlomyslně ironicky materializova
nou ilustraci Goethova “Ewigweibli
che”, věčného ženství. Potvrdí tím ta
ké bezděky Aragonova slova, že žena
je budoucností lidstva, ve francouzšti
ně dvojsmyslně také budoucností mu
že. Paul se opravdu ve své únavě a opi

losti pozvolna mění v bezpohlavní by
tost, mluvící pisklavým, agresivním
hlasem stařeny. Stejně tak jako se po
etická rčení, vytržená ze souvislosti li
teratury, kterou už nikdo nečte, pro
měňují v nesmysly. Gesta, žijící samo
statným životem, jsou často nástro
jem mystifikace a lidská identita je
ztotožňována s obličejem.
“V našem světě, kde je den ze dne
více tváří, které jsou si čím dál tím po
dobnější, má to člověk těžké, když se
chce utvrdit v originálnosti svého já a
přesvědčit sám sebe o jeho neopako
vatelné jedinečnosti. Jsou dvě metody
jak pěstovat jedinečnost já: metoda
připočítávání a metoda odčítávání.
Agněs odčítává od svého já všechno,
co je vnější a vypůjčené, aby se tak při
blížila své čiré podstatě (i s tím rizi
kem, že na konci každého odčítávání
číhá nula). Metoda Laury je právě
opačná: aby se její já stalo viditelnější,
zachytitelnější, uchopitelnější, objem
nější, přidává k němu další a další atri
buty a snaží se s nimi ztotožnit (s tím
rizikem, že pod připočítanými atribu
ty se podstata já ztratí), (str. 123)
Postava Laury má svoji paralelu v
Bettině von Arnim, se kterou ji spoju
je jiné gesto: gesto touhy po nesmrtel
nosti. Toto gesto je variací Kundero
vy nedůvěry k lyrismu: homo sentimentalis povyšuje vlastní city na hod
noty. Předmět citu je zaměnitelný,
stejně tak jako je zaměnitelný před
mět Lauřiny společenské angažova
nosti. Tak jako Agněs marně utíká
• před Laurou, tak Goethe marně boju
je proti Bettině. Směšná nesmrtelnost
falešně interpretovaných anekdot ze
života Goethova a Beethovenova pře
žívá nesmrtelnost krásy, hodnot Fausta a Deváté symfonie.
Nejbanálnější situace jsou spojeny
s pronikavou analýzou vážných pro
blémů současnosti. Dobrým příkla
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dem je nádherná scéna Goethova snu,
ve kterém hraje Fausta v loutkovém
divadle a je zklamán a překvapen, že
hlediště je prázdné. Když se obrátí, vi
dí, že všichni jsou za ním a začnou
tleskat, protože nechtějí vidět Fausta,
ale Goetha. Dobový fenomén banalizace kultury ve světě masové zábavy
televizního věku je jedním z hlavních
témat knihy. Kundera charakterizuje
poslední dvě desetiletí jako období,
ve kterém ideologie ustoupila imagologii. Skutečnost byla silnější než ide
ologie, imagologie je naopak silnější
než skutečnost.
“Je to naivní iluze myslit si, že náš
obraz je jen zdání, za kterým je skryto
naše já jako jediná pravá podstata, ne
závislá na očích světa. Imagologové
odhalili se vší cynickou radikálností,
že je to právě naopak: naše já je jen
pouhé zdání, neuchopitelné, nepopsa
telné, mlhavé, zatímco jediná skuteč
nost, až příliš lehce uchopitelná a popsatelná, je náš obraz v očích jiných.
A nejhorší je, že nejsi jeho pánem.
Nejdřív se ho snažíš sám malovat, pak
ho chceš aspoň ovlivňovat a kontro
lovat, ale marně: stačí jedna zlomysl
ná formule a jsi navždy proměněn v
truchlivě jednoduchou karikaturu.”
(str. 156)
“... imagologie dobyla v posledních
desetiletích historického vítězství nad
ideologií.” (str. 125)
“Skutečnost byla silnější než ideo
logie. A právě v tom směruji imagolo
gie překonala: imagologie je silnější
než skutečnost, jež ostatně už dávno
není pro člověka, čím byla pro moji
babičku, která žila na moravské ves
nici a znala ještě všechno z vlastní zku
šenosti...” (str. 141)
Lidé nekomunikují, ale fungují ve
svém profesionálním životě, aby mo
hli ve volném čase konzumovat obra
zy skutečnosti, zprostředkované ima-
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gology. Neuchopitelná složitost a
mnohoznačnost skutečnosti je nahra
zena surogátem obrazů, které začínají
žít svým vlastním životem. Bachova
sonáta je přehlušena ruchem velko
města, katedrály mizí z našeho zorné
ho úhlu soustředěného na dopravu,
úryvky Mahlerovy symfonie tvoří
podklad reklamy na toaletní papír,
novináři se nezajímají o dílo, ale o to
agresivněji s pravomocí moderních
inkvizitorů pronikají do soukromí
umělců.
Ručičky na ciferníku hodin evrop
ského novověku ukazují půlnoc.
Víme, že svět Kunderových románů
je světem doby konečného paradoxu:
cartesiánský rozum postupně rozložil
všechny hodnoty. Jsme ve stadiu, o
kterém autor hovoří v Nesnesitelné
lehkosti bytí. Dříve než budou tyto
hodnoty zcela zapomenuty, budou
proměněny v kýč. Nesmrtelnost svě
dectvím o postmoderní době: romá
nem poletují citáty, gesta a obrazy vy
tržené z kontextu, ozřejmující tragikomičnost doby, kdy život je nezná
mou planetou a jeho surogát jedinou
velkou, globální musilovskou “para
lelní akcí”.
Helena Kosková
Poznámka: Údaje stránek u citátů odkazu
jí k francouzskému vydání, jejich český
text je z autorova rukopisu.

Vykřičníky nad edicí
Seifertových sbírek
Budoucím literárním historikům a
editorům, kteří budou hledat auten
tickou podobu mnohých dnešních li
terárních děl, není co závidět. Setkají
se s nejrůznějšími opisy, u nichž bude
obtížné stanovit optimální text, nalez
nou knihy vydané v zahraničí, u nichž
si nebudou jisti, nakolik jde o text,
který autor pokládal za definitivní.

Ale potíže budou i s knihami vydáva
nými v Československu, neboť mnohý
text je výsledkem zápasu mezi auto
cenzurou, dobovými normami, prosa
zovanými nejrůznější formou, a indi
viduálním básnickým konceptem. Ne
jsem jistě sám, který zná díla, do nichž
autoři vepsali původní znění, nezko
molené vnějším tlakem, a snad právě
tato verze bude verzí výchozí.
Zdálo by se, že se tato složitá ediční
problematika netýká prací, které zná
me v původní i zmrzačené podobě, a
můžeme tedy pouhým srovnáním
snadno eliminovat na nejmenší míru
vnější zásahy, kterépostihlynapř. jed
notlivé básně nebo celkové složení
sbírek. Nepočítal jsem proto s nějaký
mi komplikacemi při vydávání díla
básníka, který je laureátem Nobelovy
ceny. Předpokládal jsem, že zákazy a
deformace, které Seifertovu tvorbu
provázely od konce let čtyřicátých až
do konce let sedmdesátých jsou již de
finitivně minulostí. To jsem ovšem ne
věděl, že ublížit básníkovi nemusí jen
cenzura, ale také editor, který zapo
mněl myslet.
Musím však nejprve předeslat krát
ký výlet do historie. Když se po něko
likaleté odmlce mohla na veřejnosti
objevit Seifertova kniha (šlo o reedici
sbírek pod titulem Dílo 1, 1953), mno
zí čtenáři nevycházeli z údivu. Autor
musel zaplatit trpkou daň v podobě
drastické redukce textů. Editor A.M.
Píša se sice pokusil v druhém vydání
tohoto souboru — pokud to ovšem
šlo — edici o několik básní rozšířit, ale
zkomolení, které sbírky postihlo (ze
jména jedno z nejvýznamnějších Sei
fertových děl Na vlnách TSF zr. 1925),
odstraněno být nemohlo. A cenzura i
autocenzura si zařádily také v dalších
svazcích Díla, včetně svazku poslední
ho, vydaného v r. 1970. V té době bylo
již sjednáno s nakladatelstvím Česko

slovenský spisovatel, že budou vydá
ny nové Spisy, jejichž editorstvím po
věřil básník Rudolfa Havla. V těchto
Spisech se pochopitelně autor chtěl
vrátit k původním, nezdeformovaným textům, některé sbírky chtěl roz
šířit a stanovit jejich definitivní roz
sah. Zanedlouho však nové vedení na
kladatelství (Jan Pilař, Ivan Skála)
rozvázalo nejen smlouvu o vydávání
Spisů, ale také smlouvu na hotovou
sbírku Morový sloup (byla vydána až
v r. 1981). Příliš se s básníkem nebavi
li. Smlouvy se ruší — a šmytec, jak by
řekl Seifert. A znovu přešla řádka let,
kdy platil striktní zákaz vydávat nová
Seifertova díla. Změna nastala, teprve
když se kruhy tohoto ostudného po
stupu počaly šířit i v zahraničí. Byl
proto dán nový příkaz, a ti, co Seifer
tova díla zakazovali, pojednou s horli
vostí sluhům vlastní nabízeli básníko
vi vydání nových děl i reedic a samo
zřejmě také vydání Sebraných spisů.
Když se však básník dozvěděl, že na
jejich redakci se mají podílet lidé jako
Blahynka, Hrzalová a pod., od pro
jektu raději ustoupil. Nakonec bylo
dohodnuto, že Československý spiso
vatel bude vydávat vždy několik sbí
rek v jednom svazku (bez označení, že
jde o Spisy) a celek těchto edic že ob
sáhne knižně vydaná básníkova díla.
Nevěřící Seifert poslal nakladatel
ství podrobný návrh svazku, který byl
“problematický” a měl řadu zahajo
vat. Zároveň nakladatelství upozor
nil, že si nepřeje k tomuto souboru
žádné doslovy či předmluvy. Jeho vý
slovným přáním bylo, aby se na této
řadě podílel jako hlavní editor Rudolf
Havel. Pilař návrh editora neakcepto
val, ale se Seifertovým návrhem na
kompozici sbírek Přilba hlíny a Ruka
a plamen souhlasil. Je jen v řádu věci,
že tento svůj písemný souhlas po Sei
fertově smrti zapřel. Nicméně tento
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svazek nové řady, do něhož byl ještě
neorganicky vřazen Vějíř Boženy
Němcové a Píseň o Viktorce, vyšel v r.
1987. Obsahoval všechny dříve zabavované básně (např. cyklus k úmrtí T.
G. Masaryka Osm dní, básně o E. Be
nešovi, verše věnované památce Jose
fa Pekaře atp.) a svým rozsahem před
stavuje definitivní podobu sbírek.
O proměnách jednotlivých děl infor
muje editorka svazku Milada Chlíbcová stručně a věcně, takže si i běžný
čtenář může utvořit představu o histo
rii textů i o čase, v němž básník svá dí
la vydával.
Zdálo by se tedy, že je vše v pořádku
a nové soubory, podobně pečlivě při
pravené, budou následovat. Chyba
lávky. V knihkupectví se nyní objevil
svazek soustřeďující básnické sbírky
z let 1921 až 1929 — Město v slzách,
Samá láska, Svatební cesta, Slavík zpí
vá špatně a Poštovní holub. Již při let
mém prohlédnutí jsem se nemohl zba
vit otázky: pracovala tu lidská hlou
post, odbornická omezenost, nedba
lost, anebo je to pouhé pokračování
šlendriánu, který v našich krajinách
věru není vzácností? Editorka Jarmila
Víšková vzala za základ edice vydání
sbírek z roku 1956. Píši správně: 1956.
Marně si lámu hlavu, proč právě z to
hoto roku, patřícího do zlatého věku
nejrůznější cenzury. Proč editorka ne
vzala za základ — jak se to obvykle
děje — vydání poslední ruky? Vždyť
Seifert po roce 1956 vydával sbírky,
které jsou do souboru zařazeny, v roz
šířenější podobě. Proč volit nejzmrza
čenější verzi? Na otázky není odpo
věď. S texty ze sbírek z těch či oněch
důvodů vyřazenými se sice shledáme
v Dodatcích, ale jejich petitová podo
ba i skutečnost, že názvy těchto básní
nejsou uvedeny v obsahu, svědčí o
tom, že je editorka pokládá za jakousi
méně závažnou složku básníkova dí
la.
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Editorčin kuriózní postup si může
me názorně ověřit na sbírce Poštovní
holub. Poslední vydání, na němž se po
dílel autor, je shodné s vydáním prv
ním (1929), a je tedy zbaveno dřívěj
ších vynechávek. Editorka se však k
tomuto poslednímu a úplnému vydání
obrátí zády, vyhodí ze sbírky — podle
vydání z r. 1956 — dvě básně, přesune
je do Dodatku a rozbije tak kompozi
ci celé knihy. Nejen to. V r. 1966 autor
už mohl vrátit do textu dedikaci “Jo
sefu Šímovi”, ale editorka ji bezsta
rostně škrtá a připomíná ji v ediční
poznámce. Ale kdo se má prokousá
vat jejími poznámkami jen proto, aby
si rekonstruoval celistvou podobu
básně?
To jsou ovšem dětské hrátky proti
tomu, jak si editorka poradila se slo
žitou historií sbírky Na vlnách TSF. V
r. 1937 nakladatelství Melantrich na
bídlo Seifertovi reedici starších sbírek.
Básník odmítl znovu vydat Město v sl
zách a Samou lásku a rozhodl se k no
vému vydání sbírky Na vlnách TSF.
Přezval ji na Svatební cestu a již změ
něným názvem chtěl zdůraznit, že ne
jde o pouhou reedici, ale o novou re
dakci. Básníkova poetika třicátých
let, značně odlišná od poetiky raného
poetismu, přišla ke slovu. Autor zre
dukoval obsah sbírky (vyřadil nejprovokativnější texty), zbavil ji kongeniální grafické úpravy Karla Teiga a v
řadě básní doplnil interpunkci. Není
obtížné si představit, jak se báseň pro
měňuje, jakmile je zdůrazněno význa
mové členění pomocí interpunkčních
znamének, jestliže dříve měla podobu
verše s uvolněnou nečleněnou hrou
významů.
Editorka si vůbec neujasnila, jakou
sbírku chce vlastně rekonstruovat. Za
základ vzala vrstvu básní, otištěných v
Díle 1 (1956), tj. zredukovanou Sva
tební cestu z r. 1938. Do Dodatků pak

ovšem musela zařadit básně ze sbírky rušivých zásahů. V případě svazku,
Na vlnách TSF (1925), které chyběly který kritizujeme, bychom se spokojili
v 1. vydání Svatební cesty (1938), ale s edicí podle poslední ruky, ale před
také básně z tohoto vydání, vyřazené editory dalších svazků stojí úkol při
až r. 1956. I laik musí cítit, jak nesou pravit text nejen mechanicky, podle
rodý celek je mu prezentován. Jedny zaběhané šablony, ale také nad textem
básně mají interpunkci, druhé nejed trochu myslet.
S apriorním schématem přistupo
ny se snaží podržet grafickou podobu
z 1. vydání Na vlnách TSF (např. Ré vala Víšková už k předcházející edici
bus), druhé nikoli a třetí zůstaly kdesi sbírek Koncert na ostrově, Halleyova
v polovině cesty. A to nemluvím o kometa, Odlévání zvonů (1986). Vzala
tom, že je opět ignorováno znění po prostě svazek připravený Rudolfem
slední ruky (1982). Editorka by ostat Havlem v r. 1970, a předala ho do tis
ně měla vědět, že Seifert se netajil přá kárny. Otázku etiky nechávám stra
ním, aby sbírka Na vlnách TSF byla re- nou, konstatuji pouze, že editorka ta
editována v původní podobě. “Před ké převzala cenzurní zásah, na nějž
časem,” píše ve vzpomínkách Všecky bylo tolikrát upozorňováno (např. ve
krásy světa, měla být tato dnes již his studiích Jana Vladislava). Báseň
Pražský hrad (otištěná samostatně v r.
torická sbírka vydána jako faksimile
1968, zařazená do souboru Zpěvy o
znovu. Nedošlo už k tomu. Škoda!”
Seifertovo přání bylo již dvakrát spl Praze, 1968 a do 2. vyd. Halleyovy ko
něno. Roku 1977 vyšla sbírka s pů mety, 1969) obsahuje verše, které by
snad dnes už nemusely být škrtány:
vodní grafickou úpravou v Konstanci
“Chtěl jsem do té vřavy vychrlit — pár
s úvodem Jana Patočky a r. 1985 vyšel
zajíkavých slov. | Aby už něčí ruka
německý překlad, který zachovává
formát sbírky i Teigovu úpravu (Auf smetla strach | z těch lidských očí, kte
ré čekají, | protože chci již uvěřit, že
den Wellen von TSF, Wien, obsáhlý
doslov o poetismu a J. Seifertovi na přišel čas, | kdy bude možno říci vraž
psala Eva H. Platzner). Nebylo by lé dě do tváře: | Jsi vražda! || Ničemnost,
třeba s vavřínem, | zas bude ničemnos
pe řídit se básníkovým přáním a vydat
sbírku Na vlnách TSF (tedy nejúplněj tí, | lež opět lží, jak bývala. | A pistole
v ruce | už neotevře nevinné dveře. ||
ší soubor) a referovat o proměnách
v ediční poznámce? Vždyťproměny se Chtěl jsem příliš mnoho | v tomto stole
dotkly jen části básní.
tí a v této zemi, | kde kvetoucí strom
přeludu | rychle se mění v písek.” Edi
Edice J. Víškové se neubránila ani
drobným chybám. Např. nepřesné torka se tváří jako by zmizení těchto
tří strof bylo záměrem básníkovým.
uvedení motta Jeana Cocteaua ke
Neuvedla je ani v ediční poznámce
*
sbírce Slavík zpívá špatně. Předmluva
Je třeba se však ještě vrátit k edici
k Samé lásce není předmluvou, ale do
prvních Seifertových sbírek, protože
slovem (jak stojí v druhé větě), editor
také doslov Miloše Pohorského stojí
ka opakuje tradiční opomenutí, které
za zmínku. Vyznačuje se — podobně
se poprvé zrodilo r. 1948. Ale to jsou
skutečně drobnosti. Podstatné je, že
editor by si měl klást za cíl realizovat * viz též: Jan Vladislav, O zkušenostech
edici, která co nejúplněji a nejpřesněji s dějinami neboli citová výchova 1938zprostředkuje čtenáři básníkovo dílo,
1968, Proměny, roč. 25, 1988, čís. 3, str. 1522.
zbavené všech přímých i nepřímých
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jako dalších padesát nebo sto doslovů
tohoto vědce k nejrůznějším autorům
— podivuhodnou vlastností: není tu
ani jedna myšlenka, ani jeden postřeh,
který bychom už nečetli. Dobře. Řek
něme, že Pohorský reprodukuje, co
bylo již mnohokrát napsáno, ale to
nás nezbavuje otázky, proč opisuje
tak zmateně a nepřesně. Např. o sbír
ce Na vlnách TSF píše takto: “Nové
básně se programově snažily vyslovit
bezprostředně (jako v telegrafii bez
drátů) uchvácení všemi krásami svě
ta... Právě z touhy po všech krásách
světa se měnily Seifertovy básně, takže
působily jako snění s otevřenýma oči
ma a jako hra imaginace. Básník chtěl
brát i dávat silné dojmy, jak vyplývaly
z přilnutí k reálnému světu...” Dost.
Snad jen v prvním semestru si může
me přečíst takové perličky o tom, jak
se básně “snažily vyslovit bezpro
středně uchvácení”, potom se zase z
touhy měnily, “takže působily jako
snění s otevřenýma očima”. A nako
nec básník “chtěl brát i dávat silné do
jmy”. Snad právě z takových doslovů
měl básník strach, a proto sije nepřál.
Ale kdo dnes poslouchá básníka, byť
to byl laureát Nobelovy ceny. Pohor
ský rozhodně ne.
(Kritický sborník IX. č. 2)
Jiří Brabec

Multibestia triumphans
et incorporata
Když se Vladimír Páral odklonil od
románů ze současného života k futurologické science fiction, nebyl to jen
únik. Byl to obrat k antikomunistické
alegorii a k metafyzice. Už Pokušení
A — ZZ má výmluvný klíčový motiv,
až příliš dobře čitelný symbol členství
ve velké straně: náramek, který pod
vedený nositel nemůže sundat, z ně
hož se linou nejrůznější příkazy a kte
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rý při sebemenší neposlušnosti začne
pálit. Latinská šifra vítězně postupují
cí zkázy ve Válce s mnohozvířetem po
zoruhodně odpovídá nabubřelým vý
razům komunistického slovníku —
jako Vítězství socialismu, Vítězství
pracujícího lidu, Vítězný únor. Nemé
ně významnou metaforou je hnědý
masit. Důrazem na barvu jako by bylo
položeno rovnítko mezi nacismem a
komunismem. A nejen to. Válka
s mnohozvířetem byla inspirována
Válkou s mloky, varující před nebez
pečím nacismu, a sleduje důsledně a
promyšleně podobný cíl. Není věno
vána památce Karla Čapka bezdů
vodně. Ačkoli vyšla dvakrát, oficiální
kritika ji považovala za pouhou uto
pickou fantazii a těchto souvislostí si
(naštěstí) neodvážila všimnout.
Kromě zřejmých ekologických
aspektů a přidružených problémů
narkomanie, alkoholismu a kouření,
na něž se soustředily dobové recenze
jako na záchranný stěžejní motiv,
představuje Mnohozvíře důležitoupoliticko-ideologickou rovinu, která je si
ce zřejmá, ale o níž lze svobodně mlu
vit teprve dnes. Dělí se na dvě fáze:
Multibestia triumphans, popisující
akce proti obrovským mlokům po
dobným smogovým obludám, které se
při rozhodném úderu rozpadají na
žlutohnědý prach, je symbolem totalit
ní moci a její útočné vnější diktatury,
zatímco multibestia incorporata,
mnohozvíře vtělené, se týká psycho
logických účinků hnědáctví, t.j. totali
ty v nás. Druhá fáze nastupuje po prv
ní. Je to přítomný stav naší společnos
ti.
Byla-li multibestia triumphans ana
logií Války s mloky, je druhá fáze,
multibestia incorporata, analogií Bílé
nemoci. Hnědá nemoc vzniká nejprve
infekcí, vdechováním masitem prosy
ceného vzduchu, pak úmyslnou nar-

komanickou konzumací masitové ka
še nebo rychloprachu. Je to vyšší, in
teligentnější forma masitu v podobě
cizopasníka, který si našel podmínky
pro svůj růst v lidském těle. Svědčí mu
teplo, tma a vlhko. Postihuje celý lid
ský organismus i psychiku a deformu
je obojí. Na těle vytváří nejprve vy
rážku a nakonec odporné hnědé masi
tové věnce. Člověk se mění: stává se
bezohledným a agresivním, trpí ob
rovským hladem a žízní; jiní lidé jsou
zas tupí, zatemnělí a ospalí. Léčení je
možné jen svobodným rozhodnutím.
Jestliže se mnohozvířeti daří nejlépe
v nehybnosti a ve tmě, musí člověk,
aby se ho zbavil, držet dietu, pěstovat
sebekázeň a silnou vůli, směřovat k
pohybu a ke světlu. Tělesný pohyb
však léčí omezeně; k uspokojivému
výsledku je zapotřebí klidného a vytr
valého pohybu myšlenkového, rozhý
bání a oživení činnosti ducha počínaje
pamětí až po tvůrčí aktivitu. Je typic
ké, že zvíře nemá rádo lidi, kteří čtou a
přemýšlejí, a napadá spíš jedince nesa
mostatné a manipulovatelné, v jejichž
uvažování dominuje nepřemýšlivá se
trvačnost. Kdo je uvnitř v sobě čistý,
silný a někoho miluje, nemůže pod
lehnout žádnému zvířeti a obejde se
bez diety, atletiky a masáží. Jenže ta
kových je málo a většina je tak či onak
hnědobílá. Hnědá nemoc je nemocí
povýtce mravní a má ve světové lite
ratuře své slavné příbuzné, například
Stevensonovu povídku Podivný případ
Dr. Jekylla a pana Hyda. Není pochy
by, že vyrůstá z reality zadřeného to
talitního myšlení. Z konkrétní poli
tické podoby se pak rozbíhá jako ale
gorie do obecné roviny, aby se zastavi
la u pojmu zla.
Přemýšliví lidé naší současnosti
znovu objevují objevené. Zjišťují, že
svět je mnohovrstevný, že člověk ne
vystačí s tím, co se dá měřit a vážit, že

realita přesahuje svět smyslů. Nadpři
rozené je pouze jinak než smysly poznatelné jsoucno. (“Kromě mozku lze
myslet i srdcem.” s. 311) Vladimír Pá
ral se o tento pocit zasluhoval, prav
děpodobně nechtěně, už od svých prv
ních románů. Od počátku se mu totiž
dařilo zachytit odpornost dvojroz
měrné technokratické konzumní civi
lizace s typickými pocity sterility, ab
surdnosti a marnosti, dvojrozměrné
ho člověka bez vztahu k transcendent
nímu horizontu, bez třetího vertikál
ního rozměru, který jde napříč mnohovrstevností světa. Možná že okáza
lá dvojrozměrnost jeho románů byla
protestem proti prázdnotě současné
ho života odjakživa. V Mnohozvířeti
je však protestem určitě. Stala se po
divná věc. Čím víc se trvá na materia
listické realitě, tím víc je duchovno ná
padné svou nepřítomností, až nako
nec vpadá do Páralova světa koupe
len, stereomagnetofonů, labužnic
kých pochoutek a sexuálních požitků
v podobě třetí, transcendentní dimen
ze. (Michal Rohan: “Původně jsem
chtěl dělat filozofii, hlavně proto, že
už se naléhavě potřebuju dovědět ně
co o sobě. Ale přijímací komise filozo
fické fakulty to neshledala za dostatečnej důvod.” s. 46) Průběh autorovy
proměny z dvourozměrnosti na troj
rozměrnost a mnohovrstevnost není
jasný. Zřejmý je jen její výsledek. Zdá
se, že umělec je pouze prostředníkem
mezi něčím, co je nad námi, hranolem,
do kterého svítí slunce a který rozklá
dá světlo neznámého původu na duhu
srozumitelnou našemu světu.
V každém případě je mnohovrstevné i umění. Zmínili jsme se už o dvou
rovinách — ekologicko-katastrofické
a politicko-totalitní. Třetí rovina ro
mánu je metafyzická. Autor si dal bez
děčně vysoký cíl — utkat se s problé
mem zla. Nebylo to utkání neúspěšné.
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Mysterium iniquitatis, tajemství zla,
je od starých řeckých a latinských cír
kevních Otců prvořadým těžkým pro
blémem filozofickým a teologickým.
Vykládá se dvojím způsobem: Zlo je
nedostatek dobra, tak jako je tma a
stín nedostatek světla. Tento výklad
preferují orientální nauky a kupodivu
též svatý Augustin. Křesťanství na
proti tomu tradičně přijímá konfron
taci zla a dobra, Boha a ďábla, což je
v podstatě pojetí Zarathustrova dua
lismu s bohy Ormuzdem a Ahrima
nem. Páral, jak se zdá, se zcela intui
tivně vlivem svého ekologického my
šlení přiblížil k třetí, pravděpodobně
nejschůdnější alternativě: Zlo vzniká
kumulací a zhmotněním negativních
myšlenek asi tak, jako se enormně
znečištěné ovzduší dokázalo zhustit
v pseudoexistenci masitových mloků.
Protože myšlenky jsou v podstatě věci
a spojené myšlení lidí má obrovskou
moc a dokáže zřejmě, ať v dobrém či
ve zlém, v různé míře ovlivňovat udá
losti na celém světě.
Páralova Válka s mnohozvířetem je
zatím nejzdařilejší obraz zániku a dů
sledků totalitního komunistického
systému, načrtnutý s jasnozřivou intu
icí budoucích událostí v předstihu de
seti let. Autor pochopitelně nemusel
znát úplný dosah toho, co píše. Vlast
ně to neví nikdy žádný tvůrce. Ale vy
stihovat pravdu je zvláštním posláním
a výsadou uměleckého díla. Kniha se
čestně řadí vedle nejznámějších prací
Karla Čapka a vedle alegorických mo
ralit takového G.K. Chestertona.
Kdyby byla napsána některým světo
vým jazykem, například v angličtině,
sklidila by nepochybně velký světový
ohlas. Už proto, že ukazuje, jak dějiny
lidské civilizace jsou v jistém ohledu
opakovanou historií boje s naší živo
čišnou “hnědou” složkou, a že dává
tušit, že člověk je daleko víc, než si o
sobě dokáže myslet.
Jan Čulík st.
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Josef Jedlička:
Krev není voda
Jedno je jisté: taková kniha jako tyto
Jedličkovy “příběhy z naší rodiny”
nebyla dosud v dnešní české literatu
ře napsána. Její osobitost a síla je
předně v samozřejmosti, s níž si razí
cestu stranou uznávaných žánrů od
románových ság přes rodinné kroniky
až po biografie či autobiografie: vy
tvořila si sama svůj vlastní žánr a bylo
by zbytečné pro něj hledat jméno. Je
to prostě moderní próza bez okáza
lých gest či tiků modernismů, je to sled
příběhů, jejichž působivost je v jejich
autentičnosti, která si nepotřebuje vy
pomáhat senzacemi a naturalismy, je
to proud vyprávění a zamyšlení, nese
ný a řízený autorovou schopností vy
slovit úsporně, názorně a proto pře
svědčivě v několika řádcích nebo na
několika stránkách, co by nejeden au
tor neodolal rozmělnit v samostatnou
povídku, ne-li román.
Josefu Jedličkovi o něco takového
nešlo: on viděl tyto “příběhy” jako
součást něčeho širšího a vyššího, jako
motivy jakési symfonie, v jejímž rámci
se jednotlivé příběhy vracejí v různých
variacích, paralelách a kontrastech a
teprve pak dostávají svůj plný vý
znam. Tak stojí například vedle sebe a
proti sobě jako prvky jedné a téže fugy
pastorální skon autorova praděda
(dědóška) a neznámé drama smrti je
ho děda Jedličky; tak se obdobně pro
plétají osudy jeho bab, tet a strýců, tak
ironicky předznamenává manželství
jeho vlastních rodičů; a téma smrti,
naznačené na samém počátku v připo
menutých příbězích autorova pradě
da a děda, se ozve a rozehraje v plné sí
le málem jako finále v líčení nemoci a
umírání autorova otce na pozadí na
cistické okupace a posledních dnů je
ho matky v padesátých letech.

Jako ve všech velkých moderních
prózách, i v Jedličkově knize je ovšem
hlavním, všudypřítomným, byť nepo
jmenovaným hrdinou především čas
— čas, který uplývá v jednotlivých lid
ských osudech jako řeka, ale zároveň
čas, který i s těmito příběhy trvá a má
v nádrži díla podobu moře, do něhož
se všechny řeky stékají, a proto v něm
lze najít všechno: i ty jednotlivé dávno
prošlé příběhy se v něm vždy znovu
zatřpytí jako vlna, když ji na okamžik
zvedne vítr — nebo vzpomínka.
Josef Jedlička zdůrazňuje, že neměl
v úmyslu psát autobiografii, a v jeho
knize skutečně nejde o vlastní životo
pis; jeho výprava do hlubin času je
spíš pokus postihnout prostřednic
tvím mnohonásobného příběhu jeho
rodu život vůbec se vším, co jej zaklá
dá a co má většinou podobu spíš po
míjivých, a proto přehlížených drob
ností, než velkých gest a tragických
zvratů. Ani o ty ovšem nemusí být
nouze, ale i když poutají sebevíc po
zornost, zůstávají nakonec jen přízna
kem čehosi daleko hlubšího a podstat
nějšího, té neviditelné, ale pevné tká
ně, která má v naší bezprostřední blíz
kosti jméno rodina nebo rod a která
nás spojuje s celým lidským společen
stvím, ať už si to uvědomujeme a při
jímáme to, nebo to nebereme na vědo
mí či dokonce odmítáme. A tak by se
dal možná smysl Jedličkovy knihy
Krev není voda shrnout do prosté, ale
základní — a dnes zvlášť aktuální
myšlenky o tom, že člověk sotva může
porozumět sobě, nepokusí-li se v míře
svých sil a schopností pochopit přede
vším předivo, do něhož se rodí a jež
pak sám vytváří dál. A že nepokusí-li
se pochopit toto první pouto, sotva
může porozumět sobě, natož lidem a
světu.
Jan Vladislav
Knihu má vydat nakladatelství Čes
koslovenský spisovatel v roce 1991.

Demokracia ako
filozofický problém
Norbert J. Schürgers: “Politische
Philosophie in der Weimarer
Republik. Staatsverständnis
zwischen Führerdemokratie und
bürokratischen Sozialismus,”
Verlag J.B. Metzler, Stuttgart
1989, 388 S.
Až priliehavý časový odstup od záni
ku weimarskej republiky umožňuje
hlbšie pochopiť príčiny nástupu fa
šizmu a pádu demokracie v predvoj
novom Nemecku. Nie tak hnedá či
čierna ideológia národného sociali
zmu, ale slabosť jeho protivníkov —
tak poučenie z dejín — zapríčinila
krátku životnosť prvej republiky na
pôde Nemecka. Ak sa takto už často
poukázalo na fakt, že weimarská de
mokracia zahynula ani nie tak na svo
jich nepriateľov, ako na nedostatok
svojich zastáncov a prívržencov, a že
tu tak šlo vlastne o “republiku bez re
publikánov”, chýbajú doposiaľ hlbšie
analýzy, smerujúce od všeobecných
dejín k jednotlivým oblastiam vedenia
a kultúry. Monografia Norberta J.
Schürgersa “Politická filozofia wei
marskej republiky” stavia podnetne
most od politiky k profesionálnej,
predovšetkým univerzitnej filozofii.
Filozofia (ako už to v polovine minu
lého storočia postrehol Marx, Börner,
Heine a iní) zohrávala v Nemecku tú
úlohu, ktorú zastávalo inde právo,
publicistika a bezprostredná prax po
litiky. O čo viac rozpakov a nerozhod
nosti v politike, o to odvážnejšie a nezodpovednejšie boli v Nemecku už
vždy filozofické teórie.
Napriek úcte a pozornosti, ktorým
sa na celom svete teší nemecká filozo
fia, sociológia a teória kultúry, zlýhala celá nemecká duchoveda nielen
pred prvou svetovou vojnou, ale aj po
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nej. Novú kvalitu občianskej a demo
kratickej pospolitosti, ale najmä hroz
bu, ktorú Nemecku poskytuje jej od
búranie, nepochopili nielen tradične
už abstraktní kabinetní filozofi Ne
mecka, ale ani individualistickí mysli
telia činu. Namiesto rôznych odrôd
neokantianizmu a iných od politickej
skutočnosti odtrhnutých univerzit
ných teórii, venuje sa Schürgers a naj
novšie diskusie kriticky predovšet
kým tzv. filozofii praxe. Vychádzajúc
z Husserleho fenomenologie, odkryla
nemecká filozofia po prvej svetovej
vojne úlohu každodennosti a všedné
ho bytia. Dimenzia konania nahrad
zuje vo svojom východisku dimenziu
číro logického poznania a myslenia.
Hoci by z tohto novátorského pocho
pu vychádzajúca politika a ekonómia,
ale i právo, etika a kultúra mohla
utratiť svoje abstraktné rozmery, čím
by nemeckí vzdelanci naplnili po prvý
krát v dejinách svoje primárne občianské a morálne poslanie, nestalo sa
tak.
Nielen v tomto smere už viackrát
kritizovaný Heidegger vo svojej rek
torskej reči 1933 a inde, ale i jeho soci
álne a občiansko-politicky ináč anga
žovaní súputnici, ako napr. Max
Scheler alebo Karl Jaspers, nepocho
pili kvalitatívne nóvum všeobecnej
občianskej rovnosti a demokracie ako
štátnej formy. “Zasahovaťdo politiky
môže iba ten”, proklamuje Jaspers,
“kto chápe všetky súvislosti reality
a zúčastňuje sa v každodennom zápa
se o sebauskutočnenie.” Praktické
kritérium politiky je u Jaspersa a iných
nahradené abstraktným antropolo
gickým kritériom, znamenajúcim v
dôsledkoch negáciu praktickej politi
ky a jej inštitucionálnych orgánov zá
ruk.
Osamostatnenie antropologickej a
gnozeoologickej kritiky, predpoklad
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normatívnej etiky ako východiska, za
znieva pritom nielen u priekopníkov
filozofickej vedy o človekovi (popri
M. Schelerovi, najmä Helmuth Plessner a neskoršie Hans Freyer), ale i u
profesionálnych teoretikov politiky.
Max Weber, zakladateľ politizujúcej
sociológie, sa takto napr. sám definu
je ako “demokrat z nutnosti”, poža
dujúc namiesto plebiscitnej demokra
cie demokraciu vodcovskú. Nie mo
narchia ako taká, ale jej posledný
predstaviteľ: Wilhelm II., je podľa
Webera príčinou úpadku Nemecka.
Republika je takto — i u najbystrejších dobových kritikov — chápaná
ako “narkotikum” mas. Silná vod
covská osobnosť, tak Weber, nie je
protikladom demokracie, ale predpo
kladom jej naplnenia. Kým Weber zo
miera v prvých rokoch novej republi
ky, pokračujú jeho nasledovníci: The
odor Litt, Gustav Radbruch, Julius
Binder a ďalší v kritike jednotlivých
inštitúcii demokracie. Z Anglicka pre
vzatá parlamentárna forma vlády, tak
napr. i v Nemeckej spolkovej republi
ke ešte činný Carl Schmitt, utratila
vraj v súčasnej situácii svoj pôvodný
zmysel. Funkcia orgánov moci sa, po
dľa Schmitta, prenáša z nutnosti med
zištátnej či vonkajškovej, na nutnosť
vnútornú. V jej zárodku stojí boj všet
kých proti všetkým; pričom nie mier,
ale vojna je inštitučným hybateľom
politického diania.
Novú aktualitu nadobúda v prvých
rokoch weimarskej republiky Fried
rich Nietzsche. Demokracia je u Nietzscheho úpadkovou spoločenskou
formou, výrazom bezduchej kultúry.
I keď k filozofii fašizmu je od Nietzscheho nihilizmu ešte ďaleko, vzni
kajú na weimarskej pôde mnohoraké
prechodné formy, pripravujúce už
ideológiu národného socializmu. Mo
tívom konania je, podľa Oskara Spen-

glera, prírodný zákon silnejšieho. “Ži
vot je sám o sebe prvou a poslednou
zákonitosťou. Nemá systém, ani pro
gram; možno ho iba cítiť, prípadne
popísať”, formuluje nemecký súputnik Cecila Rhodesa. Cesta k Diltheyho a Klagesovej “filozofii života”, do
znievajúcej aj u G. Simmela a iných
priekopníkov sociológie, je preklies
nená. Filozofia zvláštnej “nemeckej”
cesty k moderne, formulovaná už Maxom Schelerom, otvára, tu i tam, cestu
k teórii i k praxi vodcovskej demokra
cie.
Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, je
elitarizmus i bázou ľavicovej a marxis
tickej kritickej teórie demokracie. Na
miesto “divadelnej kulisy” Weimaru
požaduje Ernst Bloch už v roku 1919
“živé právo”. Ignorancia štátopráv
nych problémov a praktickej politiky
vôbec prevažuje i u Maxa Horkheimera a iných predstaviteľov kritickej teó
rie z tzv. frankfurtskej školy. Namie
sto aktuálnej politickej reality snaží sa
Herbert Marcuse a iní ujednitiť nové
filozofické koordináty fenomenologie
a freudizmu s učením Marxa. Nebezpečie totalitarizmu a fašizmu pocho
pili vari všetci nemeckí filozofi až vte
dy, keď už bolo neskoro. Sympátie k
vodcovskému princípu, etatizmus a
totalitarizmus, sa stali predmetom
ľavicovej kritiky až niekde na brehoch
Atlantiku, v Ankare a v Moskve, kam
sa nemeckí filozofi po roku 1933 z
núdze uchyľujú.
Zaujímavá je zpočiatku viac utvrd
zujúca, než zamietavá reflexia spoloč
ných koreňov stalinizmu a hitlerizmu.
“Nie teória národného socializmu, ale
jeho energia a blízkosť k človekovi,
mu prepožičiava jeho príťažlivosť”,
píše v roku 1936 vo svojej moskovskej
publicistike napr. Ernst Bloch, “... ú
spech hitlerovskej ideológie je výka
zom prekotného vývinu socializmu od

utópie k vede”. Analógia medzi Hitle
rom a Stalinom Blocha a iných začiat
kom 30tých rokov viac očaruváva,
než odpudzuje. I ľavicový teológ Paul
Tillich požaduje v mene socialistickej
eschatológie cieľavedomú spoluprácu
marxistov s fašistami.
Kým pre Lenina a jeho druhov je
demokracia iba škodlivým balastom,
ktorý musí byť nahradený diktatúrou
elity, spoznáva poľsko-nemecká ko
munistka Róza Luxemburgová, vari
ako prvá z marxistov, samostatnú
hodnotu demokracie ako takej. Od
stránenie demokracie vedie k ešte väč
šej svojvôli, než ona nateraz prevláda
v tzv. kapitalizme. Diktatúra proleta
riátu prináša v praxi, tak Luxembur
gová, diktatúru byrokratov, ktorí sa
už dávno odtrhli od robotníckej trie
dy. Demokracia znamená nielen roz
šírenie práv väčšiny, ale rozšírenie
práv menšiny obyvateľstva. Rozhodu
júcim merítkom slobody je — podľa
Luxemburgovej, zatieňujúcej vo svo
jej prezieravosti Blocha, Lukácsa,
Horkheimera, Adorna a iných — slo
boda pre ináč a odlišne zmýšľajúcich.
Pri kritickej bilancii pochopila ne
mecká filozofia v odstupe času hľbku
svojich niekdajších omylov. Kritika
spoločnosti neznamená — tak Jaspers
už v roku 1935 a potom viackrát ne
skoršie — vyčleniť sa z občianskej
spoločnosti. Revízia filozofického
“aristokratizmu” a elitárskych pozí
cii u “záverečného fenomenológa”
(Bloch o Jaspersovi) nie je v novšej ne
meckej literatúre osamotená. Hodno
tu demokracie o sebe a pre seba ne
spochybňuje z vedúcich filozofov sú
časnosti dnes už asi nikto.
Tomáš Strauss
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Pamětní deska Janu
Patočkovi v Turnově
Politikou a filozofií, těmito dvěma úzce
souvisejícími projevy svobody, stal se
člověk teprve ve vlastním smyslu histo
rickým...
Bez mravního základu, bez přesvědče
ní, které není věcí oportunity, okolností
a očekávaných výhod, žádná sebelépe
technicky vybavená společnost nemůže
fungovat. Morálka zde však není k to
mu, aby společnost fungovala, nýbrž
prostě k tomu, aby člověk byl člově
kem.
Jan Patočka

Prvního června 1990 — v den, kdy
jsme si připomínali 83. výročí naroze
ní Jana Patočky — byla v jeho rod
ném městě Turnově odhalena pamět
ní deska českému filozofovi, který tak
významně zasáhl do moderních dějin
naší společnosti. Poté se konal vzpo
mínkový večer v městském divadle, na
němž o Janu Patočkovi promluvili dr.
Maierová, prof. E. Kohák, prof. Melich, dr. Petříček, dr. Jacek a Jaroslav
Kohout, z jehož projevu citujeme:

“Kdo znal Patočkův zjev jen z před
nášek, mohl jej považovat za školsky
strohého a poněkud plachého učence.
Kdo jej však poznal osobně, věděl, že
jde o člověka neobyčejně vnímavého
pro individuální situaci svého protějš
ku, který nikdy neváhal udělat maxi
mum pro překonání jeho těžkostí. Ja
ko přítel byl do krajnosti obětavý, ja
ko odpůrce bezmezné velkodušný.
Avšak ti, kteří někdy Jana Patočku vi
děli jednat v mezních situacích, věděli,
že je to muž, který setrvá na svém mís
tě děj se co děj a nikdy nevzdá úkol,
který na sebe vezme.
Takto jej nakonec poznalo i hnutí
Charty 77 a před očima světa též celý
národ, když se na dobu nějakých dese
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ti týdnů stal neohroženým a nedostiž
ným mluvčím tohoto společenství, a
tím vlastně celého okupovaného Čes
koslovenska. Kdo blíže nezkoumal
Patočkovu životní cestu, mohl se teh
dy udiveně ptát, jak je možné, že tento
jemný a soustředěný filosofický mysli
tel stanul náhle v roli hlavního politic
kého reprezentanta národa. Máme-li
však před očima celý jeho bohatý ži
vot s nesčetnými společenskými a in
tenzivně prožívanými styky, pochopí
me, že byl na tento úkol dokonale při
praven.
Přečteme-li si pozorně Patočkovy
zevrubné odpovědi na šest otázek Jo
sefa Zumra, nynějšího ředitele Filoso
fického ústavu ČSAV v Praze, uveřej
něné ve Filosofickém časopisu č. 5 z r.
1967 k filosofovým šedesátinám, ja
kož i Patočkovy vzpomínky na jeho fi
losofického učitele Husserla (Erinne
rungen an Husserl. Sborník Die Welt
des Menschen — die Welt der Philoso
phie. Haag, M. Nijhoff), uvědomímíme si obrovskou mezinárodně or
ganizační práci, kterou Jan Patočka
vykonal jako mladý sekretář Pražské
ho filosofického kroužku v 1. 1934-38.
Tato vynikající kulturní instituce,
vzniklá z iniciativy prof. E. Utitze po
jeho návratu z univerzity v Halle,
když se v Německu dostal k moci Hit
ler, sdružovala české a německé do
mácí filosofy povětšině fenomenologizujícího směru. Patočka, sám odda
ný Husserlův žák, vzal na sebe s nad
šením misi záchrany Husserlova ar
chivu sestávajícího převážně z nesčet
ných stenografických záznamů Husserlových filosofických zkoumání,
když v Německu nekynula tomuto na
šemu velkému rodáku z prostějovské
ho židovského města žádná budouc
nost. Byl to grandiózní plán, na němž
se prostřednictvím prof. Kozáka fi
nančně podílelo též čs. ministerstvo

zahraničních věcí v čele s dr. E. Bene
šem: přemístit centrum fenomenolo
gického bádání z německého Freiburku do tehdy kosmopolitně orientova
né Prahy. Tedy evropská kulturní di
plomacie par excellence.
Patočkovým přičiněním byly zor
ganizovány Husserlovy přednášky ve
Vídni a v Praze v květnu a listopadu
1935, které se staly základem důleži
tého, bohužel již nedokončeného
Husserlova spisu o krizi evropských
věd. Připravovala se intervence u pre
zidenta Masaryka ve prospěch celé
akce, která měla z Prahy učinit jedno
ze světových filosofických center. Ma
sarykova nemoc a pak smrt obou veli
kánů a někdejších studentských přá
tel, našeho prvního prezidenta i zakla
datele fenomenologie Edmunda Husserla v r. 1937, jakož i neblahý politic
ký vývoj končící Mnichovem, učinily
konec tomuto velkolepému pokusu.
Nicméně zásluhou belgického fran
tiškána Hermana Lea van Bredy, kte
rý nečekaně navštívil v pomnichovské
Praze Jana Patočku a zařídil přesun
husserlovských materiálů z Čech a z
německého Freiburku do Lovaně, byl
plán zdánlivě již zmařený přece jako
by zázrakem uskutečněn.
Ihned po válce, hlavně však za kul
turní oblevy po skončení let padesá
tých došlo opět k navázání odborných
i přátelských styků mezi Janem Patoč
kou a jeho západoevropskými kolegy.
Patočkova úloha teď byla opačná:
vracet filosofickou a kulturní tradici
z Evropy do Prahy. Začala jeho před
nášková turné po Německu, Francii a
Polsku, do Prahy přijížděli filosofové
ze Západu a zdálo se, že v procesu to
hoto našeho opětného včleňování do
Evropy bude hrát Patočka klíčovou
úlohu.
Okupace v srpnu 1968 a tzv. norma
lizace tento nadějný vývoj zvrátily.

Avšak prof. Jan Patočka se postupně
stal jakýmsi neoficiálním ohniskem
celé humanitní oblasti naší kultury a
posléze přípravy manifestu Charty 77,
a po jeho potlačení jeho nepoddajným
obhájcem. V tomto úsilí položil pak
život za lidská práva a svobodu všech
a dal tím příklad neochvějné věrnosti
a lásky k pravdě a spravedlnosti.
Na dlouhá léta se pak Patočkovo
rozsáhlé a bohaté filosofické dílo sta
lo předmětem trpělivé a pilné, často
také riskantní ediční a badatelské prá
ce domácích i zahraničních filosofů,
bibliografů, redaktorů a opisovačů a
nemalou měrou se zasloužilo o myš
lenkovou a morální přípravu změn,
které vyvrcholily loňskou “sameto
vou” revolucí.
Dnešní den by se měl stát význam
ným mezníkem v našem poměru k Pa
točkovu odkazu. Měli bychom si uvě
domit, že v jeho postavě a v jeho díle
k nám vstoupili “bohové”, jak tomu
to slovu rozumějí velcí interpreti řec
ké antické filosofie, k nimž Jan Patoč
ka patřil, totiž “velká, zásadní a ne
podmíněná hlediska na tento svět” (J.
Patočka, Mládí a filosofie. Obs. v Ka
lendáři středoškolského studentstva
1941-42, s. 26).”
Večer byl uveden působivou četbou
“Legendy raněného stromu” Karola
Wojtyly a “sborem vězňů” z Verdiho
opery Nabucco. V. Rón z Divadla F.
X. Šaldy v Liberci přečetl “Odkaz
prof. J. Patočky” a pěvecký sbor A.
Dvořáka pak večer zakončil Beetho
venovou “Oslavou přírody”.
-vv-
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Civilizace blízkého
i vzdáleného Orientu
Jaroslav Krejčí: The Civilisation of
Asia and the Middle East. Before
the European Challenge. The Macmillan Press Ltd., Great Britain
1990, 37,50 liber. (Americký titul:
Before the European Challenge;
the Great Civilizations of Asia and
the Middle East, State University
New York Press.)
Evropané přicházeli do styku s civili
zacemi Levanty a Blízkého Východu
už při prvních krocích za východní
břehy Středomoří. V obchodním, kul
turním i mocenském soupeření se učili
znát jejich ducha, zvyky, organizaci a
sílu především v operacích ryze utili
tárních. S velikými národy Asie se
setkávali mnohem později, a to ve
chvílích, kdy evropský dynamismus
byl na postupu, zatímco civilizace
asijské prožívaly jistou stagnaci či už
ztrácely na své integrační síle. Tech
nická převaha, politické i kulturní se
bevědomí nesené zejména filozofií uti
litárního liberalismu vedly k evropské
expanzi mocenské a hospodářské, s
níž ruku v ruce šla i snaha po vědec
kém zmapování ducha institucí a vý
vojové cesty těchto pro Evropany
atraktivních oblastí. Od popisných
prací se došlo k hlubším analýzám,
pokoušejícím se diagnostikovat stav
jednotlivých oblastí. Teprve později
nastoupila sociologická komparatistika.
Počátkem 20. století byl prakticky
celý svět dotčen procesem europeizace. Projevovalo se to nejen v přejímání
technologické a vědecké výbavy Evro
py, nýbrž i v oblasti politické a sociál
ní, když evropská koncepce individu
álních svobod a snaha po spravedli
vějším rozdělení společenského bo
hatství se dotkla i jiných civilizačních
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okruhů a strhávala k napodobení.
Přejímání evropských prvků vedlo
mnohde k postupné politické i hospo
dářské emancipaci, jinde však evrop
ský modernismus narážel na mentální
zábrany a zvykové postoje domácích
civilizací. Tam, kde pokusy o adaptaci
evropských hodnot a prvků skončily
neúspěšně, došlo naopak k návratu
k vlastní minulosti a k tradičním hod
notám, v nichž se hledala nová inspi
race. Zvláště zřetelný byl tento návrat
k tradici v islámském světě, kde obě
náboženské verze, sunnitská i šíitská
se stávají mocným stimulem součas
ných změn, jimiž se reaguje na před
cházející úsilí o europeizaci (příkla
dem par excellence může být vývoj v
Iránu). Také hinduistická a budhisti
cká civilizace se intenzivněji snaží
vtisknout politickému zřízení svých
zemí prvky vyvěrající z domácí nábo
ženské tradice. Naproti tomu na Dál
ném Východě, který si s úžasnou pílí
a učenlivostí osvojil techniku a ekono
miku euro-amerického Západu (Ja
ponsko, Korea aj.) se projevuje ve ve
řejném i privátním životě spíše vliv se
kulárního pragmatismu. Oblast
Středního Východu pak projevuje dy
namismus zcela odlišné povahy, který
se odráží ve vzájemných zápasech me
zi Araby a Íránci, mezi sunnity a šíity
stejně jako v obecném nepřátelství ná
rodů této oblasti k nově vzniklému ži
dovskému státu.
Vše, co se dnes děje v Asii a na
Středním Východě, je výrazem jisté
renesance domácí tradice, která přijí
má cizí podněty a integruje je do své
sociálně-kulturní a politicko-ekonomické struktury jen potud, pokud po
tvrzují její vlastní kulturní identitu.
To — s jistou výhradou — lze říci i o
Číně, která po dlouhé občanské válce
a maoistickém šoku sociálního inže
nýrství se pokouší o přechod k nové

civilizaci přejímáním některých no
vých prvků do své socio-psychologické výbavy. Toto ožívání tradičních
myšlenkových i hodnotových prvků
vedlo J. Krejčího k tomu, aby věnoval
pozornost duchu a podobě těchto ci
vilizací ještě před jejich dotykem s Ev
ropou. Jde mu o porozumění kultu
rám, jejichž tradice je dosud živá a
které diferencovaným způsobem rea
gují na korozivní vliv evropské civili
zace. V popředí jeho zájmu je přede
vším kulturní oblast islámu, Indie a
Číny, ale také dalších oblastí asijské
ho Východu, zejména Japonska. Se
tkáváme se tu s rozborem nábo
ženských kultur zoroastrismu, islá
mu, hinduismu, buddhismu, konfucianismu, a do značné míry i judaismu
a šintoismu. Vedle toho však věnuje
autor dvě kapitoly i civilizacím, je
jichž životnost už vyhasla, ale jejichž
ohlas není v moderní historii bez vý
znamu — totiž dávné Mezopotámii a
Egyptu.
Krejčí si je dobře vědom svodu, je
muž při studiu jiných civilizací pod
lehla řada dřívějších historiografů,
všímajících si především jevů, které
byly v nějakém vztahu k vlastnímu ci
vilizačnímu vývoji Evropy — zatímco
jiné podstatné jevy stejně jako některé
okrajové oblasti těchto civilizací zů
staly opominuty. Přistupuje proto ke
studiu s weberovsky poučeným pohle
dem, který se upíná především k oso
bité struktuře jednotlivých civilizací
a k postižení jejich autentické duchov
ní podstaty. Konstitutivními prvky ci
vilizace jsou Krejčímu především urči
tý světový názor a etický kodex na něm
založený. Život, spočívající na tomto
názoru a na zákonech a normách z ně
ho odvozených, je sociologicky rele
vantním výrazem té které civilizace.
Důslednou pozornost věnuje autor i
skloubení ideových premis se spole

čenskou strukturou dané civilizace.
Jsou to tedy dvě dimenze, v nichž se
podstata jednotlivých civilizací i dife
rence mezi nimi projevují nejvýraznějí: jedna je sociálně-kulturní, druhá
ekonomicko-politická. V jejich vzá
jemném působení lze sledovat plurali
tu životních stylů, uměleckého výrazu
i pojetí smyslu života a organizace
společnosti. Krejčí neopomíjí ani pů
sobení ekologických faktorů, které
mají vliv na život dané společnosti.
Odlišné ekologické podmínky na př.
starého Egypta a Mezopotámie se ne
pochybně odrážejí i v rozdílném hod
nocení úlohy člověka ve světě a v roz
dílném vyrovnávání se s kosmickým
řádem a s lidskou smrtelností.
Na rozdíl od autorů, u nichž syste
matika pojmů a parametrů se stává
závazným kadlubem, do něhož se nutí
vtěsnat i ne vždy zcela poslušnou a
poddajnou skutečnost, vyhýbá se
Krejčí předem kodifikovaným teoriím
a respektuje právě to specifické, co
jednotlivým civilizacím dává jejich ne
zaměnitelný charakter a zabarvení.
Koriguje přitom i některé předpojaté
názory — na př. o zdánlivé jedinečno
sti Kristova kázání na Hoře. Morální
učení starého Egypta či zachované pí
semné prameny Mezopotámie předznačují už v mnohém to, co se stalo
ideální mravní normou křesťanství.
Proč, ptá se autor, nerespektovat i ty
to prameny a neuznat jejich hodnotu?
Právě zde se otvírá cesta k porozumě
ní mimoevropským kořenům křesťan
ské tradice. Mravoučná literatura klí
nopisné Mezopotámie, faraónského
Egypta a částečně i zoroastrovského
Iránu obsahuje některé prvky, které
předjímají Kristovo učení. V judais
mu samotném pak je to jen kosmopo
litně orientovaný směr zdůrazňující
individuální odpovědnost, na který
křesťanství přímo navazuje.
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Šířka autorova historicko-sociologického pohledu je úctyhodná. A při
vší subtilnosti analýz a úvah jsou
Krejčího závěry vyjádřeny vždy jasný
mi pojmy a jejich historicky bohatě
ilustrovaná argumentace je srozumi
telná i čtenáři, jehož zájem o civilizace
blízkého i vzdáleného Orientu nevy
chází jen ex professo.
Není náhodné, že koncept srovnání
časově i místně vzdálených civilizací
začal autor promýšlet v nejhlubší izo
laci československých komunistic
kých věznic, jejichž dlouholetým hos
tem se stal proti své vůli v proslulých
padesátých letech.
Sociálně-ideová i politicko-ekonomická deformace života naší společ
nosti komunistickou ideologií a mocí
se v makrosociologickém pohledu je
vila jen jako deviační epizoda ve vývo
ji lidstva, která bude brzy překonána.
Už tehdy rozvíjel autor v hrubých ry
sech plán této práce, který později —
v šedesátých letech jako dělník v Praze
a od roku 1969 jako docent a profesor
na anglické univerzitě v Lancasteru —
rozpracoval ve snaze dobrat se celist
vého pohledu na historickou cestu lid
ské společnosti vůbec. Podařilo se mu
to především dík pečlivě promyšle
ným metodologickým východiskům a
neúnavné dlouholeté práci, při níž res
pekt k pluralitě vývojových cest, k je
dinečnému a nepodřaditelnému, mu
umožnil rozlišit univerzální rysy vý
voje lidské společnosti od jedinečnosti
přínosů jednotlivých oblastí.
Co čtenář patrně postrádá, je závě
rečná kapitola shrnující výsledky této
rozsáhlé, metodicky i materiálově do
bře fundované sociologické kompara
ce. Na rozdíl od jiné Krejčího knihy
(Great Revolutions Compared — The
Search for a Theory, 1983; viz Promě
ny roč. 21, 1984, čís. 4 str. 87 n.), kde
závěry byly shrnuty v poslední kapito
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le, vyžaduje tato studie civilizací dale
ko náročnější i rozsáhlejší zpracování
finální sociologické výpovědi o tak ši
roké oblasti. Autor se proto rozhodl
vydat tuto práci separátně — publika
ci lze očekávat během dvou-tří let.
Kniha, při jejímž vzniku se autor
opíral o vydatnou asistenci Anny
Krejčové, je bohatě vybavena biblio
grafickými odkazy a rejstříkem a plně
odpovídá vysokému publikačnímu
standardu Macmillanova nakladatel
ství.
Karel Hrubý

Umělcovo vyznání

Čeněk Pražák, Severní úsměv. Lucas Cranach starší. 1990 Curych,
73 stran, 12 černobílých ilustrací.
Cena neudána.
Pět švýcarských nakladatelství vydalo
společně na jaře 1990 půvabnou kníž
ku Zdeňka Pražáka, s jehož ilustrace
mi jsme se už nejednou setkali i na
stránkách Proměn. Jde o studii se
zdánlivě velmi úzkou tématikou: Au
tor analyzuje několik ženských por
trétů Lucase Cranacha st., ale rozvíjí
přitom s velkou plastičností celý ká
non Cranachova umění a charakter
doby, v níž žil.
Puritánství lutherského oproštění,
které vyhnalo z kostelů všechnu krásu
připomínající světské radosti, nebylo
umělci Cranachova typu nijak přízni
vé. Přesto si dovedl uchovat jasný, ra
dostný pohled na svět. Ačkoli nebyl v
umění objevitelem takové síly jako
na př. Michelangelo, jeho dílo, blízké
Giotttovi, Fra Angelicovi či Fra Fillipo Lippi, má dojímavou sílu, vyzařuje
z něho láska k člověku, k jeho utrpení.

Tento přítel Martina Luthera, který
ve svém občanském životě byl i zdat
ným podnikatelem a dokonce i staros
tou Wittenbergu, města německé re
formace, si při vší zbožnosti zachoval
uměleckou svobodu, která překračo
vala dobu a přenesla jeho dílo do blíz
kosti moderního umění. Dominuje v
něm nahá krása ženského těla, obe
střeného mystickým oparem, z něhož
vyzařuje jemně oduševnělá individu
álnost. Zejména jeho Lukrecie a Ve
nuše nás podnes strhují. Jejich obra
zům také věnuje Č. Pražák citlivou
pozornost, analyzuje umělcovo vidění
smyslovosti i duchovna a bohatou va
riabilitu jejich výrazů.
Pražák staví opravdovost Cranachova zaujetí pro božskou podstatu
lidství proti hektice, duchovní prázd
notě a egocentrismu moderního světa,
v němž tajemství transcendence umě
leckého pohledu chřadne. V polemice
se současnou dobou, s její bezduchostí
a sklonem k náhražkovým stimula
cím, jimiž se život často vybičovává ad
absurdum, vrací se Pražák nostalgic
ky k humanisticky laděnému dílu Cranachovu, k jeho hluboké pokoře me
ditujícího člověka jako k osvěživému
útočišti. Jeho výklad tvůrčího procesu
Cranachova se tak místy stává expresivním vyznáním vlastního umělecké
ho kréda, což dokládá i pathos slovní
ho doprovodu, jímž se místy až v těka
vé neurovnanosti (méně by bylo více)
dotýká historického horizontu a este
tické podstaty Granachova díla, ale i
otázky vztahu umělce k dnešnímu svě
tu. Ne bez důvodu označil Pražák
svou práci (věnovanou jeho učiteli La
dislavu Bradáčovi) jako esej o nesmr
telnosti a modernosti mistrů.

Pečlivě vydané knize dominují re
produkce Cranachových ženských
portrétů s kouzelnými detaily, v nichž
se odráží umělcovo subtilní pojetí
plnosti života. Bohužel se z tiráže nedovídáme, kde a za jakou cenu lze kni
hu objednat.
-vv-

Člověk srdcem i duší
... A támhle shůry se na nás dívá spící
rytíř,- pravil a ukázal kamsi do modré
oblohy a výš, ale byla jsem příliš popla
šená, než abych dokázala zvednout oči
od prstů dobitých těžkou nemocí a kri
minálem a obdivovat alpskou krajinu
okolo osamělého domku na muřích nož
kách.
A v pracovně ... až do stropu přísně
nastavěné svazky slovníků a knih a po
divná koláž z psacího stroje, plácačky
na mouchy a novinových výstřižků...
jsem se rozpomněla na jazykový kon
zervatizmus, na pověst podivína, vyso
konáročného jazykového puristy, kte
rou je Jaroslav Strnad opředen
a nevěděla jsem už ani, jak se jmenuju a
zaboha živého bych ze sebe nedostala
přiznání, že jsem si přišla pro soud nad
svojí prvotinou.
Jaroslav Strnad, povoláním právník
s praxí soudce v západních Čechách
(odtud ten smysl pro logiku a pravdu za
každou cenu a odtud v padesátých le
tech nejiné východisko než ztráta ob
čanství a exil), od r. 1950 novinář a re
daktor v rozhlasové stanici Svobodná
Evropa, spisovatel, na jehož kontě by
chom našli kromě básní a prózy i dra
mata a literaturu pro děti, šéfredaktor
měsíčníku Zpravodaj a lektor naklada
telství 68 Publishers v Torontě a curyš-
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ské Konfrontace, se sokratovsky usmí
val a bledé rentgenové oči mu za ostrý
mi brýlemi hrály a bavily se mými
skvrnami inkoustu na bradě. A tu můj
muž... ten, o kterém si každý, kdykoli
se objevíme v některém nakladatelství,
myslí, že on je z nás dvou ten, který jde
nabídnout nový, samozřejmě báječný
rukopis ...a když zjistí, že je to omyl,
že něco nabídnout, samozřejmě něco
pod- či nanejvýš průměrného, jdeta křížala, ta nemluva, kterou vleče za sebou,
tak zkomisní a zchladnou ...
tak můj muž, který přišel na svět asi
proto, aby mě tahal z každé bryndy, mě
obešel, postavil se těm rentgenovým,
samou skepsí vybledlým, ale přese všec
ko laskavým očím a připomněl, proč
jsme tady. A paní Strnadová podávala
kávu a domácí buchty a J. S. se usmí
val, protože mu chutnalo a protože se
mu rukopis ... (strašlivě jsem doufala,
že to není jen kvůli mému muži, který
má prsty ve všem, co mě dobrého potká)
... líbil.
Tak tohle všechno ... vzpomínky na
první setkání, ze kterého vyrostlo obou
stranné přátelství, další setkání a další
spolupráce, mi proudí hlavou v okamži
ku, kdy držím v ruce poslední číslo exi
lového Zpravodaje, posledního posla,
kterého J.S. vypravil za krajany do
světa s oním přepěkným rozloučením
redakce na poslední stránce, které i
těm méně citlivým napoví, že tenhle
krok nepadl vůbec s lehkým srdcem.
J. S. se v onom rozloučení se čtenáři
s ostychem přiznává, že je “v letech,
kdy je nutno šetřit časem”. Naznačuje
tím, že má plány ... pokud vím, právě
dokončil divadelní hru, satiru na lid
skou lhostejnost nejen v dnešní době a
nejenom doma ... a že s ním máme po
čítat.
Kdysi se Jaroslav Strnad chopil
práce a pera jako nástroje proti útlaku
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a nesvobodě. Vybudoval časopis v du
chu boje na život a na smrt a vím, že
nebýt vítězství prvého, neodešel by z
bojiště dobrovolně. Svržením totalit
ního režimu doma v Československu
je dovršena rozhodující etapa a úsilí
těch, kteří za svobodu, mnozí jedno i
více desetiletí, pracovali i tady za hra
nicemi. A na mne zbyla úloha ...za se
be i za ostatní čtenáře, za všecky ty te
lefony, ke kterým jsem už nedoběhla...
poděkovat za píli a obětavost, se kte
rou se J.S. těch osmnáct let redaktor
ské činnosti ve Zpravodaji a krajanské
obci věnoval. Měla bych aspoň něko
lika slovy připomenout raná svítání,
kdy alpský rytíř skutečně ještě spal,
ale na redakčním stole bylo nutno
udělat ještě to a ono ... Práce sama se
mohla vydařit jen proto, že za ní stál
člověk srdcem i duší.
V románu Prohry je Strnadův hrdi
na kopanci hnán z lágru do lágru, tady
promlouvají biografické zkušenosti
autorovy. Také Václav Hanykýř v Jo
bovi mi už kdysi, ať právem či ne, sply
nul s postavou autorovou. To pro onu
touhu po domově. Na oba romány i
na ten poslední, opět s politickou té
matikou, na němž ještě neoschl auto
rův podpis, musím myslet ve chvíli,
kdy píšu svoje poděkování. Zároveň si
trpce uvědomuji, že hodiny strávené
za redakčním stolem nejen čistou žur
nalistikou, ale pracemi, které připad
nou na jednoho člověka pouze ve výji
mečných podmínkách exilu, se nedají
odbýt jen slovy. A jako by si to uvědo
mily i úřady svobodného Českoslo
venska: v těchto chvílích bylo J.S. po
40 letech navráceno československé
občanství.
Václav Hanykýř v Jobovi na svoji
touhu po domově umírá... Jaroslav Str
nad pro domov nepřestal žít.
‘‘Není to můj kraj, zpronevěřili mi

ho ...” zakončil kdysi s trpkostí do při
pravovaného románu O Praze Karla
Trinkewitze svoji vzpomínku na domov.
“Přesadiljsem si ho do snů uprostřed
švýcarských hor. ” Přesadil, ale není to
tak docela ono. A tak v těchto dnech,
kdy je i jeho literatura akceptována ja
ko literatura národní, jede Jaroslav
Strnad poprvé po mnoha a mnoha le
tech do Cech ... domů.
Blanka Kubešová

F.J. Strauss — životopis

významného politika

Franz Josef Strauss: Die Erinne
rungen, Siedler Verlag Berlin 1989,
str. 575.
Že dějiny sa nereguľujú samy sebou a
že ľudia, a nie abstraktné historické
zákonitosti, dávajú udalostiam jedi
nečný profil, je — najneskoršie od čias
všeobecného otrasu marxistickej viery
— obecne známe. Čo však táto záko
nitosť interpretácie dejín konkrétne
znamená, je si treba vždy znovu a zno
vu názorne overiť. Nielen isté idey, vô
la a chcenie ako nevyhnutnosť alebo
poučenie z toho, čo sa doposial udia
lo, ale i individualita konajúcich osob
ností, ba i to, čomu sa hovorí: “náho
da”, hrá mnohokrát dôležitejšiu úlo
hu, ako by sme to z odstupu času boli
ochotní predpokladať.
Nedokončené pamäti Straussa,
ktoré sa koncom minulého roku do

stali na nemecký knižný trh, dávajú
možnosť v živej a pútavej forme sledo
vať, ako sa organicky zlievajú do seba
tragické rozpomienky na 2. svetovú
vojnu s vôlou žiť a tvoriť po novom:
odpor k všetkým podobám totalitari
zmu s ustavične sa meniacimi okol
nosťami povojnových dejín Európy.
V osobe bavorského politika zosnulé
ho v jeseni 1988 spoznávame mnoho
z toho, čo hnietilo Nemeckú spolkovú
republiku, počnúc od ich začiatkov až
do dnešných dní. A nielen to. Pre roz
hodujúcu úlohu, ktorú prišlo západ
nému Nemecku zohrať v mnohých
kľúčových otázkach medzinárodnej
politiky, nadobúdajú výrazne osobné
spomienky jedného politika kľúčový
význam pre ocenenie vývoja, ktorý
viedol k dnešku i u bezprostredných
súsedov Spolkovej republiky Nemec
ka.
Zaujímavé je v tomto smere už líče
nie rodinného prostredia a okolností,
ktoré v detstve určujúco formovali
osobnosť budúceho politika. Súc kon
frontovaní s neobyčajnou zásadovos
ťou a činorodým elánom, ktorým F.J.
Strauss predovšetkým ako minister
národnej obrany pomáhal koncom
50-tych rokov vybudovať vojenské
spoločenstvo Západu, mali mnohí za
hraniční pozorovatelia ihneď napo
rúdzi obvinenia z militarizmu, ak nie
z revanšizmu a fašizmu. Odmietnutie
sovietského imperializmu a akýchkoľ
vek podôb totalitarizmu sa však ne
musí napájať zo sympátií k Hitlerovi
a k reakčnej nemeckej minulosti. Nie
ľavica a už vôbec nie nestáli nemeckí
komunisti, ale tradicionalisti z kato
líckeho a konzervatívneho tábora roz-
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poznali už vo weimarskej republike
nebezpečenstvo hlasitej demagógie
národných socialistov. “Keď sa spo
menulo meno Hitler, prekrižoval sa
vždy môj pobožný otec, považujúc
rakúskeho fanatika za stelesnenie dia
bla a bezviery”, spomína v úvodných
kapitolách F.J. Strauss.
Odpor voči demagógii, pevná zakorenenosť v tradícii, viere a v dejinách,
formujú životné osudy mladého vzde
lanca. Najnadanejší maturant ročníka
1935 a neskorší študent klasickej filo
lógie musí už v prvých dňoch druhej
svetovej vojny narukovať k armáde.
Ako mladý dôstojník spoznáva pre
dovšetkým v Rusku hrôzy vojny všeo
becne, a zločiny sfanatizovaných jed
notiek nacistov obzvlášť. Že je Hitle
rova vojna prehratá, uvedomuje si
Strauss skôr než iní. Bez dlhého roz
mýšľania zapája sa preto už od počiat
kov do budovania nového Nemecka.
V zhode s rodinnou tradíciou, ale i na
základe vlastných skúseností, je začí
najúci, ako i zrelý politik-Strauss pre
svedčený o organickej symbióze kresťansko-sociálnych, konzervatívnych,
liberálnych a národnostných ideí. Antidogmatizmus a pružnosť myslenia
patria, podľa Straussa, v liberálno-demokratickom tábore tak dohromady,
ako fanatizmus a voluntarizmus v tá
bore marxistických odporcov demo
kracie.
Okrem pevnosti zásad, ktorá — po
dľa Straussa — chýba už niektorým
mladším politikom Nemecka, ktorí
bezprostredne nezažili vojnu a fašiz
mus, nezabúda Strauss ani na kon
krétne cesty, ktoré vedú k naplneniu
cieľov. Technika, veda a organizácia
vzrušujú bývalého klasického filoló
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ga. Po špeciálnom ministerstve pre
jadrovú technológiu, rozvíja sa
Straussov organizačný talent predo
všetkým pri budovaní novej nemeckej
armády na prelome 50-tych a 60-tych
rokov. V tejto funkcii je Strauss aj naj
viac napadaný, a to nielen sovietskou
propagandou, ale i nemeckým ľavico
vými intelektuálmi a tlačou, ktorá je
od počiatku proti nemu. I pre kance
lára Adenauera je vyhranená osob
nosť bavorského politika prekážkou
jeho autoritatívnej vlády. Vyšetrova
nie zrady vojenského tajomstva a za
tknutie šéfredaktora Spieglu Rudolfa
Augsteina, ktorý prísne tajné doku
menty uchováva v trezore, zaťažilo
Straussa natoľko, že bol prinútený v
roku 1962 z funkcie ministra obrany
odstúpiť.
S Adenauerom spájalo pritom
Straussa predovšetkým spojenectvo s
Francúzskom. Na rozdiel napr. od
ministra zahraničných vecí Schrödera
a iných “atlantických” politikov, pri
hovára sa Strauss vždy za užšie európ
ske spoločenstvo, združené okolo osi
Paríž-Bonn. Neistota Američanov v
časoch potlačenia maďarského po
vstania a československej jari 1968,
ako i už predtým v Berlíne 1961, na
značujú, že Európa, a najmä Nemec
ko, sa musí spoliehať predovšetkým
na seba, a nie na iných.
Pokiaľ ide o domácich nemeckých
politikov, vyslovuje sa Strauss pomer
ne objektívne o politike sociálnych de
mokratov, nachádzajúc slová uznania
i pre Willyho Brandta a Helmudta
Schmidta, ako aj pre iných protivní
kov. V zhode s konšteláciou politic
kých síl najmä v 80-tych rokoch je
Strauss najkritickejší k liberálnym de

mokratom. Najmä ich dlhoročný šéf,
minister zahraničných vecí ako za
Schmidta, tak i za Kohla: Hans-Dietrich Genscher, je Straussom líčený iba
negatívne. Jeho číro slovné obraty,
umožňujúce “to isté značne vyprchnuté víno predávať raz pod tou, raz
zas pod inou, i protirečivou nálep
kou” (cit. dok. s. 505), nenachádzajú
veľa sympátií u zásadovo ale i kon
krétne mysliaceho Straussa.
Isteže, vnútropolitická konkuren
cia Bavorčanov s liberálmi sa prenáša
aj do zahraničnej politiky. Škoda
však, že Straussova pružnosť a schop
nosť vidieť veci v globálnych súvislos
tiach a pritom zásadové, sa neuplatni
la i na poli zahraničnej politiky. Le
gendárny Henry Kissinger, ku ktoré
mu sa Strauss priateľsky hlási, by tu
bol dostal dôstojného európskeho
protihráča.
Straussove pamäti končia opisom
jeho moskovskej cesty koncom roku
1987. I keď je aj Strauss očarený osob
ným šarmom Gorbačova, uchováva si
— na rozdiel od väčšiny európskych a
amerických politikov — i tu svoj
striezlivý odstup skeptického pozoro
vateľa diania. “Ani pesimizmus vče
rajška, ani prehnaný optimizmus nie
sú na mieste”, tak Strauss v závere
svojich pamätí (s. 565, cit. dok.).
“Striezlivý realizmus ukáže, kam vý
voj vlastne povedie”. K týmto varova
niam ostražitého nemeckého politika
niet ani dnes čo dodať.
Tomáš Strauss

Soupis díla Karla Čapka
Boris Mědílek a kolektiv, Biblio
grafìe Karla Čapka, Academia,
Praha 1990, 658 stran. Cena váz.
výtisku 80.- Kčs.
Generální soupis díla Karla Čapka,
který se objevil k 100. výročí autorova
narození v první polovině roku 1990,
je překvapením hned v několika smě
rech. Především odhaluje zcela neob
vyklou šíři záběru, kterou se Čapkovo
pero vepsalo do české literatury. Přes
tři tisíce čítají články, komentáře, po
lemiky, recenze, medailony, nekrolo
gy atp. roztroušené v časopisech, no
vinách a sbornících. I když soupis ob
sahuje i duplikáty (na př. překlady
článků z Lidovek pro Prager Rund
schau nebo paralelní texty české a an
glické aj.), je to úctyhodné číslo, ze
jména máme-li na mysli, že Čapek i ja
ko žurnalista dovedl své články, skizzy a poznámky naplnit bohatým ob
sahem. Počet jeho knih čítá na půl
stovky titulů (včetně prací vzniklých
ve spolupráci s bratrem Josefem, di
vadelních her a titulů připravených k
vydání po autorově smrti Miroslavem
Halíkem) — a téměř všem se dostalo
několikerého vydání — některé z nich
(na př. První parta, Hordubal, Povětroň) se dočkaly až dvaceti vydání. A
navíc, většina z nich byla přeložena do
cizích jazyků (celkem do padesáti —
včetně esperanta, malajštiny, urdštiny
atp.). Nejvíce překladů se dostalo Vál
ce s mloky (28 jazyků), Devateru po
hádek (27), Povídkám z jedné i z dru
hé kapsy (24), Matce a Hordubalovi
(23). Překvapující je také, že tato dů
kladná bibliografie byla sestavena v
poměrně krátké době — projekt byl
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sice schválen už r. 1985, ale s jeho rea
lizací se začalo až v lednu 1988, kdy se
edice ujalo nakladatelství Academia,
které si však stanovilo jako podmín
ku, že rukopis bude odevzdán do kon
ce roku 1988, aby bylo možno knihu
vydat k 100. výročí Čapkova naroze
ní. Kolektiv sestavovatelů se ovšem
mohl opřít o příkladnou soupisnou
práci vydavatele Čapkova díla Miro
slava Halíka a o spolupráci členů spo
lečnosti bratří Čapků i řady knihoven
(zejména knihovny Národního muzea
a Státních knihoven v Praze a v Brati
slavě). Pochopitelně, že nebylo možno
zvládnout evidenci zcela optimálně:
ediční údaje nakladatelství jsou často
nepřesné, postrádají pevný řád. Vedle
Aventina a Borových, kde vycházela
“řádná” vydání, jsou i vydání “sešito
vá”, “lidová” atp., v jejichž tirážích
převažuje anarchie. Navíc tu působila
i okolnost, že Čapkovo dílo bylo v ko
munistickém režimu vědomě zatlačo
váno do pozadí a deformované inter
pretováno. Získat přesné informace v
registraturách ideologicky často zcela
“přeoraných”, bylo nesmírně obtížné
— autoři na tyto obtíže a některé
problematické údaje upozorňují v do
provodných poznámkách. Přes tyto
problémy podařilo se podat zatím nej
úplnější přehled celého Čapkova díla.
Tím ovšem není práce ještě skonče
na. Zbývá jednak sestavit soupis veš
keré literatury o Karlu Čapkovi, jed
nak sestavit úplný slovník jeho literár
ního díla, které jako málokteré obo
hatilo český jazyk tolika výrazy, vý
znamy a barvami. Dnes, kdy závora
ideologické cenzury je v Českosloven
sku definitivně odstraněna, můžeme
se těšit, že splnění i těchto úkolů na se
be nedá dlouho čekat.
Karel Hrubý
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K historii československých

Židů
Review of the Society for the History of Czechoslovak Jews, vol. 3,
New York 1990-1991. US$9.00.
Společnost pro historii českosloven
ských Židů si vytvořila ve své Review
periodikum úctyhodné úrovně. Třetí
svazek, který redigoval opět Lewis
Weiner za asistence Gertrudy Hirschlerové pokračuje v úsilí shromažďovat
informace o osudu jednotlivců i ce
lých skupin židovského obyvatelstva
v Československu, které by usnadnily
budoucím historikům zpracovat tento
dramatický aspekt našich dějin s po
mocí obsáhlé dokumentace. Dělá to
velice živě: působivá svědectví lidí,
kteří přežili Holocaust, se tu střídají
se studiemi z dějin československého
židovstva a jeho kultury.
V třetím svazku vyprávějí o svých
zážitcích H. Carmel, Hana Gruna, J.
Schulhof a Kurt Ticho Thomas. Kaž
dé z těchto svědectví je otřesným do
kumentem nejen osobních osudů, ale
celé tehdejší doby zdeformované na
cistickými zločiny. Jsou však i svědec
tvím o obětavosti a sounáležitosti lidí,
kteří dovedli pomáhat; dosvědčuje to
na př. K.T. Thomas líčením pomoci,
kterou mu při útěku poskytla rodina
polského sedláka. I J. Schulhof, který
vypráví podrobnosti svého úniku
před nacismem do Číny, zmiňuje obě
tavou pomoc některých členů své ro
diny. H. Gruna naopak vzpomíná, jak
ustrašení sousedé zasáhli osudově do
života její rodiny. Vyprávění “Flight
before the Storm” je převzato z ne
dávno publikované Carmelovy knihy
“Black Days, White Nights”; kon

frontuje se tu odvaha i strach ohrože
ných lidí s vyděračskými metodami
Gestapa v prvních měsících Protekto
rátu.
Vedle těchto osobních svědectví
přináší Review studii Miloslava Rechcígla o prvních židovských přistěho
valcích z Českých zemí a ze Slovenska
do Ameriky. Autor tu sleduje počátky
židovské immigrace od 16. století do
poloviny 19. století v pozoruhodných
detailech. Článek Livie Rothkirchen o
“plánu Evropa” se zabývá poměry ve
Slovenském štátě a informuje o prak
tikách “výkupného”, jež měly umož
nit nacistům dostat se k penězům zá
možných židovských rodin.
Zajímavá je esej, v níž W. Klubach
hodnotí historické, sociální a politic
ké názory Hanse Kohna, který jako
jeden z nejlepších znalců podstaty a
vývoje středoevropského nacionali
smu varoval před jeho rozšířením
uvnitř židovského společenství.

Dva příspěvky jsou věnovány hu
dební tématice. Zdenka Fischmannová tu publikuje první část své studie
“Jewish Musicians with Roots in Cze
choslovakia”, v níž navazuje na dří
vější práci P. Nettla, jehož portrét i
působení blíže osvětluje. Seznamuje
me se tu s hudebníky období Holo
caustu i s těmi, kterým se podařilo
emigrovat do svobodného světa. Joža
Karas pak ve svém článku líčí zajíma
vě vznik dětské opery Brundibár a její
první provedení v Terezíně v září
1943. Jeho článek je přepracovanou a
doplněnou verzí z knihy “Music in Te
rezin 1941-1945”, která vyšla v r. 1985
v New Yorku. Konečně je tu v literárně-historickém oddíle rozbor rukopi
su Franze Kafky, zpracovaný jeho
jmenovcem. Review III má 220 strá
nek; časopis lze objednat na adrese:
Josef Abeles, 102-30 62nd Road,
Forest Hills, N.Y. 11375, USA.
-kh-

Bohdan Lacina: Lunovrátek, dřevoryt, 1967
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Errata
V článku Tomáše Strausse 1990 mínus 1957 = jedna tretina storočia
z minulého čísla (Premeny 27, 3, 1990) je na str. 54 v posledním odstavci
chybně uveden letopočet 1956. Aktiv Zväzu slovenských výtvarníkov,
o němž se v odstavci píše, se sešel až na jaře roku 1958.
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