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NOVÝ

ZAČÁTEK

Čtrnáctým číslem zahájí Studie nové údobí své několikaleté existence, časopis bude nyní tištěn - od minulého čísla se oděl v tiskařskou čem - a bude
publikován čtyřikrát za rok. - Studie mají novou redakci, která ve spolupráci s
redakčním kruhem se chce pokusit vybudovat je v revui. - Studie chtějí věnovat
své stránky současnému myšlení náboženskému, filosofickému a vědeckému;
t> posledním případě ovšem jen potud, pokud moderní věda se pokouší vytěžit z
rychle se hromadícího množství dat důsledky zasahující do oblasti filosofie. - Studie by nemohly být revuí, kdyby neposkytovaly místo kritice a informaci o
duchovním životě a tvorbě naší doby. - Je přirozené, že Studie budou poskytovat místo především tvorbě české, a to} jak doufají, nejen té, jež roste jako
větev české kultury mimo domácí půdu. - Studie budou těž sledovat cizí duchovní tvorbu, protože nevěří v separatismy žádného druhu. - Studie se hlásí ke
křesťanské kulturní tradici, ve které chtějí pokračovat bez ideologické úzkoprsosti a nesnášenlivosti, neboť ty jsou překážkou dialogu, jemuž se Studie nechtějí
uzavřít.
Redakce
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J A K ZACHRÁNÍM SVOU VLASTNÍ MYŠLENKU ? "
Ivan

Jelínek

Avšak vy, stavěli jste vy dobře, že teď sedíte, nevědouce, co si počít, v zničeném domě ?

Nadpisuji tuto úvahu větou z řeči Ludvíka Vaculíka na IV. sjezdu čs. spisovatelů v Praze.
Nepatřím k lidem, kteří nezačnou číst Borise Pasternaka dříve než kolem
něho vznikne aféra. Nečtu Platona proto, že athénský lid odsoudil Sokrata na
smrt. Totéž pro mne platí o Dantovi, Dostojevském, Siňavském a jiných, o
Ludvíku Vaculíkovi nebo Milanu Kunderovi. Dávám si, pokud to svedu, pozor
abych se nechoval jinak, i když přitom nepřecházím bez povšimnutí válčící Florencii a vlády carskou, sovětskou, athénskou nebo pražskou.
Štítím se pomluv, hesel, avšak především machinátorů moderních prostředků masových informací. Těmto bylo, je a navždy bude úsilí tvořivých lidí, tedy
i vědců a umělců, nebažících po moci a plodech vlastního díla, zcela lhostejno;
jim tvorba rázem začne něco znamenat až ve chvíli, kdy na tvůrcích je možno
získat slávu a nebo kupu peněz. Také nejsem z těch, kdož si dělají z vědy nebo
umění bůžka; kořím se jedině Bohu. Nedomnívám se, že by tvůrci, kteří tvorbou,
jež dává štěstí, naplňují svůj život, měli nárok ještě na něco víc, najmě na právo
stát na vrcholu mocenské stavby společnosti v starých Athénách, Římě, Florencii, v Moskvě nebo v Praze. Mám k tvůrcům zvláštní úctu jen tenkrát, jestliže
dostoupili na nezpeněžitelné a v časnou moc neproměnitelné vrcholy duchovní
tvorby; pak jsou živitely, kterým jsem též já povinován vděčností- Na druhém
místě mám také úctu k tvůrcům, bojujícím proti pověře a tuposti své doby za
spravedlivou věc; bojujícím statečně, třebas je jímá strach; zápasícím bez ohledu
na potlesk i těch nejlepšxch, s nezájmem o bezpečnost, dobré bydlo své nebo
svého bližního. K těm chovám sympatii a soucit; pokouším se jim rozumět,
jestliže sledují právě to, k čemu byli svými vlohami povoláni, jestliže sledují
správné cíle správným, to jest plně odosobněným a odpoutaným úsilím, které
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doufá pouze v boj a hledačství, jimž není konce. Takových lidí nikdy nelitují:
jak bych mohl litovat člověka jednajícího čestně, nezištně a spravedlivě ? Jak
bych mohl litovat muže, jenž se pokrývá slávou ?
Stále si připomínám: skutečná vědecká nebo umělecká tvorba nemá ^hola
nic společného s právy a výhodami mocenskými, hmotnými, ba ani ne mravními.
Duchovní tvorba je svou podstatou mravná, avšak ani tvůrce ji nikdy nesmí vydávat za mravní normu. Tu normu by pak i záludní a zlovolní předepsali a
vbrzku začali vynucovat.
Tvorba se zpravidla děje v samotě; mimo hmotný či jiný zájem a jiné doufání., Děje se mimo hranice farností, stran, státních a jiných organisací. Jinak
tento boj se smrtí o nesmrtelnost prostě není. Tvorba se děje v poušti; kde jinde
by bylo možno se utkat s andělem ?
Vyložil jsem své karty, abych směl mluvit o IV. sjezdu čs. spisovatelů
v Praze. Nyní smím říci, že jedním z nejpozoruhodnějších rysů projevů Ludvíka
Vaculíka, Milana Kundery a Ivana Klímy je jejich oproštěný výraz. Není v nich
„ kluzké bahno slov " . . .
„ Z kluzkého bahna slov, z lijáku a krupobití slovních nepřesností, z přibližných myšlenek a citů slova
převzala místo myšlenek . ,

Mocenské a hmotné důsledky politických výhod nebo nevýhod mě nechávají chladným. Je nezbytno uvarovat se sentimentálního stanoviska; s tím
bychom nikam nedošli. Jde mi o toto: povedou tyto události mezi spisovateli
tyto tři a jiné statečné a tvořivé lidi k poznání, že jde pouze o tvorbu ? O tvorbu, která je řešením a naplněním jejich soukromého života ? O tvorbu, jež jim
samým a nám čtenářům dobude větší účasti na jsoucnu; na poznání a prožívání
lidské a mimolidské skutečnosti ? O toto půjde stále. Jestliže tomu tak bude,
potom bude možno říci i zítra a pozítří - jak se stará Milan Kundera - že existence českého národa a českého jazyka stojí za to. Kundera pravil, že tyto nejfcákkclnější otázky n čekají stále ještě na definitivní zodpověděníTyto
otázky
nelze nikdy definitivně zodpovědět ! Jak je možno slučovat skončenost, definitivnost s vývojem, s trváním P Dáme-li dohromady definitivnost, to jest přerušení a zastavení procesu s trváním, s procesem pokračujícím, výsledkem nebude
neutralisace v nicotu; nýbrž definitivnost zmizí a proces bude pokračovat.
Lze uznat, že situace by byla povážlivá, kdyby „ někdo podrážel nohy kulturnímu rozvoji, čímž by zároveň podrážel nohy bytí tohoto národa
Neuznává, že registrace kultury jako společnosti s ručením omezeným nebo neomeze-
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ným, její institucionalisace by kdy mohly podrážení nohou zažehnat. Kundexovi
jde jasně o tvorbu nejvyšších hodnot. J e taková tvorba možná jinak a jinde nežli
jak bylo naznačeno na začátku ? Snad není těžké pochopit, že dožadovat se dalších práv mimo právo na tvořivou činnost - a také toho se nelze dožadovat od
nějaké lidské organisace, - je v jádře tužba po obchodní transakci. Umělec a myslitel má jedině právo na tvorbu; a toto právo vzniká až za aktu tvorby. Tvůrci
nemají právo na organisaci ani prostředky tvorbu šířící. Jaképak je to myšlení ?
Orfeus nestál a nepadal Litfondem. Homér nežádal organisaci, nežádal o příděl
psacího materiálu a písařů; James Joyce pracující na Odyseovi v Terstu o nic
nežádal a živil se hodinami angličtiny; Gilgameš „šel na dlouhou cestu, byl znaven, vyčerpán trampotami a navrátiv se, vyryl do kamene celý příběh. "
Podobně se zmítá v okovech, do kterých se částečně sáni ukoval i Ludvík
Vaculík. Vaculík chce setrvat na postoji občan - socialista - umělec. Kolika pánům chce Vaculík sloužit ? Jeho vývody jsou ovšem místy pádné a přesvědčivé;
avšak co mají společného s tvorbou ? Co má společného s tvorbou, jestliže skupina chatrných mladých anglických básníků spálí na dlažbě před Britskou uměleckou radou knížečky a rukopisy na protest proti tomu, že Umělecká rada jim
neudělila stipendia na tvůrčí dovolenou ? Podle Vaculíka se má i Svaz spisovatelů účastnit úsilí o pozměnění a vylepšení nevyhovujících nebo špatných zákonů. Co je to jiného nežli úsilí o institucionalisaci kultury ? Má být Česká
kultura něco jako anglikánská církev ? Anglikánské církvi, která je součástí
státního aparátu, rozhoduje parlament o obsahu a znění její hlavní bohoslužebné
knihy, The Book oř Common Prayers. Proč by se mělo v případě Institucionalisované české kultury čekat od československých vládnoucích kruhů něco jiného ?
Vaculík mne ohromuje slovy: „Ani spisovatelé nechtějí anarchii, protože
si přejí bydlit v pěkných městech, přejí si mít pěkné byty . . , aid. " ProČ jsem
ohromen, vyplývá z předchozích vývodů.
Vaculík klade otázku, zda Litfond, noviny, atd. budou československému
spisovatelstvu vzaty, jestliže ,, nebudeme hodní " a ptá se, zda vládnoucí kruhy
„ jsou opravdu pány všeho ? A co ponechají v rukou jiných nežli svých ? Nic ?
To tu nemusíme být. " Ovšem že „ tu nemusí být " ani Joyce v Terstu, Ovidius
v Římě, Vaculík v Praze, kterýkoli opravdový tvůrce kdekoli na západě, v Asii
a jinde. Protože tvůrce tt nemusí být ". Je jeho místo, jestliže se už objeví,
jedině v poušti. Neopovážil bych se mluvit o tomto přirozeném údělu spisovatele,
kdybych jej sám nežil v poušti. Být musí pouze ministr kultury a festivalový
výbor. Ti jsou samoúčelní avšak mohou se také vykázat - jak ironické ! - kulturní činností ! Jestliže cizopasí třebas na mrtvole Shakespearově, mají přitom právo
říkat, že je škoda, že nemají nového Shakespeara, jehož by mohli oslavovat, uctívat a cpát na krmníku.
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Mám dojem, že nic není ztraceno, klade-li Vaculík otázku, kterou jsem si
vypůjčil za nadpis, „ Jak zachráním svou vlastní myšlenku" ? Proč by měl
Vaculík litovat ztraceného času ? Sám jej neztratil, neboť v tomto času se dopracoval k formulací své otázky. Nyní si ovšem Vaculík vytvořil situaci, že by
opravdu začal ukrádat Pánu Bohu čas, kdyby na otázku neodpověděl a podle
odpovědi nejednal.
Uvědomuji si přečetné námitky proti tomu, co píší. Jestliže je nevypočítávám a s nimi nepolemisuji, není to z trestuhodné pýchy, nýbrž proto, že s povahou věci nemají nic společného, tíředně koncesovaného učence a literáta jsem si
přirovnal k Humpty Dumptymu, tomu tlouštíkovi s křehkou vaječnou skořápkou místo kůže z dětské anglické říkánky, která vypráví:
Humpty Dumpty seděl tak dlouho na zdi až s ní
spadl a pak už ani královská kavalerie ani královská
infanterie ho nedaly dohromady.
A co se stalo se spisovatelem po jeho pádu se zdi, mne přivádí k mému
argumentu na Mezinárodním sjezdu P. E. N. klubů v Bledu r, 1965 na téma
sjezdu, Literatura a společnost. Tyto vývody otiskuji jinde.

Jacques Borel správně ukázal, že podstata dnešní poesie počínaje Mallarmém
je poznamenána tragickou zkušeností nemohoucnosti: nemajíc životní význam
ani společenské poslání, poesie přestala mít živý styk se skutečností. Stala se
mnohým jakousi nemocí dospívání, příznakem určité duševní choroby, alibismem
před skutečností života, verbálním způsobem žití, jenž je odmítnutím existence.
Můžeme se tedy ptát: má ještě poesie mezi námi místo anebo se podaří dnešnímu
světu ji vyhladit ? Svět bez básníků je svět bez mystiky, svět skrz naskrz positivistický, zcela upsaný organisování lidí a využívání věcí.
Poesie a náboženství se neomezují na nějakou praxi nebo na nějaký naukový
systém. Přesahují každou rutinu, jsou v podstatě spíše způsob života než určitý
názor na svět; zjevují existenci. Náboženský člověk a básník mají jistý způsob
existence, způsob, který je pravděpodobně hlubší než všechny ostatní, ať tiž je poslední smysl, který se člověk rozhoduje dát tomuto svému hlubinnému rozměru,
jakýkoliv. Řekli bychom, že je v nich trochu v í c e b y t í než v ostatních. Básníci 19. století velmi dobře pochopili, že jejich umění není jen uměním, ale i
výrazem jejich uvědomění, důsledkem jejich pronikání k bytí, že jejich osud je
spjat s nejvlastnějším jádrem jsoucna.
(Jean Onimus, La Connaissance poétique, Paříž 1966, str. 13-14.)
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NÁBOŽENSKÁ ZKU5ENOST V DÍLE JULIA ZEYERA
Jan Strakoš
I
Ke zdrojům křesťanského

Je nutno litovat, že světové literatuře zůstalo celkem neznámo vynikající dílo českého básníka, romanopisce a dramatika Julia Zeyera, jednoho z hlavních klasiků moderní české literatury. Dlužno toho litovat nejenom
proto, že jeho důvěrný vztah k literatuře francouzské (jeho předkové se
strany otcovy pocházeli z francouzského
Elsaska) a ruské, i jeho originální využití tématiky starofrancouzské, aglo-irské, slovanské ale i japonské a čínské,
právem zasluhovaly pozornost, nýbrž
hlavně proto, že několik děl tohoto
geniálního stylisty bylo prvním ohlášením křesťanského existencialismu opravdu avant la lettre.
Jeho klasicky vybroušená novela
„ Dům u tonoucí hvězdy " vedle několika jiných skladeb typicky existencialistické ražby jsou vlastně i prvními závažnými kreacemi křesťanské inspirace v moderní evropské literatuře
před Blovým „Zoufalcem" a „Chudou

existencialismu

ženou " a také před Huysmansem a
Bourgetem, nemluvě ani o Bellocovi a
Chestertonovi, jejichž vlastní dílo křesťanské inspirace spadá do doby po
smrti velkého českého průkopníka moderní tématiky křesťanské.
Je poněkud složité (a pro náš vlastní cíl i nedůležité) odpovědět na otázku, proč došlo k tak vážnému opomenutí. Avšak ani Česká kritika, jinak
pozorná k dílu Julia Zeyera, nedocenila složitou problematiku jeho nábožensko-filosofického myšlení, tak zřejmě již existencialistického ve smyslu
křesťanském.
V poměru zvláště k Dostojevského
románům s křesťanskou tématikou
projevil Zeyer nejenom filosoficky,
nýbrž i tvarově mnohem aktuálnější
postoj k náboženskému problému moderního člověka, zachraňujícího se před
totální nicotou racionalistícké skepse
a ateistického hedonismu a humanitarismu přijetím křesťanské víry jako
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zákonitého postulátu tajemství lidského bytí.
Je pravda, že nepokoj tohoto hledače
nábožensko-fílosofického Absolutna vyvěral z obecného charakteru jeho doby.
Byl také společný tolika tvůrčím duchům evropského básnictví i filosofické renesance, Paul Verlain Baudelaire,
Rimbaud, Bloy, Wordsworth, Arnold,
Carlyle, Emerson, Dostojevský, Gogol,
Nor vid a jiní patřili také k Zeyero-

vým nerozlučným spolupoutníkům. Čím
však se zároveň od nich lisí, je jeho eminentně moderní ponor do samé podstaty pochybujícího intelektu a překonání
filosofického solipsismu téměř milostným aktem pokory před tajemstvím života a z něho vyvěrajícím uznáním božského poselství Kristova, jako jediného
vysvětlení pro záhady lidské existence
v plánu stvoření i jeho vývoji, stále
ještě neukončeném . . .

II
,, Sám, sám, sám ! Bože, jak jsem opuštěn ! To nikdo
neví, co v mém srdci pláce í " „ Vy prahnete po víře ! " řekl jsem. „ Jsou to pro vás muka, že věřit nedovedete. To je mi úplně jasné."
Julius Zeyer: „Dům u tonoucí hvězdy".

„ Je mi divné, že někdo může v té věci vidět nějakou snahu ateistickou; myslím, že možno z toho líčení cítit „ žízeň po vířeJ1 těch, kteří věřit nedovedou."
Z dopisu Julia Zeyera Karlu Dostálu
Lutinovovi o „Domě u tonoucí hvězdy."

S problémem klíčící víry se Zeyer
obírá v „ Domě u tonoucí hvězdy."
V ,, Ondřeji Cernyševovi " a zvláště v novele „ Na pomezí cizích světů "
učinil ústředním tématem motivy víry, jež jsou předpokladem náboženské
zkušenosti, čili motivy volního odhodlání k aktu víry. V „ Ondřeji Cernyševovi " je to osudová krise, která staví Kateřinu před rozhodnutí poznati
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a uznati motivy víry— v jejím případě záslužnost a užitečnost víry— i
když, jak jsme to jinde zdůraznili nelze přitom mluviti ještě o charakteru
náboženské víry v pravém slova smyslu. V novele „ Na pomezí cizích světů " vede k uznání motivů víry krása
a vznešenost úkonů víry, poznané za
tragického manželského konfliktu. Ale
jakkoli v případě Lazarově běží již

0 problém náboženské víry, nicméně
ani tu nejsou ještě dotčeny vlastní ustavující motivy, vytvářející sám akt víry,
neboť Lazar po mučivém zápase o víru
1 Floru a po jeho vítězném dobojování je ponechán oddané péči Flóřiny
lásky.
V „ Domě u tonoucí hvězdy " je
sice problém zdánlivě zjednodušen tím,
že se zápas o víru soustředí v niterné
drama jedince, bez valného zasahování
vnějších činitelů, ale na druhé straně
je zase zkomplikován překážkami rázu intelektuálního.
Rojko, duchovní bratr Lazarův ale
i Lambertiho, pokročil v integraci náboženské zkušenosti dále než Lazar nebo Lamberti, a to i při vší vnější paradoxnosti vnitřního zápasu. Má již za
sebou dětské nemoci Lazarovy skepse;
ale i Lambertiho spiritualistické sebevědomí prošlo stadiem kritické opatrnosti, aby nakonec vyústilo v mučivý
stav opuštěnosti, která je dílem nedokonaného procesu víry.
Případ Rojkův je o tolik vážnější,
ze se tu problém víry neurčuje tak
předcházejícími motivy, jako spíše
mravním rozhodnutím převzíti věc víry na vlastní odpovědnost. Před Rojkem se otevírá propast vlastního svědomí, v němž nemůže býti nikým zastupován, ani prostými souvislostmi rodinné tradice, ani jiných určovatelů.
Rojko cítí, že přesunutí břemene odpovědnosti s cizích ramen na vlastní je
podmínkou jistoty jeho víry, a to s celou naléhavostí nového přerozování ve
všech zkušenostech nejistoty, pochyb-

nosti, opuštěnosti, dobývání i selhávání.
Abychom snáze pochopili Rojkův zápas o víru, nutno si uvědomí ti předem,
že samo východisko jeho krise je poznamenáno nedostatkem, oné síly bezpodmínečnosti, která je tak důležitá pro
vlastní ustavující motivy víry. Rojko
vyšel z protestantského rodinného prostředí; již tento fakt je velmi důležitý
pro pochopení jeho mučivé nnabase.
Jeho otec, protestantský pastor, snažil
se v nevšedně nadaném hochu vzbuditi
ctižádost člověka předurčeného k velikým činům. Ale to, co mladého adepta
smělé kariéry vrhalo v zápas se sebou i se světem, byla nerovnost dvou
světů, které na sebe narazily: na
jedné straně svět zvyklostí, svět domněle ukončené stavby světa i života, na druhé neklidný svět vlastního kritického skepticismu, pomíšený
silnou dávkou zjitřené vnímavosti pro
hlubší smysl života, než byl ten, jaký
mu podávali. Ve své přirozené hloubavosti se dostal 1c pochybnostem nejen
o oprávněnosti otcovy víry, ale i křesťanství, a nakonec i k pochybnostem
o Bohu vůbec. Nebylo to přiznání k
ateismu, spíše vzpoura „ proti příliš
po lidsku utvořené představě o Bohu
jak doznal; ale otci to bylo důvodem,
aby syna vyhnal z domu s kletbami.
Nastala mu pak pouť po různých zemích Evropy se všemi důsledky života
lačně se vrhajícího v nové a nové podniky, stále ztroskotávajícího jak na neporozumění, tak i na přílišné exldusivnosti jeho samého. Nakonec se uchytí

v okolí Paříže jako úředník v průmyslovém závodě s obstojným platem. A
zde se vlastně počíná odhalení vnitrního dramatu Rofkova,
Jeho modlou byla věda,, o níž se
domníval, že mu nahradí náboženství
které zamítl, a že mu podá určitá vysvětlení na podstatné záhady života a
světa. Zklamání, které mu věda připravila, uvrhlo ho ve stav zoufalé trýzně, v žalář temnoty;, z něhož se pokouší nalézti novou naději „ . .
Nejdříve ho unavil a zcela neuspokojil stav současné vědy a především
její analytická vášeň, zasahující všechny
obory poznání. Viděl v tom jen do
nekonečna rozrůstající se prohlubeň
rozkouskované skutečností, bez možnosti syntese. Ale neuspokojil ho ani
onen spiritual! stický proud, jenž se domníval víděti v okultismu onen zázračný prostředek, jímž bude možno jednou
provždy dojiti absolutního poznání veškeré skutečnosti, i transcendentální.
Ale nutno přiznati, že Rojkův poměr
k vědě není negativistický. Nezavrhl
vědu, vyčítá jí pouze její materialistické a kvantitativní zaměření. Tím, že
omezila své hledání jenom na obor
fakt, empiricky a hmotně postihovaných, uzavřela si cestu k oněm, které
jsou povahy Čiře transcendentní.
Abychom však mohli pochopiti tragiku Rojkovu, onen kritický stav nekonečných nejistot, nebezpečně blízkých
jakékoliv neschopnosti k víře, nutno
předem uvážiti onu tragickou trýzeň
jeho ducha, která ho hnala k samým
prahům tajemství, jejichž existenci by
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byl nejraději popřel, kdyby to bylo
možno. Vždyť neběželo o Boha, věčnost a duši, jak tomu bylo v případě
Kateřiiiině nebo Lazarově, ale o všechno, o samo bytí, o vlastní jádro ontologické záhady. A tu dlužno hned předem vyznati, že tragika tohoto zápasu
netkvěla tak v smělosti pohledů vrhaných tváří v tvář této ontologické záhadě, jako spíše v nevědomosti či tušené možnosti o skutečném tajemství
toho, co se jevilo lačné zvídavosti jenom jako problém hodný lepších poznávacích kriterií, než jaká skýtá positivistická věda, aby se tak mohlo dojiti ke konkrétnímu zjištění.
Mimochodem budiž připomenuto, že
v odhalení Rojkovy tragiky Julius Zeyer - jako nikdo z českých spisovatelů
nejen jeho doby, ale i pozdější - otevřel výhledy na intelektuální spor základní důležitosti, jenž: svou unikavou
problematičností mohl právem zmásti
všechny dosavadní vykladače jeho díla,
takže podlehli osudnému klamu vlastní
neinformovanosti, a typovali Zeyerovo
psychologické ozřejmění Rojkovy trýzně jako holé přiznání k nihilismu !
Proto ne nadarmo jsme zdůraznili, že
v integraci myšlenkového pochodu a
v dalších důsledcích i náboženské zkušenosti je Rojko dále než Lamberti nebo otec Lazarův a Frýdecký z novely
„ Na pomezí cizích světů
a to při
vší vnější pesimističnosti i vnitřní tragičnosti charakterových rysů své duchovní krise. V ,, Ondřeji Černyševovi " i v novele ,, Na pomezí cizích
světů " se záhada ontologická objevuje

spíše jen per paxenťhesim: buď je příliš zahlušena zdůrazněním principů
okultních, anebo je vůbec překlenuta - ve formulaci Flóřině - mystickotheologickým optimismem. Ale jako
předmět intelektuální zvídavosti se stává přímo ústředním nervem lidského
dramatu terpve v „ Domě u tonoucí
hvězdy
Tuším, že Gabriel Marcel, který píše svou skvělou studii „ Stav onkologického tajemství. a konkrétní přiblížení se k němu
byl by mohl nalézti
v typu Rojkově, čeho tolik postrádá
nejen u moderního člověka, ale i u většiny filosofů dneška: onen ontologický
smysl, jehož nedostatek, nebo lépe řečena, jehož potlačování způsobuje chorobné účinky se všemi znaky krise nejen funkcí myšlení, ale i funkcí životních a sociálních. Tak totiž názorně
předvedl Zeyer v „ Domě u tonoucí
hvězdy " kritický stav soudobé filosofické problematiky, že právem udivuje novostí svých kritických průhledů. Po této stránce je „ Dům u tonoucí
hvězdy" vpravdě nejodvážnějšíni dílem Zeyerovým a delikátností vrženého
problému v jistém smyslu sensační.
Ani Shakespeare, ani Dostojevský neobjevili tíhu tohoto problému s větší
naléhavostí. Toto nevšední Zeyerovo
sousedství sotva by se mohlo přehlédnou ti bez náležitého ocenění Zeyerova
mimořádného filosofického smyslu i
techniky jeho íabulační projekce, ocenění, které dokonale postrádáme u
všech dosavadních interpretů Zeyerových, pohybujících se většinou v okra-

jových pásmech a zhusta irnimo vlastní
závažnost a účinnost Zeyerova díla.
Předně tedy Rojkova oposice proti
positivistickému a pragmatistickému
názoru vychází z hluboké vnitřní potřeby neobětovat! svět bytí světu dění.
Positivistický a pragmatistický pseudorealismus,, který se vzdal úsilí o vypátrání podstaty věcí, života n světa,
aby orientoval vědu výhradně směrem
k vynalezení toliko nejúčinnějších prostředků k zlepšení života - ovšem že
života hmotného, neboť jiného neuznává - zjevil se mu naopak jako barbarský pokus učiniti z člověka i vědy hnusného otroka života, otroka, který může nanejvýše přiznati existenci této
nadvlády, nikoli však potřebo porozuměli důvodům a samé podstatě této
předpokládané nadvlády života a dění
nad člověkem, a kdo ji vlastně způsobuje. Nuže, proti determinismu positivistické pseudovědy, zakazujícímu a
potlačujícímu metafysickou žízeň člověkovu, všechny ty otázky po smyslu
a podstatě jsoucna, všeho jsoucna,
zdvihá Rojko vzpurně hlavu, nemaje
nejmenší chuti obětovati svobodu svého myšlení diktátu doktriny, která hledí ustavili svou moc právě zákazem
uvažování o tom, čemu sama nerozumí
a co neví:
„ Hekl byste mi, nebo byste si to
aspoň myslil, že jsem blázen. Znám
takové výroky. Vy jste ,, vědec
stojíte na výši moderní vědy - opakoval
jsem tu otřepanou frázi dobře ? - a pro
tu neslýchané pokročilou vědu je všechno bláznovstvím, co neví a čemu nero-
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zumí , . . " (Str. 1 4 3 ) .
Taková oposice sama sebou vnuká
potřebu zaujmoutí určitý postoj k tomu, o čem se nemá uvažovati a co
má býti ponecháno vně jakéhokoli poznání. Jaký tedy postoj zaujímá Rojko?
Předně pro Rojka není pochybnosti
o torn, že ontologický požadavek je tu
dán a že si ho člověk je také vědom.
Ale zárověň si uvědomuje i nedostatečnost lidské vědy proniknout! k jádru
ontologické záhady:
„ Tlumočíme si vše dle svého nynějšího stavu bytí . .. . jsme si totiž
osudné věčně sami jediným měřítkem
všech věcí; ve své absolutní nedostatečnosti jinak celá naše moudrost, celá naše věda, celý náš rozum a všechna
naše obraznost nestačí, abychom do
jádra pronikli a určitě řekli nebo zvěděli, co to vlastně je (na příklad) kámen I . . . (Str. 1 4 7 ) . Kdybychom jen
věděli určitě, co to je „bytí ! . " (Str.
148).
Vyhrotiv takto ontologický požadavek do nejzazší roviny možného poznání zdráhá se Rojko na tento požadavek
přistoupit třeba jen i se stanoviska prostého problému. A v tom je právě jeho
rozlišování, které samo sebou je již odvahou, neboť právem se můžeme tázati,
Čím je ontologický požadavek, nemá-li
nebo ne může-li býti předmětem našeho
řešení, tecly problémem poznání ? Není
to ve vlastním slova smyslu klepání na
bránu skutečného tajemství ? Vždyť
připuštěním problému zaručuje se cesta k jistému řešení, byť i relativnímu.
Ale Rojkovi tato možnost relativní
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pravdy právem nedostačuje, neboť
je-li jsoucno daností, z jakého důvodu mám uznávati jenom relativnost této pravdy ? Rojko je v právu, odmítá-li pojem objektivní pravdy,
zjištěné toliko relativisticko-hypotetickou metodou a žádá-li naproti tomu
substanciální charakter této pravdy, jejíž platnost, absolutní danost, není výsledkem funkčních projevů a jejich
proporcionální vazby, jak tomu chce
relativisticko-hypotetická metoda poznání, nýbrž působením vyššího řádu
principů. Rojkova skepse vůči vědeckému poznání a zvláště vůči relativistickému názoru na problém ontologický byla by nemožná bez tohoto vědomí a přiznání substanciální pravdy
v jádře ontologického požadavku. Neboť odkud by pramenila jeho trýzeň
a žízeň po poznání, kdyby mu dostačoval princip vědeckého poznání ? A
zvláště aspoň možnost, že se jednou
jeho cestou dojde k cíli.
Přítel lékař neuvědomuje si dobře
vlastní důvod Rojkovy metafysické
úzkosti a žízně a pokouší se svésti celý problém v oblast iracionálních určovatelů, domnívaje se, že záhada se
snad rozplyne nebo ozřejmí proniknutím v nadsmyslnou oblast dění, stykem s oněmi fakty, jež jsou mimozemské a nehmotné povahy:
„ Avšak rcete, s vědomím všech těch
fakt mimozemských, nevzešlo ve vás
cosi jako pevnější a určitější náhled
o celku, je vám pojem věčnosti a Boha
j a s n ě j š í ? " (Str. 1 4 7 ) .
Rojko odmítá kategoricky tento po-

kus učiniti bytí pochopitelnější kvantitativním rozšířením arsen álu poznání,
pro něž i pak zůstává jsoucno nepohnutelnou sfingou jako na počátku:
„ Mýlíte se velice. Všechna ta fakta
(mimozemská) nevysvětlují více než
napr. fakt o jsoucnosti zvířat nebo rostlin. Co z toho, rozšíří-li se, abych
tak řekl, inventář ,, naturae naturatae " ? Jsme tím snad Bohu blíž a chápeme jej jasněji proto, že teď víme
pomocí mikroskopu o infusoriích ?
Černoch žijící ve středu Afriky, netušící, že něco takového, jako jest naše
civilisace, na světě se nachází, zajisté
bude překvapen, oslněn, přivezete-li
jej do Paříže neb do Londýna, bude na
začátku třeba i ohromen a pomyslí si,
že je v krajině nej mocnějších čarodějů,
polobohů neb, chcete-li,, celých bohů,
ale časem přesvědčí se, že to vše je
vlastně jako v jeho vsí, jenže v jiné
formě, složitější, dokonalejší, a chcete-li, třeba vznešenejší. 2 e jsou a žijí
ještě jiné bytosti než lidé, bytosti vyvinutější v mnohém ohledu, různící se
od nás jako my např. od zvířat, to
překvapuje toho, kdo se o tom přesvědčí a dříve to ani netušil ale celkem nepřišel o krok blíže k jádru toho, po
čem touží nejvlastněji, totiž k jádru
pravého poznání. Vidím-li letět kámen
jeden nebo sto k zemi, nevím stejně,
co jest jeho tíže. Vidíte, že mi pojem
o Bohu tím stykem s mimozemskými
světy není o nic jasnější, určitější: Jest
Bůh či není ? A je-li, co je ? To je ta
stará, věčná otázka. Kdybychom jen
věděli určitě, co to je ,, býti " ! (Str.

147-148).
Rojko tu mimochodem tak ukazuje,
jak ontologický požadavek stojí i padá
s každou jsoucností, nejenom se jsoucnem přírody a světa, člověka a bytostí
vyšších, nýbrž i Boha. Aby však neponechal svého přítele na pochybách
0 tom, že nicméně přesto jsoucno nepozbývá ještě své existence, nedovedeme-li znáti jeho nejvlastnější podstatu
1 způsob trvání, připomene mu v závěru své odpovědi, jak nesmyslným a
svévolným jevilo by se ono počínání,
které by chtělo umlčeli ontologický
požadavek jeho popřením:
„ Nepřišla váni nikdy myšlenka, jak
si to představit, že by bylo dokonalé
nic, místo toho, co je, že by nebylo
nikdy světa bývalo, nikdy ducha, nikdy
hmoty, nikdy světla, nikdy tmy, nikdy
ničeho nic ? Dovedete domyslit! to úplné, odpočáteční do věků nic ?
Neodpovídal jsem, snažil jsem se
uvědomit si takové absolutní nic; nejdříve jsem myslil, že je to snadné, ale
pojednou cítil jsem se jako v temnotě,
bylo mi skutečně, jako bych cítil cosi
jako zhasnutí v očích a intelektu ve
svém mozku,
Rojko na mne pohlédl, a zdálo se,
že uhodl, co se ve mně děje; mlčel jako já, a myšlenky naše bloudily tak
bůhví kde. A mezi tím brali jsme se
mechanicky ulicemi a stáli posléze před
domem ,, U tonoucí hvězdy " proti svatému Julianu, " (Str. 1 4 9 ) .
Jak patrno, pro Rojka je tento požadavek, vzíti na sebe celou tíhu ontologické záhady, nikoli záležitostí čisté
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filosofie, která by si svou hru insce- tesiánským „ cogito " nic valného nenovala z přebytku nějaké kulturní po- můžeme pořxditi, neboť existencdonáltřeby, nýbrž postulátem člověkova bytí ní jistota vědomí ve formuli Descartoa života, nejvlastnějším důvodem k to- vě závisí jednak na výrazové nezbytmu, aby se provedla mez, demarkační nosti vztahu k „ já " jako vědomé byčára mezi tím, co má nárok na život
tosti a tedy dotýká se toliko epistemoa co je, a mezi tím, co je absolutním logíckého subjektu jakožto orgánu obpesimismem, který se nejen vzdává on- jektivního poznání, jednak hypotetictologického požadavku, nýbrž jej vů- ko-relativistíckým charakterem vlastbec popírá a který není než očividnou ního obsahu vědomí vnáŠi pramen nejiapologetikou nicotnosti.
stoty v sám základ poznání a tedy neDanost jsoucna je tedy Rojkovi mi- určitost a relativnost v subjektu „ j á
mo jakoukoli pochybnost; neboť oprav- Rojko ostatně zcela omezil platnost
du, nejsem-li, kterak bych se mohl od- kartesíánské formule v rovině svého
vážití pochybování Či dokonce jistoty
„ problému ", vymeziv jí místo jako
o tom, že nejsem a že o tom nepotře- činiteli, který střeží toliko práh obecbuji ani uvažovat ? Na druhé straně ného platna: „ Jsoucnost podmiňuje
však, nemá-li nebo nemůže-li býti onto- především uvědomění." (Str. 1 4 6 ) . Dálogícká záhada problémem, to jest před- le však kartesiánská formule nemá již
mětem poznání a řešení, stojí-li mimo proň významu, jak jsme již poznali
svět problémů, jak toto metaproblémo- z Rojkova vehementního odmítnutí.
vé chápat ?
Neboť právě svým hypoteticko-relatiTak se Rojko ocitá až před touto vistickým charakterem
kartesíánské
propastí záhady a všechna muka jeho „ cogito " vylučuje možnost neklamné
metafysické úzkosti a žízně vyrůstají pravdy o tom, co myslím vyjma reaz kořenů této obnažené skutečnosti:
litu představování samého. Pro Rojka
Jak překlenout! nesrovnalosti v postu- je významné, že nechce míti nic spopu myšlení k samému jádru ontologic- lečného s tímto druhem idealismu, jemuž se zvolna ztrácí všechen svět těké záhacly ?
Předně odmítnutím kartesiánského lesných, smyslových, ale i nadsmyslo„ Cogito -sum " při řešení této nesnáze vých skutečností, sama existenciální jimusel Rojko zcela důsledně zaměřiti stota jsoucna, jeho danost, kterou on
svůj myšlenkový postup až v metapro- zcela ve smyslu již tomistickém považuje za nepochybnou, absolutní pravdu.
blémovou oblast.
„ Kdybychom jen věděli určitě, co Záhada, kterou by chtěl rozřešiti, toť
to je ,, bytí " ! Descartesovo: „My- právě sama podstata tohoto daného
slím, tedy jsem
nestačí v tom smy- jsoucna, před níž vidí desertovati moderní vědu i rozum:
slu." (Str. 1 4 8 )
Rojko si tedy uvědomuje, že s kar,, Co vám říká strom, skála, slunce ?
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Co vam riks zvire ? l o vse varn. mluví beze slov a vykládáte si po lídsku
i ty zjevy i mluvu těch zjevu, ale víte
dobře, že vše, co si tak myslíte o nich
a vše, co jim podkládáte, je více vaše
než jejich. Tak imluví i to tam ke mně
(vyšší tvorové). Jsem si jich pouze vědom, jako stromů a skal, a dumočím si
vše dle svého nynějšího stavu bytí . . .
Ve své absolutní nedostatečnosti jinak
celá naše věda, celý náš rozum a všechna naše obraznost nestačí, abychom
do jádra pronikli a určitě řekli nebo
zvěděli, co to vlastně je (na příklad)
ten kámen! (Str. 1 4 6 - 1 4 7 ) , co to
je „byt " ! (Str. 1 4 8 ) .
Tu je ovsem dlužno připomenou ti,
že Rojko si nadto ještě dovoluje spolu
se Swedenborgem jakousi anticipací
svého budoucího „ j á " a tedy i poznání ve vyšší rovině, než je ta, které
se všichni účastníme ve svém, abychom
konkrétně řekli, normálním stavu:
„ Ale já už ve stavu tak zvaném
normálním nejsem, jsa na pokraji smrti,
žiju tedy už jakž takž ve světě druh é m — totiž mám už polojasné ponětí
o budoucím stavu svého „ já
. . (kde
se dokonává) změna z nazírání či pojímání prostředkem smyslu, v nazírání
čí pojímání duchem. Druhý svět není
tedy jiné místo ve světě, nýbrž jiné
nazírání na svět. Jiný asi stav našeho
„ já
Jiný asi jeho poměr k celku. . . "
(Str. 1 6 2 - 1 6 3 ) .
Posléze tedy jakého řešení ontologické záhady se odváží Rojko ? Nuže,
právě u vědomí tohoto svého předpokládaného, a jak Rojko říká, polojasně
jT*

Ayr

J>

již tušeného svého „ j á " budoucího,
pokouší se svésti ono metaproblémové
v ontologické záhadě v oblast nazírání
prostřednictvím ducha nespoutaného
smyslovým vnímáním, a v to, co podle
Rojka znamená „ jiný stav našeho
,, já
jiný jeho poměr k celku
Ale tento způsob nazírání, onen
„ druhý svět jeho nazírání pouhým
duchem" není-li pouze dialektickým
obratem kantovského transcendentálního idealismu, jejž Rojko aplikuje na
bergsonovský pojem intuice ? Tak by
se mohlo zdá ti. Intuice v tomto smyslu znamenala by pak vcházení v sebe
za tím účelem, abychom bezprostředněji vnímali jiná jsoucna, a to v jakési
inteligibilní jednotě subjektu o objektu.
O takové intuici mluví Rojko, když vysvětluje způsob svého hlubšího styku
nejen se jsoucnem smyslovým, ale 1
nadsmyslovým. Tuto intuici nazývá
„ jistým skrytým smyslem . , . stavena
svého ne tělesného, nýbrž transcendentního „ j á ... . (jímž prý je umožněno)
přicházeti ve spojení nebo do styku
s bytostmi jinými, než jsme například
my nebo zvířata nebo rostliny . , . "
(Str. 1 4 5 ) .
Zajisté nesmíme přehlédnout: toto
rozlišení, neboť Roj kov i neběží jen o
tuto cestu intuitivní korespondence subjektu s jakýmkoli objektem, nýbrž především o jejích vlastní podstatu a způsob jejich existování. Tady ovšem nemůže za ním jít ani kantovský transcendentalismu s, ale aní ne bergsonovský
pojem intuice. Kantova resignace na
poznatelnost trancendentního, jakkoli
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otvírá další cestu k víře, není Rojkovou ctižádostí a planoucí potřebou jeho ontologické vášně; bergsonovská
intuice pak nemohla mu podati ani takové možnosti,
A zde jsme již, tuším, u jádra Rojkovy tragiky. Vskutku nutno mluviti
o jeho tragice, ale nikoli proto, že se
nechtěl vzdáti pokusu o proniknutí ontologické záhady, tak jako to učinil
Kant a Descartes a po nich více nebo
méně všichni nescbolastikové— ale
proto, že chtěl tohoto cíle dosáhnout!
cestou rozumové analysy, umocněné
jakousi nadsmyslovou činností skrytých sil ducha v jeho předpokládané
čistotě.
Přítel Rojkův vyjádřil tuto zvláštní
tragiku slovy prostými, ne však zcela
výstižnými: „ Je to duše hluboko strádající, v základech svých nábožná,
avšak bez víry, kterou stále hledá a
mylně rozumem nalézti doufá . . . "
(Str. 159-160).
Ale Rojko byl potud na správné cestě (nehledíme-Ii ovšem k jeho hypotetickým konstrukcím nadsmyslového
člověka a paralogického rozumu), když
se pro ontologickou záhadu dožadoval
jejího řešení nikoli jako problému
(vždyť „ v e své absolutní nedostatečnosti jinak celá naše věda, celý náš
rozum a všechna naše obraznost nestačí, abychom do jádra pronikli. . . " ) ,
nýbrž opravdu jako něčeho metaproblémového, ovšem za mylného předpokladu, že duch lidský má v sobě ještě
kromě rozumu a intuitivní vlohy něco,
co mu umožňuje v jakési formě extati-
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ckého usebrání takové řešení," a to bez
přispění nadpřirozeného zjevení a nadpřirozené víry. To ovšem v podstatě
neznamenalo nic jiného, nežli zase snížení skutečného tajemství, o kterém
Rojko nevěděl nebo je jenom mlhavě
tušil, na prostý problém se všemi atributy intelektuální omezenosti, i když
se pro něj dožadoval interpretace, vycházející z předpokládaného umocnění
duševního nástroje myšlení cestou iracionální, neboť jemu to vždy znamenalo řešení vlastními silami, vlastní přirozeností myšlení a tedy v podstatě
zase jen rozumem anebo přirozenou intuicí.
Ale i Rojkův přítel se mýlil, domníval-li se, že jeho metafysická žízeň
mohla býti ukojena pouhým skokem
v oblast víry. Rojkova intelektuální
trýzeň potřebovala se ještě na něčem
zachytiti, dříve než se mohla odvážiti
této víry. Neboť to, co hledal k odůvodnění svého ontologického smyslu,
nebo, chcete-li, vášně, a ovšem především k zdůvodnění ontologického
požadavku, bylo v podstatě úzkostným
a zároveň vášnivým hledáním právě
oněch míst v přirozeném řádu věcí,
v nichž se opravdu a skutečně nadpřirozeno objevuje jakousi anticipací vyššího řadu v nižším. Teprve toto poznání a uznání, a řeknu hned, poznání
a uznání nikoli problému, ale skutečného tajemství ontologického, obsazeného v lidské zkušenosti, tak jako například tajemství lásky a života, tedy
ono poznání, že přirozenost stvořená
obsahuje tajemství — na rozdíl od ta-

jemství zjevených— mohlo být oním
nezadržitelným pohybem k setkání
s vlastním světlem nadpřirozené víry
a nadpřirozeného zjevení, po němž nevědomky a v jakési temné oposici prahla nej vnitřnější a nejlepší část Rojkovy
bytosti. Ale Rojko tak daleko nešel.
A tu se přirozeně vtírá otázka, není-li nutné považovat! otřesný smích,
který mimochodem vrhal na přítele
Rojkova všechnu hrůzu a hlubokou vážnost gesta v smrti tak neobvyklého jako zářivé procitnutí v naději ? V naději, která dovoluje rozumu nabýti
vrchu nad očima a oči jaksi zastříti
pro to, co nevěděl že viděl, ale v pokřiveném vidmu duševního zraku.
Vždyť člověk Rojkovy míry, hlavně totiž jeho intelektuální tragiky, mohl stejně ukončiti svůj život v nej radikálnějším pesimismu, místo aby se zapaloval k nejradikálnějšímu optimismu neboť jak jinak nazvati jeho odvahu
k nejzazší metě myšlení na samém prahu tajemství ? Jeho poznání se opravdu
zachycovalo na jakémsi účastenství
s tímto tajemstvím, i když je nepředpokládalo. Ale to bylo právě vlivem
jeho přecenění přirozeného světla rozumu, které mu nicméně kladlo své
meze, i když jim houževnatě odporoval,
meze, kterých si byl stále vědom. To,
co přesahovalo tuto mez rozumu, samo
tajemství, bylo však tím větším dráždidlem a vpravdě nevyléčitelnou mukou jeho srdce, tonoucí hvězdou, která
poklesá ve svém jasu a ponořuje se ve
tmu úměrně k odporu toho, který na
ni patří v nevědomosti a nanejvýše

v tušení. Leč tato hvězda zářila, byť
i v temnotách jeho tonoucího intelektu,
který hledal opory nad propastí záhad.
Doufati s Rojkem proti vší naději, že
dosáhnu toho, k čemu se vydávám
jako k cíli, ale cestou, která mě k němu
nemůže dovésti— zdaž to neznamená
aspoň naději, že jistý řád bude obnoven, a to nehledě ani k mému zmatku.
Tato naděje to byla, která dovolovala
Rojkovi otevřít úvěr pro tento nový
řád, byť i za okolností tak paradoxních pro úspěch vlastního pochybeného
procesu podnikání. Co činilo tuto naději nepřemožitelnou, toť ono vědomí,
že za vším, co je i za mými chybami,
existuje tajemný princip, který je se
mnou v jistém souručenství a srozumění, že to, co cítím a čeho jsem si
vědom zcela bytostně a co chci— v
našem případě porozumění ontologickému požadavku— nemůže nebýti, a
právě proto také musí míli svou vlastní dialektiku, svou, abychom tak řekli s kardinálem Newmanem, gramatiku
souhlasu, v jejímž srozumění a porozumění naleznu tak jako tak jednou ukojení.
Nuže, zoufalství - a jedním z jeho
temných účtů je nejen popření ontologického požadavku, ale i jeho nedbání
a bagatelisování - zoufalství nesmýšlí
tak, jako smýšlel Rojko. Zoufalství je
v tomto případě dobrovolnou desercí
od onoho duchovního vladařství lc jehož vykonávání byl člověk stvořen. Toto zoufalství v kořenech moderní inteligence, toť právě ono, co sesazuje
člověka s jeho nadvlády nad životem
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a v jistém smyslu s kosmického vladařství, aby ho učinilo otrokem, sluhou
života, aby ho prostoupilo tímto vědomím služebností v strašlivém nepoměru k mocí hmoty, kterou svou slabostí a svou zradou vyvýšil, a ovšem
i v tragickém nepoměru všech těch požadavků technické inteligence, která
konec konců usiluje učinití z člověka
robota zbaveného vlastní moci,
Rojkova naděje naproti tomu je celá v záři dychtění po vykonávání všech
nároků ducha, í těch, které již na nás
nezávisí, ale které nás zvou, abychom
se účastnili spoluvladaření. V tom právě je nevšední krása Rojkova dramatu,
v této totální aspiraci hodnot duchovních i když se za ni platilo krví vlastní
osobní tragiky.
V tomto mínění nás konečně utvrzuje i Zeyerovo symbolické využití De
Quinceyova pojednání o Levaně a matkách žalu, jež Zeyer vsunul významně
v závěru „ Domu u tonoucí hvězdy "
a jímž zároveň osvětlil nejen vlastní
životní drama Rojkovo, ale i osud tří
jeho spolubydlitelek.
Levanou rozumí De Quincey onu
ochraňující moc Boží, která bdí nad
vychováním člověka, nad jeho duševními mohutnostmi, které jsou stáie ohrožovány ve shonu života. Působí jako
mohutná soustava soustředěných sil
utajených v hloubce lidského bytí, a zasahuje ve chvíli, kdy vrozené vlohy a
řád lidského života jsou ohroženy nedbáním těch zákonů, podle kterých je
ustaveno vlastní a skutečné zdraví lidské osobnosti. Tlakem odporu snaží se
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tedy vrátiti bytost jejímu vlastnímu
určení a v soulad s obecným platném
božského řádu. Úkolem Levany je povznášet! člověka k dokonalostí a uvádět
jej v soulad s božským principem veškerého řádu života a vesmíru, a to tlakem utrpení, které působí v lidském
srdci a rozumu. K tomu má Levana tří
pomocnice, které rozdmýchávají oheň
utrpení v člověku, aby ho vzpamatovaly, mučíce ho tak dlouho, až úplně
rozkvetou schopnosti jeho ducha pro
poznání vlastních chyb a vrátí se v původní vazbu vlastního jsoucna. Mater
lacrimarum, matka slz, doráží na cit,
aby prostřednictvím lásky byl člověk
probuzen, Mater suspiriorum, matka
vzdechů, útočí na vůlí, vedouc pohromami k naději, Mater tenebrarum,
matka temnot, zachvacuje rozum a
postihuje ty, ,, jejichž mysl byla podvrácena nejvnitřnějšími konvulsemi a
jejichž mozek se potácí v bouřích vnitřních i zevnějších
To jsou také především ti, kteří se brání uznati omezenost lidského rozumu, existenci tajemství i nutnost víry. Mater tenebrarum právem tedy postihuje i Rojka:
,, Trýznily mě ty tři sestry " doznává
a nadto připouští, že dosud ještě je
v zajetí té nejmocnější, matky temnot: „ Ted' je kolem mne tma, tma,
tma . , . ó, Mater tenebrarum ! Jsem
celý tvůj ! " (str. 2 2 7 )
Osvětlení tragiky Rojkovy v symbolice De Quinceyovy Levany je po
našem soudu velmi závažné. Ukazuje
především, jak Rojkova krise ducha
pramenila z nepochopení poznávacích

mohutností. A tak Mater tenebraium
je tu nejen abstraktním vyjádřením zákona, který při porušení daných mezí
myšlení reaguje na způsob chorobou
zasaženého orgánu, bránícího se instinktivně zásahu, který směřuje prod řádnosti toho, co zveme tělesným zdravím, ale může býti, v souhlase s křesťanskou naukou, i přímým gestem
Božího milosrdenství, které pohromami vyzývá člověka k znovunalezení stability daného duchovního řádu.
V případě Rojkově bylo by zbytečno
předpokládati víc než je nezbytně nutno. Rojko podle všech jistých i pravděpodobných známek nedospěl k víře;
zemřel však na jejím prahu, toť nade
vši pochybnost jisté, neboť Rojko měl
dvě velké věci, které k víře integrovaly: lásku k poznání, a naději, že za
všech okolností musí existovati princip, který víru ospravedlňuje: ontologické tajemství. A měl ještě jednu
velkou přednost, která opravňovala
k této víře: schopnost hodnotí ti svůj

stav, stav své bědy, pravdivě— ovšem
v omezené míře vzhledem k vlastní nevědomosti či jenom tušení ontologického
tajemství— hodnotí ti bez příkras n
omlouvání svůj skutečný stav, to hoře
rozumu, sondující ve stvořené přirozenosti zákon, na kterém by se víra mohla
pevně zachytiti a co jsme iift příslušném místě nazvali anticipací vyššího
řádu v nižším, A v tomto smyslu ke
o Roj kov i užiti slov velkého Pascala:
,., Uznati se bídným znamená býti bídným; ale věděti, že jsem bídný, znamená být velkým." A tak opravdu nic
není ztraceno, dokud člověku zůstává
tato poslední velikost. Rojko jí měl.
A není již naší věcí, kde se potkala tato velikost v posledním skladu motivu, ustavujících vlastní a živý akt víry. Snad bychom ještě podotkli, že to
bylo v oné chvílí umírání, kdy se llojkoví jeho vlastní poznání tak jako tak
již proměňovalo v nazírání tváří v tvář
Tajemství,

V počátcích se nerozlišovala poesie od náboženské emoce a ještě pro Platona byla „ božskou věcí ". Tím, že se zlaicízovala, ztratila svou duši a stala se
zábavou na vybranou, ozdůbkou civilizace, rétorikou, Jednou z velikých událostí
naší doby je znovuzposvátnění poesie. Pravděpodobně v tom třeba vidět zárodečný stav, z něhož se bude moci jednoho dne znovuzrodit na vyprahlé půdě
moderní duše autentická potřeba náboženství. Je to vlivem básnické zkušenosti,
nebo zkušenosti, která je jí velmi blízká, že náboženství může znovu zapustit
v srdcích kořeny, ne jako návyk, přepych nebo nějaká struktura, ale jako potřeba a radost,
(Jean Onimus, La connaíssance poétíque, Paříž, 1966,str, 223.)
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OBÉT ABRAHAMOVA
Jan

Zahradníček

Bylo ještě nedávno po potopě. Svítalo.
Byly dni a byly nocí a nikdo v nich. Zeleně
vzdouvala se step nedotčená dupotem národů.
Pochody, stěhování, požáry měst - to všechno ještě
nepřišlo dosud. Semena událostí padala teprv z hvězd
do mozků a srdcí. Jen jako náčrtek šerý
nenarozené budoucnosti rýsovaly se střechy chrámů.
Jeho mramor a zlato střežily dosud prsty skřítků.
Jeho cedry šuměly ještě na horách líbánských
a jeho stavitelé a dělníci
slib o pokolení nesčetnějších než písek hvězd
zářil Abrahamovi jak obloha letní noci
nad stepí liduprázdnou s písněmi cikád,
se stany kočovníků sem tam.
A byly dni a byly noci.
Spala step. Spala budoucí stáda v břichách krav.
Spaly ještěrky v tamaryškách a nebylo slýchat,
že by se jehňátka v strachu vracela v lůna matek,
že by se stébla soukala zpátky v tvrdost klíčků.
Těch pár kroků od Edenu
bylo pořád ještě tak blízko k pražmu,
bylo tak blízko k praslovu,
k Jménu.
Nn všech svých pastvách
sousedil s Hospodinem, jenž přicházel k němu Jeden a Tři,
jenž přicházíval v poledním žáru, za stěnou stanu hostil jej.
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To tenkráte tenký a rozpačitý smích Sářin slyšel,
že porodí syna, jak zvěstoval vzácný host.
Bylo to k nevíře. Oba v letech už pokročili a synáček přišel.
Izák, smích Sářin, opora stáří a budoucnost,
jejž obětovat teď má
v zemi vidění,
v zemi vidění na hoře té a té,
již anděl ukáže mu.
Teď jdou. Vítr vlásky mu cuchá, jak obrací k otci
dětskou tvář zalitou ještě měsíční něhou ženství,
tu důvěřivou tvář pacholátka, jež tušení nemá,
co stane se, a bezstarostně s ním rozpráví
o zítřejším dni. O vánocích příštích.
O toni, až bude velký, A tatínku, jaká oběť,
když jsme kozlátko nechali doma . . . Přes věky ještě
trne tráva,
ticho dech tají nad otázkou tou. K smrti sldíčen
Abrahám tiskne tu drobnou dlaň teplou a tepající,
ten pramének krve,
který v proud dvanáctí pokolení se rozlít má
podél řek, podél moří. Přes pouště přes pohoří.
Vidí města jako koše světel v obzorech modrých a zelených
neznámých zemepásů. Vidí tváře hvězd četnější,
jak za ruku vede se s budoucností, jež mu slíbena byla
v tom chlapečkovi.
Zatímco v druhé ruce svírá nůž obětní
a krok za krokem blíží se chvíle, kdy zdvihne jej
nad ten pramének krve teplé a tepající
do kozelce svázaný na hranici . . .
Cesta se vleče a cesta se krátí do návrší tam
v zemi vidění, v zemi vidění, v tom krásném Kanaan,
Izák s otepí dřeva - muž bolesti s křížem svým
jde napřed svou cestou za Beránkem budoucím.
Abrahám, otec doufajících, však naděje držet se
nepřestává.
A za ty všechny, co na rukou jedenkrát
budou držet chrám dětského těla horečkou zpustošený,
za ty, jimž s posledním dětským dechem naděje odlétá,
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modlí se vytrvale.
Proti naději doufá, ještě když na návrší
buduje oltář a hranici z břeven klade naň.
Proti naději doufá, ještě když nožem se rozpřáh,
ještě když , . .
Je to poslušnost, jež zde přináší oběť.
Je to poslušnost, jíž od lásky neodtrhneš.
A Hospodin oběť přijal, aniž si krve žádá,
aniž má zalíbení v lidských mukách jak Moloch, jak Montezuma,
v smrti Ifigenie pro zdar cesty . . . Dík, Abraham vrací se
se synáčkem, jenž podruhé byl mu dán, ruku v ruce
po návrší sestupuje v pšeničné záři slunce.
To zlato světla, jež nabíhá purpurově jako když hrozny šlapou,
jako když v budoucnosti krev prosakuje obvazy mračen.
Vůně večera balzamuje tvář země. Jde letní noc plná hvězd.
Lopuchy stínů vše přikrývají. Stmívá se
a pokoj travin, pokoj hovádka, pokoj hvězdy
po špičkách přistupuje k pokoji duse jeho.
Slyší hlas Izáka, slyší tu strunovou hudbu noci.
Ta jistota, že se vracejí spolu, jak víno jej povznáší.
A nic, ani nůž, ani oheň,
žádná věc mezi nebem a zemí už nevyrve synáčka otci
a otce synu. Dál, než dohlédnou očí, než dojiti možno dneska
půjdou spolu v tu budoucnost plnou tváří a měst a cest
mezi podobami, které se zdají,
k stánku Toho, jenž jest.

V edici VigiLie vyjde básnická pozůstalost Jana Zahradníčka (jak dalece úplná, nelze dnes
bohužel zjistit) pod názvem Rouška Veroničina. Jednu z básní zde otiskujeme.
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SIMONE W E I L O V Á
Věra

Stárková

Bůh miluje, ale ne tak jako já miluji, ale jako smaragd
je zelený, on je milování.
Simone Weílová

Simone Weílová se narodila roku
1909 v Paříži v rodině židovského lékaře a byla vychována v agnostickém
prostředí. Po skvělých studiích na
„ École Normale Supérieure " graduovala z filosofie a začala vyučovat na
střední škole. V svém americkém deníku zmiňuje se o době svého mládí
zajímavým způsobem: „Abychom mohli
poslouchat Boha, musíme přijmout Jeho přikázání. Jak je možné, že jsem je
přijala v době svého dospívání, kdy
jsem byla ateistkou ? " dodává:
„ T o co jsem, mne neuspokojuje a
stalo se se mnou bez mého svolení.
Byla jsem vedena. "
Její názory na filosofii byly velmi
rozhodné:
„ Filosofie je věda," říká v jednom
ze svých raných esejů, „ avšak je to
věda zcela jiná nežli ostatní vědy. Je
to odraz myšlenky, myšlení o myšlence.
Lidé se především zajímali o věci pro
ně samé; nemohli jinak."

Simone se řadí k moderním mystikům, jejichž cesta k mysticismu vedla
přes fiosofii. Říká o tom sama:
„ Mimo mystickou cestu existuje
ještě jiná cesta k věčnosti: skrze přisvojení si prostoru a času."
Simone byla dialektickou. Ve škole
zavedla jako pravidlo pro eseje na
zkoušky tyto podrobné instrukce: „ Uveďte první myšlenku; pak ji spojte
krátkou pasáží s druhou myšlenkou,
která bude zcela opačná proti té první;
konečně uveďte třetí myšlenku, která
jako závěr přinese něco nového a překvapujícího."
Simone měla ráda paradoxy a zde
je jeden z jejího raného díla: „ Je málo naděje pro jednotlivce a přece jednotlivec je jedinou nadějí."
Během své učitelské dráhy Simone
se zúčastnila hnutí dělnických odborů,
přidružujíc se k jejich demonstracím,
což jí způsobilo nemalé potíže v jejím
povolání. Psala též články do komu-
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nistických časopisů. Nikdy se však nestala členkou komunistické strany. Její
názory vyjadřují jasně její důvody k
nesouhlasu s dialektickým materialismem:
„ Materialismus je absurdní, jestliže
jej přijmeme ne jako metodu k bádání, ale jako doktrinu schopnou vysvětlit všechny problémy. Takové pojetí
by nutně vedlo k potlačení všeho humanismu. Všechno můžeme vysvětlit
materialismem vyjma ducha, který chápe právě to, jakou úlohu je nutno přisuzovat hmotě."

gli Angeli z dvanáctého století, v tom
obdivuhodném místě čistoty a prostoty, v němž se svatý František tak často
modlil, něco silnějšího nežli jsem sama
po prvé v mém životě mne přinutilo
padnout na kolena."

Simone měla zvláštní vřelý vztah
k pracující třídě, s kterou se ztotožňovala. Ztrávila mnohé prázdniny jako
dělnice v továrně nebo v zemědělství.
„ Přísahala jsem sama sobě," říká ve
svém deníku, „ ž e neopustím dělnickou třídu a podmínky jejího života,
pokud se nenaučím, jak se s nimi smířit tak, aby naše lidská důstojnost byla
zachována. Dodržela jsem své slovo."

Je málo známo, že anglická poesie
hrála velmi význačnou úlohu v duchovní konversi Simone Weilové. Měla velmi ráda verše George Herberta, Johna
Donne a Richarda Crashaw. Říká o tom
sama ve svém deníku: „Myslela jsem,
že jen odříkávám krásné verše, avšak
aniž bych si toho byla vědoma, tato
recitace měla na mne účinek modlitby.
A stalo se, že jak jsem recitovala sama
pro sebe báseň ,, Neznámá láska " od
George Herberta, Kristus sám sestoupil a zmocnil se mé duše."

O křesťanství měla v té době podivné názory. V jednom ze svých deníků
poznamenává: „Křesťanství je v podstatě náboženstvím otroků." Avšak Antigone byla jednou z jejích oblíbených
postav, která ji inspirovala a vedla ke
křesťanskému duchu: Zaujal ji zvláště
tento výrok Antigony, hrdinky Sofoklovy tragedie: „ Byla jsem stvořena
pro lásku, ne pro nenávist."
Ve svém díle „ L'attente
Simone popisuje své dojmy
Assisi: ,, Jak jsem tak byla
malé románské kapli Santa
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de Dieu "
z návštěvy
sama v té
Maria de-

V roce 1938, vedena spíše estetickým nežli náboženským cítěním, Simone - která tou dobou byla agnostičkou - navštívila benediktinský klášter
v Solesmes a tam, když naslouchala
Gregoriánskému zpěvu, podle jejích
slov „ obraz Krista vešel do její duše
jednou provždy."

Na jiném místě vyjadřuje cestu ke
Kristu cestou k pravdě: ,, Kristus chce,
abychom dali přednost praivdě před
Ním, neboť On je pravda. Jestliže se
odvrátíme od Něho, abychom šli pravdě vstříc, nepotrvá dlouho, než padneme do Jeho náručí."
V „ La Connaissance surnaturelle "
z roku 1 9 4 0 popisuje živě své setkání s Kristem:
„ Vstoupil do mé světnice a řekl:

Ty ubohá, jež nerozumíš ničemu a nic
neznáš: pojď a následuj mne a já tě
naučím věcem, o nichž nemáš ani tušení. Šla jsem poslušně za ním. Zavedl
mne do kostela. Byl to nový a ošklivý
kostel. Vedl mne k oltáři a řekl: Poklekni. Hlesla jsem: „Nebyla jsem
pokřtěna
Řekl: „ Padni na kolena
před tímto místem s láskou v srdci jak
bys učinila před svatostánkem pravdy."
Poslechla jsem
Z psychologického hlediska Simonino pojetí Boha může být vysvětleno jen
na podkladě náboženského prožitku;
její teologie není souborem dogmat.
Poznali jsme už, že podle osobního prožitku Simone Weilové umění je zřejmě
pojítkem s milostí Boží,
„ Kdekoliv umění je mrtvo, tam
schází i milost Boží, " říká ve svých
zápiscích. „ Kdekoliv umění je málo
na výši, milost Boží je degradována.
Jenom čisté umění je pojítkem s nadpřirozeným. Üdobi, v nichž čisté umění rozkvétalo, byla údobími, v nichž
Bůh nalezl své zalíbení."
V Simoniných denících, nazvaných
prostě Cahiers, je nutno vymanit její
podstatné ideje ze stránek horečných
myšlenek, těžko srozumitelných a zřejmě inspirovaných. Obsahují pasáže
v řečtině, matematické vzorce a rovnice,. ťysikální symboly a mytické narážky. Jejím základním motivem je však
láska: Láska člověka k Bohu a láska
Boha k člověku. Jeden z nejzajímavějších a osobitých pojmů je to, čemu Si-

mone říká „ čtení
Píše o tom:
,, Celý život je vlastně čtení. To je
má téže. Jak by tomu mohlo být jinak ? Obloha, moře, slunce, hvězdy,
lidské bytosti a všechno kolem nás
- toho všeho se zmocňujeme čtením,
to vše je četba pro nás. Avšak čtení
závisí na dvou podmínkách: text musí
mít smysl a čtenář musí vědět, jak
číst. A pak je tu ještě jiná otázka: jsou
některé texty pravdivější nežli druhé ?
Jaké měřítko k tomu máme ? Představte si dokonale pravdivý text, který nemohu číst, který jsem nikdy nečetla. Uvědomte si, že je jen jeden
čtenář tohoto dokonale pravdivého textu a tím je Bůh: avšak hned zde nastává rozpor, nebát" nemohu přisuzovat
Bohu lidský pojem četby. Bůh však
není k těmto textům ve vztahu Čtenáře, nýbrž ve vztahu pravdy. On je pravdou všech možných textů a On je též
jejich smysleni. "
V Marseille, kam se Simone uchýlila po pádu Francie, poznala se s Otcem
Perrinem. V té dobč bylo jasno, že se
tiž netrápila pojetím spásy. Považovala naději na spásu za fázi, která byla
překonána u toho, kdo miluje Boha,
To byla tedy jedna z hlavních příčin, proč nevstoupila do Církve a nepožádala, aby byla pokřtěna. Otec Petrin se netajil s tím, že podle jeho mínění by tak měla učinit, Všechny intelektuální argumenty proti křesťanství, které Simone formulovala, krystalizovaly kolem problému křtu. Tímto osobitým pojetím spásy duše je vy-
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světlitelný i ten fakt, že Simone nikde
nemluví, v katolickém smyslu, o hříchu
a o svobodné vůli.
Simone poznala Otce Jean-Marie Perrina v dominikánském klášteře v Marseille na počátku roku 1941. Tento
laskavý mnich, tento „ přítel Boží
jak jej brzo nato pojmenovala, byl téměř slepý. Pracoval v té době v dobrovolné sociální, mravní i náboženské
péčí, staraje se o uprchlíky a jejich
hmotné a duchovní potřeby. Aby měla
dosti času vysvětlit Otci Perrinovi své
myšlenky, musela Simone využít krátkých okamžiků volna, které mu vyčerpávající zaměstnání poskytovalo. Simone a Otec Perrin pociťovali k sobě
vzájemně hluboký obdiv a duchovní
sounáležitost, Je zajímavé, že právě tento hlubší vztah přicházel na pomoc
a zachraňoval situaci, když se diametrálně rozcházeli se stanoviska svých
doktrín.
Simone měla duchovní a náboženský vztah k práci. Dala se najmout
k česání hroznů na vinicích a ke žním
na polích. Při práci odříkávala řecky
Otčenáš. Věřila, že právě tělesná práce je přiblížením Bohu.
,, Práce je formou modlitby. Asociace idejí, tkvící v pravém středu intelektu a spojené s intensivními pocity, umožňují, aby se naše myšlení
upínalo k Bohu, aniž by bylo potřebí niterného slovního výrazu během
tělesných pohybů naší práce. Kristus
často mluvil o životě na poli a o problémech zemědělských pracovníků. Bo-
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hužel se tomu nevěnuje dosti pozornosti, Většina těchto zemědělských podobenství se nevyskytuje v nedělní liturgií. Tato liturgie nemá vztahu k posloupnosti ročních údobí . , . Kosmický
prvek schází v křesťanství, tak jak
je obecně praktikováno, takže je téměř
snadné zapomenout, že vesmír byl
stvořen Bohem. Avšak sedlák nemůže
vejít ve styk s Bohem, neučiní-li tak
skrze stvořený vesmír. Oč musíme usilovat, je to, abychom proměnili denní
život sám do metafory Božího významu, do biblického podobenství. Takový je prožitek rozsévače a pěstitele
dobytka, s jehož svědectvím se setkává ve své denní zkušenosti: sémě je pojato pasivním živlem, z něhož vyssává
svou podstatu, až rozkvete vlastním
životem
Otec Perrin přirovnal jednou Simone Weilovou ke „ zvonu, který svolává věřící do kostela, do něhož sám
nevstoupí."
V době, kdy se Simone setkala s Otcem Peranem, nelézala se na křižovatce křesťanství a všeho toho, co není křesťanství. Přesto prožívala postupné prozáření světlem pochopení
některých kapitol z Písma, jež jí byly
spočátku nesrozumitelné anebo nepřijatelné.
V roce 1942 odjela se svými rodiči
do Ameriky. Nežli se nalodili, žila po
nějaký čas v uprchlickém táboře v Casablance. V červnu 1942 přijela do
New Yorku. V době svého pobytu
v americké metropoli zúčastnila se kaž-

dý den mše svaté v nejbližším farním
kostele Corpus Christi na 121. ulici.
K jejímu velkému uspokojení mše byla slavena v anglickém jazyce. Simone
neměla ráda latinu, ale milovala a dobře ovládala řečtinu.
V té době svěřila se Simone své nejbližší přítelkyni, Simonce Deitzové:
,, Když mohu přijmout jen část křesťanství a to ostatní je mně nepřijatelné, musím nalézt odvahu k tomu,
abych si odepřela křest. Nemohu věřit
ani v limbus ani v obcování svatých."
„ V krédu není ani zmínky o limbu, "
odpověděla Simonka Deitzová. „ Kredo neobsahuje celé dogma," řekla na
to Simone Weilová. „Katolík musí
přijmout všechny ideje, které jsou
zahrnuty ve formálním obsahu Kristova učení. Neboť Kristus se zasnoubil s Církví. On přišel k ní, ne ona
k Němu, stejně tak jako On přichází
k nám a ne my k Němu. Ve svém
zasnoubení s Církví zahrnul i její učení. Každý věřící je tedy povinen úplnou vírou v Jeho učení, vyjádřené
učením Církve.'*
V New Yorku Simone složila zkoušku z první pomoci, neboť jejím pevným předsevzetím bylo, vrátit se do
obsazené Francie a zapojit se do činnosti francouzské podzemní organisace.
V písemném t es tu zkoušky byla Simone nesmírně pobavena otázkou: „Je jod
desinfekční prostředek anebo rostlina?"
Takové otázky způsobovaly její poměrně špatné mínění o amerických vyučovacích metodách.

Mezitím Simonina teologie se vyjasňovala zevnitř; stálo ji to však téměř
nesnesitelnou metafysickou úzkost a
vnitřní utrpení. Mimo to trpěla po celý
svůj život úpornými bolestmi hlavy.
S nelítostnou důsledností ö poctivostí
rozvinula každý princip až do konečného závěru. Intelektuálně byla to konstruktivní, filosofická práce po výtce:
její teze tvořily navzájem jediný ideový řetězec a byly logicky zcela bezvadné. Avšak Otec Petrin říkával, že její
duše měla větší hodnotu, nežli její raetafysický genius.
Když se vrátila z Ameriky do Londýna, ucházela se Simone o misi do
Francie, avšak vždy se vrátila s nepořízenou. Její zdraví bylo podlomeno
dobrovolným strádáním a její nadšení
bylo větší, nežli praktický smysl pro
skutečnost úskočného boje a politické
vedení v exilu si toho bylo vědomo.
V době pobytu v Londýně napsala:
„ Věřím v Boha, ve svatou Trojici, ve
Vtělení, ve vykoupení, v učení Evangelia. A přece jsem doposud nepodnikla onen poslední rozhodný krok,
abych požádala kněze o pokřtění."
V době francouzské okupace Simone si přála sdílet hmotné utrpení svého národa a proto odmída jíst větší
dávku stravy denně, nežli obsahovaly
potravinové lístky, vydávané Němci ve
Francii.
Její zdraví podlehlo všeobecné vyčerpanosti tělesné i duševní. Zemřela
v sanatoriu v Ashfordu v Kentu roku
1943. Lékařský posudek nad touto ne-
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pokřtěnou křesťankou byl nelítostný:
„ Zemřelá pacientka ukončila dobrovolně svůj život tím, že odmítla jíst,

když rovnováha její mysli byla naruV
>7
sena.
Je pochována v Ashfordě.
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LEO RAVAZZI ( 1 8 9 9 - 1 9 5 8 ) , ředitel umělecké školy v Pietrasanta, vystudoval sochařství na slavné akademii v Benátkách. Nikdy se nestaral o publicitu
svých prací, a proto jeho jméno zůstalo širšímu obecenstvu téměř neznámo. Jeho
sochařské dílo zůstává zcela na půdě italské klasické tradice figurální, kterou
však nechápal nijak staticky. Zejména v posledních letech svého života hleděl
tuto tradici oživit svou vlastní, někdy i odvážnou koncepcí. Nej vyšší formální
dokonalosti se dopracoval v rozsáhlých dílech keramických. Jako sochař ovšem
pracoval především na objednávku; o tématice jeho děl tedy rozhodoval zákazník.
Svůj vlastní ideový svět však uložil do nesčetných kreseb, které nikdy nikde
nevystavoval, ačkoli teprve ony dávají tušit metafysickou hloubku jeho duše.
Jsou to vesměs skladby bezejmenné a nikdo se dosud nepokusil o jejich interpretaci.
Zde reprodukovaná kresba dává vytušit existenciální úzkost moderního člověka, který za maskou fysické krásy a dokonalosti skrývá své vzpouzející se já,
beznadějně uvězněné za ostnatým žebrovím, které mu brání masku prorazit.
Z hněvivého čela vystupující vlny vlasů se tříští v žaluzii světel a stínů, až tam,
kde z jejích zpřerážených příček vytéká hadovitá hmota, tvořící podušku resígnace. Nechtěl zde hluboce věřící umělec znázornit přítomnost dědičného hříchu
v lidské duši ? Pak bychom mohli ve stojící postavě vidět všudypřítomného starého Adama, vzpouzejícího se svodům hříchu - Evy resignovaně rozložené na
biblickém hadu - a přece beznadějně uvězněného mezi žebrovím vyrůstajícím
z Evina slizkého lůžka. Světlý mrak vlevo nahoře by pak mohl vyjadřovat záblesk naděje na pomoc shůry . . .
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„ N A H É V Ě T V E NAD NAHOU KRAJINOU "
Ivan

Jelínek

Nápis referátu o poslední knížce Ludvíka Kundery Fragment (vydal Blok,
Brno, 1 9 6 7 ) je charakteristický fragment jednoho Kunderova verše. Kunderova
knížka Fragment, jistě ne fragmentární, se pohybuje na třech rovinách in fern a.
Jsou to ódy Písky, sarkasmy Z historie Velikého Kýžala, několik básní nadepsaných Různá truchlení a konečně kratičké prózy, Město s prsty XY, které jsou
zbytečně přidanou, nic mi neříkající hříčkou, vsazenou do této knížky mezi mnoho říkající meditativní, intelektuální a invektivní poesii. V oddílu Písky je to
poesie zlé předtuchy, klidného zoufalství, pravdomluvnosti a poznávání; bravury
obdivuhodného Kýžala; hluboce cítěná drsná poesie Různých truchlení.
Snad za jednu složku inspirace ke čtyřem ódám Písky básníkovi posloužila
anonymita všude stejného písku, naber kde naber, trosek kdysi zázračných osobností, hor skutečných i symbolických s mnohostí štítů a propastí. Tato pozoruhodná lyrika má těžisko v meditaci, jaké dnes v českých zemích dusivý a přebujelý eroticism neponechává zrovna mnoho místa. Písky jsou meditací nad údělem
lidstva, jež je básníkovi ohroženo, ba již vlastně zničeno rozpoutáním Člověkovy
,, vědecké " jednokolejnosti, jeho pýchy nad rozpoutáním sil atomu, Člověk, který
si vyvolil neomezenou aplikaci atomové fysiky a přírodních věd, zapomněl na
své synovství Boží. Člověk je však upomínán neosobním řádem věcí na doby
,, pusté a nesličné země
a do jejího převážně minerálního předlidského života
přesazuje Kundera člověka atomového věku. V sevřených kůstkách, jež kdysi
byly zázrakem člověkovy ruky, tomuto z těla vyrvanému člověku, ,, zbývaly
pláže a časoměrné písky ". Cestou k nim je
„ bahnitá cesta tuhla plna otisků po tělech
do moH ohně, do očí láva
V tomto prostředí, v němž v souladu se starobylými kosmogoniemi, básníkovi se voda zvrací zpátky v oheň, není divu, že přízrak byvšího člověka shle1 / jř v
dava, ze

„ Nebylo čeho bychom se mohli zachytit
v žárovišti bez domů bez měst . . . "
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Přízrak je drcen hrůzo a, neboť;
„ Tuhli jsme na pokraji hořících rašelinišť
v ústech hořkou a mdlou chuť pleti která minula,
v očích tvrdé a křehké obrysy odešlých těl,, .
Svět oblohy, obzorů, ročních dob, květeny a živého tvorstva zmizel v popelu
a roztavených skalách. Jak by nebylo básníkovi úzko ? Čtenář tedy chápe, že si
přeje,
,, Noci ať opadají
srdcové šupiny
po kterých zbývá nahé zebroví a nahý hmatající keř
A posléze přízraky, oslepené a hmatající zbytky po těle, sotva víc než nahé
hmatající větvičky kostí, odcházejí „ obemknuty asbestovými krunýři " na první
asanační hlídku mezí „ slepence zuly a kovů
Avšak zdá se mi, že milost, kterou Kundera snad nevědomky ve své upřímné meditací nalezl, mu proměnila
přízrak v ducha s jeho psychologickou, filosofickou a nevědomě náboženskou
složitostí. Duch poznává
„ . . . pohlcující prostor dosud zel bez horizontu a bez oblohy . .
Na tomto místě také nastává v těch chmurných ódách rozhodující zvrat.
Minerální předlídský / polidský prostor přestává být rázem pouhým neživým
datem fysiky. Je živý, neboť přes vše nebezpečí,
„ Myslíce na zemětřesení z něhož zbývala vzdálená křeč
drali jsme se dal ohrožováni tryskající naftou. . .
Už opět duch přinesl přízraku poznání a snad í jiskru naděje. A duch, opět
ztělesněn, přeje si v básníkovi, třebas ohrožení zůstává,
„ do očí magma, do tepen zvonivé kameny,
abychom vyšli z těch písků, ze suti nesčetných katastrof
Kde...
v hlavách hořlavé kořeny, v balvanech led a průrvy se nezahlazujtJ'
Po této dantovské cestě lidským, člověkem vytvořeným infernem, v tomto
přesně určeném psychologickém stavu Kundera seznamuje čtenáře s jedním typem těch mnoha mocných, vládnoucích další rovině inferna. Kundera nazval svou
obludu syntetickým jménem Kýžal (viz: ký div atd., kýho výra, kýho šlaka atd).
Jasně připomíná báchorecnou Kýžalovu podobu s Otesánkem, bytostí pohádek,
takže Kýžal dostává okamžitě přesnou část své charakteristiky. K doplnění Kýžala však básník vytvořil - velmi správně a logicky - „ maličkého Ouvej
od
něhož se asi nedočkáme, že by kdy motykou, po vzoru moudré babky, Kýžalovi
rozťal břicho. Právě naopak: Ouvej, ve své kulturtrégrovské variantě nazvané
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Odolen, je ovšem kritik, třeba krotký. Odvažuje se říci na této druhé rovině inferna, v tom ,, ergotenbuschi tohoto Kýhoďasa, že změní-li 3 . 3 3 0 slouhů maskovaných korouhvičkami směr podle Kýžalova například bzdění, že " skřípot
zůstává týž. " Ouvej se dokáže vznésti pouze do blátivého nebe, jež „mírně zalité mlékem " je ,, sladkým moučníkem jeho touhy." Kundera dává Ouvejovi,
jak se sluší na cháma, nikoli zásady-maximy, nýbrž zásady-minimy. A je ve shodě
s jeho psychologií, že Ouvej, marodér-snílek bez účinnosti, si slibuje:
„ Ech, vyjdu, vyjdu
a všichni mě budou obdivovat.
Kýžal je Kýhoďas, kdežto Ouvej je skoro čertík Dostojevského. Oba zamořují
vzduch a střeží vládu této roviny inferna. Táhnou do pole ne snad blanicky, nýbrž
brigádně na cukrovkovou kampaň. Jako takoví přece znají jakýsi metafysický
neklid. Ptají se,
„ Kde je uzel nad všechny uzly světa, nevím. "
V celku pěstují své inferno tak úspěšně, tak převýchovně uvědomují lid, že mohou spokojeně říci:
,, Země je rájem ježků
a bosí lidé po něm chodí
nejednou i s úsměvem."
Jsou nepokojní, neboť na ,, šachovnici života " se nemohou dohlédnout pěšáků,
kteří tam jistě musí někde být, a to také při míchání osudových kostek. Jsou
zděšeni, protože v jejich jednotné vejražce pořízené asi z těch pěšáků, se objevuje divný koukol:
„ To z mlýnů
svážejí duse.
Dušičky. "
Kýžal je pevně v sedle: je princem světa, a jako takový:
,, I já vidím sluníčko svítit skrze listoví. "
Kvžal, spokojen sám sebou, povyšuje Goetha a Schillera na soudruhy, ba přiznává přínos i těch, kdož nejsou hodni jeho úrovně:
,, I já znám přínosy obou jmenovaných,
a dále i bezpartijních klasiků Klopstocka, Wielanda a jiných
na našem podsebití."
I on Kýžal, i já ,, procházejí výmarskými parky " . . .i já, i á, I, Á. Chápeme tedy,
že Kýžal mnoho dokáže,
" Hlavně však umí dělati noc i za dne . . .
Umí I a západ slunce
s apokalyptickým přísvitem.
Umí půlnoc . . .
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Vyrobiv takovouto půlnoc
hovoří s oblibou o prudkém žáru poledne
a učedníci jeho říkají drkotajíce zubisky:
Pamýť to den ! "
Chyba lávky: nastává technická závada jaderného výbuchu, a po Kýžalově
řečnění zavládlo Veliké: Ticho. Plesáme s básníkem třebas nás to bolí:
Po velkém Tichu, hle, prvá slova vystrkují růžky.
To bolí, šnečku, to to bolí! "
Jak by to nebolelo, když se těsně před pádem Kýžala, jehož krok bohatýra z byliny byl „ co krok, to mýtina ", nebo ještě hůře 11 co krok, to křivý les ",
se tolik nasmál poslední čáp na poslední doškové střeše. Proč se čáp smál ?
„ Smál se, neboť byl svědkem toho, jak básník, jenž dlouho
odolával svodům Velikého Mlýnku na Maso,
konečně do něho skočil, když téměř
už nebylo třeba.
Ha, mohl se stát hrdinou !
Ale stal se jen jednou z žíhaných žížal,
jež lezou z velikého Mlýnku na Maso
coby tvárný materiál
pro nechutnou velesekanou. "
Tak Kundera, „řádně zaregistrovaný moravský pěvec s občasným zájezdem
do Čech " děla své P, S. za velikým Kýhoďasem a jásá, ó konečně, a říká ,, Spolehnutí na mne není
Jak by bylo na něho spolehnutí, jestliže vede čtenáře
k třetí rovině své tenké a obsažné knihy, Různá truchlení.
Různá truchlení je třetí rovina Kunderova interna, taková každodenně realistická. Nad touto rovinou se klene realistická ,, ocelová obloha nad zrezivělými
dny." Čeho se nedostává této rovině, jež je „ nahá jako jen láska
na visi nebo
báchorečnosti prvních dvou rovin, je hojně nahrazeno všudy přítomností děsivého
ohrožení.
„ Provazy nad hlavou
sítě ve vodách
tenata v houští. "
Neboť vše opanoval a znameními své velesmrti, doplňkem civilisačního a vědeckého veleživota už člověk zamořil. Zde, v jakési zmodernísované hlaváčkovské krajině, Kunderovi
„ O zvířecí kulisu je vůbec postaráno,
místo hlíny mravenci,
místo stromů smečky šakalů,
lidé jsou nahrazeni lidmi. "
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Jací to lidé byli nahrazeni lidmi, ptá se čtenář, zatím co nrn ze sebe sama naskakuje husí kůže. Jak jinak, jestli žijeme ve věku „ s neštovicemi na památku a
s berličkou z té turecké vojny ? Ačkoli vchází - ne nadlouho, zdá se mi - do solné
krajiny, kde prší ocet na stromy z pepře a paprikovou zemi, slibuje si
,, Vždycky u čistého
s hlavou jinde
a v jiných hlavách
s odporem k bičům a drátům. "
Muka jsou však velmi skutečná na této třetí rovině reality, která má ,, pro boty
příliš marastu
Tady přece vládne tma, neboť
jj Samé svítilny pod pokličkou,
samé stroje na lásku.
Dušinky jenom obcházejí a brblají kroksumkrok
daleko od andělských trub,
když na tě dotírají
terpentýnoví trubci. . ,
Samé stroje
na všechno
v mazlavém čase vojákování. "
A tak čtenář chápe posléze, proč ty dvě předešlé roviny: je to přece inferno
o třech poschodích, ač už je děravé poznáním.

DĚTI
Jakub

Demi:

«Tehdy
uzřev Herodes, že by oklamán byl od
mudrcův, rozhněval se náramně a poslav, zavraždil
všechna pacholata, kteráž byla v Betlémě a ve všech
končinách jeho . . . » (Mat. 2, 1 6 )
Kryavé dějiny Dítěte všech věků v! Kdyby ani nebylo Herodesa, Nemluvňátka by ho přivolala, jako bekot jehňátek přívolává vlka. Jsouť obojí, i jehňátka,
i vlci. Jsou zvířata s odleskem vnějších věcí v oku a oči s odleskem vnitřním krve.
Herodesové vraždí a nikdy jich to neunaví, jsouť unaveni. Kdo nešílí láskou, šílí
vraždou, a to do věčnosti. Řekli bychom, že se pokouší stůj co stůj prosekat! se
k Spravedlnosti! Zastavil by se teprve před loěnící Boha, kdyby se probudil,
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ale zavraždil by i Jej, kdyby spal. Jej především. I o to pokoušejí se Herodesové
a právě a to, poněvadž se zdá, že Bůh je slabým až k útěku. Slabost tohoto Odpůrce, protože v ní nepochopili milosrdenství, moudrosti a lásky, dodává jim od*
vahy, která jest smutná jako peklo. Chtějíc přesvědčiti je, že krvavé úsilí jejich
jest marno, Láska dává se i křižovati, aby povstali z mrtvých ! Oni však nechtějí,
oni se bojí, a Dítě vítězí. Snad by svého díla zanechali, ale jedna okolnost nedovoluje zamhouřiti oko jejich hněvu: že Dítě přitahuje Mudrce a Anděly. Mudrce: neb tady jest Pravda jako obraz v mrtvém zrcadle. Anděly: neb tady jest
čistota jak ducha čistota. Smrt pracuje i v kolébkách, a právě v kolébkách: neb
tady jest Pravda nahá a bezmocná. O nevěřte této slabosti, ó bděte nad Dítětem,
neboť možná budete H o hledati a spláčete nad Jeho smrtí jako ti, kteříž vytvořili
nebesa a jimž nebesa se shroutila!
(Jakub Demi: První světla, 1 9 3 1 . )

Je-li tedy poesie opravdu na dobré cestě k tomu, aby zmizela, můžeme se
ptát, nebude-li to mít nutně za důsledek hlubokou proměnu člověčenstva. Bylo
by to nevyhnutelné, kdyby k tomu byla poesie skutečně odsouzena: naštěstí
věříme, že tomu tak není. Poesie ,, v básních " možná ochabuje, ale - zvláštní
paradox - opouštějíc území literatury proniká skrz naskrz celou kulturu. Básnická potřeba je v člověku tak hluboce zakořeněná a nepřestává se v něm i přes
všechen moderní positivismus přitlumeně hlásit o své, že aniž si to uvědomujeme,
je to básnické poselství, které očekáváme od všech svých umění.
(Jean Onimus, La connaissance poétique, Paříž, 1 9 6 6 str. 1 5 . )

Poesie nám má co zjevit - něco, co nám může říci jen ona a co nemůžeme
opominout, chceme-li zůstat lidmi, to znamená duchy, kterým se svět zpřítomňuje a kteří se zpřxtomňují světu. Pro tento dialog našich vědomí se světem - dialog, který humanisuje zemi a činí ji člověku obyvatelnou - je důležité, aby jej
poesie vedla v čase, kdy vesmír kolem nás se stává stále lhostejnější, objektivnější a mlčenlivě] ší: neboť ,, člověk obývá zemi poeticky ". Ano - a je-li zbaven
poesie, umírá zadušením.
(Jean Onimus, La connaissance poétique, Paříž, 1 9 6 6 , str.
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BIBLIOGRAFIE
KRÁSNÉ ČESKÉ L I T E R A T U R Y VYDANÉ V EXILU
(Ilnor 1948 - květen 1 9 6 7 )
Dr. Antonín

Kratochvil

Úvodem
Bibliografický přehled české krásné literatury napsané v exilu osvětluje
dostatečně mnohotvárnost a tvůrčí bohatství českého exilového slovesného umění v posledních patnácti letech. Umělecká síla a výraznost tohoto písemnictví
je nejlepším dokladem toho, že lesků, exilová literatura je nedílnou součástí národní kultury a že v určitém časovém rozmezí - v době kdy v Československu
vládly deformace kultu osobnosti, éra tzv. socialistického realismu ( 1 9 4 8 - 1 9 5 5 ) ,
kdy vztah slovesného umělce k moderní společnosti byl redukován no vztah
mezi uměním a komunistickou ideologií - byla jedinou represen t an t kou svobodné
československé umělecké tvorby. Není úkolem tohoto přehledu podati syntetický
obraz různorodého množství tvůrčích jedinců, neboť exilový spisovatel nepracuje pochopitelně jedinou metodou, nebo v jednom ideovém směru, v jediném
zestátněném —ismu, a nemusí se odpovídat žádné politické straně. Chci jen v několika úvodních větách ukázat, že k zevnímu rozmachu slovesné produkce v exilu přispělo především samo ovzduší svobody, která se mnohdy stala předmětem
lyrické reflexe. Vývojová peripetie exilové literatury je proto prostoupena novým
životním pocitem integrální demokracie a svobody, a pocitem, který vyvolával
od počátku bezprostřední styk s moderní západoevropsku a americkou literaturou. Rubem tohoto prostředí je ovšem jazyková izolovanost, kterou básník pociťuje tíživěji než kdokoli druhý 1 ) ,
Exilová literatura je sice rozložena na nevelké časové rozloze - necelých
dvacet let - prostorově však byla tvořena na pěti kontinentech; to vysvětluje
1 ) Hlouběji se tímto problémem zabývá Jan Tumlíř v úvodu k antologii
d o m o v " (Paříž 1 9 5 4 ) str. 9. az 15.

„Neviditelný
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jeji uměleckou disproporci, neboť všude na ni působila pestrost národních kultur hostitelské země. Exilová literatura je literaturou hledačskou a hledání znamená ovšem i omyly.
Tématický vývoj české exilové literatury, především poesie, můžeme sledovat v několika stupních: zatímco úvodní fáze by se dala charakterizovat slovy
,, ranění domovem a tesknotou po kouři z rodné Itaky " - což nejlépe osvětlují
obě antologie exilové poesie („Neviditelný domov " a ,, Čas stavění " ) , v další
cítíme již ,, přervané kořeny " a pokus vyrovnat se s tvrdou skutečností exilu
(antologie exilové prózy „ Peníz exultantův " ) a nedlouho nato nacházíme v poesii i próze náznaky pocitu profanace ideálu a u mnohých autorů snahu po splynutí s cizím jazykovým prostředím; právě v tomto okamžiku nastává obrat,
a mnozí ze spisovatelů si pojednou uvědomují, že ,, exil je
„ ideová injekce
náš tvůrčí p r o g r a m " . 2 )
Exilový básník myslí političtěji než druzí lidé: na Picadilly Angličané,
couvající před rizikem jednotné evropské akce, na Times Square Američané
kteří ztotožňují demokracii se zásadou volného trhu. Všude s sebou nese apriorní
stanovisko politických potřeb nesvobodné části Evropy . . . " 3 )
Exilový autor cítí plastičtěji, kam směřují negace uměleckých hodnot, které
odporují komunistickým ideovým normám, cítí nepřeklenutelnou propast z vyškrtnutí tradičních hodnot z dějinného kontextu národní i světové kultury. Exilový autor jasně cítí neudržitelnost kodexu socialistického realismu, který vylučuje a neuznává nic z toho, co umělecky žije mimo rámec realismu (dnes je
sice socialistický realismus nahrazen termínem ,, humanizmus ", ovšem rekvizita
o vedoucí úloze strany v umění zůstává). Tato skutečnost přímo zavazuje exilového autora nejen umělecky tvořit, nýbrž i konkrétně politicky myslet. Exilový
autor cítí povinnost překlenout ve svém díle ztrátu kontaktu se světovou kulturou, motivovanou ve vlasti třídně ideologickými schématy; proto ve svém
uměleckém postoji překonává nacionální omezenost a provincionalismus. Je to
úkol, kterému česká exilová literatura zcela nedorostla - ovšem všechno její hledání a tápání zůstane svědectvím o životě a bídě třetího odboje, o jeho utrpení i bezejmenném heroismu, o jeho zápasech i prohrách, o jeho znovu opakované snaze
k navrácení masarykovských ideálů a humanitních kodexů ve vlasti. Na kongresu Křesťanské akademie v Rohru roku 1960 bylo již zdůrazněno, že česká exilová
literatura je již dnes mezníkem v historii třetího odboje, i v historii české kultury, který přes všechny omyly a tápání nelze nevidět nebo prostě od něho odvrátit oči.
2 ) A R E N A Nr. 20, May 1964, Pp. 134 —orgán PEN-Clubu, střediska spisovatelů v exilu.
3 ) Jan Tumlíř v „ Neviditelném domově ", str. 12.
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D o bibliografie exilové literatury jsem nezařadil vysloveně politickou literaturu (knihy o Mnichovu, Květnu Či Ünoru atd.); ovšem v některých publikacích je setřena dělící hranice. Nejjasněji tato hranice mizí mezi kulturním a
politickým, případně historickým esejem. (Jako příklad možno uvést „Politickou závěť básníka Františka H a l a s e " , Frankfurt n. M. 1 9 5 2 ) . V bibliografii
neuvádím také česky publikovanou vědeckou literaturu; ovšem paměti n vzpomínky vědců a politiků - i když se týkají nejmladší minulosti - jsem částečně zařadil, neboť i v této literární kategorii není dělící hranice zcela přesná.
Tuto bibliografii chápu jako B I B L I O G R A F I I POVODNÍ ČESKÉ KRÁSN É L I T E R A T U R Y , NAPSANÉ V E X I L U P O I5NORU 1948. - Proto neuvádím
překlady do češtiny, pokud to nejsou překlady středověkých Či antických textů,
nebo knihy s novými rozbory a srovnávajícími studiemi; rovněž neuvádím nová
vydání klasíků ať již českých či cizích. Výjimku tvoří jen několik bibliofilských
tisků. Vynechal jsem i několik amatérských sešitků říkánek, které mají s literaturou málo společného, tak jako i krajanské kalendářové prózy. Naproti tomu
jsou v seznamu dvě básnické sbírky, které vyšly ještě před únorem - přesný rok
vydání jsem u nich nezjistil. V přehledu původní české tvorby neuvádím knihy
exilových autorů napsané v cizích jazycích. Naproti tomu jsou v seznamu autoři,
kteří publikují česky i slovensky (Mikula, Zlámal, Vičan a jiní). Tato bibliografie si nedělá nárok na úplnost - české exilové knihy vycházejí, jak jsem podotkl,
v pěti světadílech, převážněvlastním nákladem, a autoři zlídkakdy zaslali své
výtisky světovým knihovnám, takže zůstávají pro vědecké zpracování téměř
nedostupné. 4 )
První pokus o bibliografický přehled podniklo Dokumentační středisko
československého zahraničního ústavu v exilu již v roce 1954, kdy záslouhou
Jiřího Kolaji, Pavla Koldy i Darii Schubertové otiskovalo v TRIBUNÉ na pět
pokračování „ Bibliografii vědeckých prací československých exulantů, cizinců
československého původu a cizích studií o československých otázkách, které byly
vydány po Ünoru 1 9 4 8 " (Tribuna, leden-únor 1954, příloha). Krásná lteratura
(poesie, próza a drama) dopadla v tomto přehledu nešťastně; celkem bylo uvedeno málo titulů, a poněvadž autoři navíc neměli vždy po ruce všechny knížky,
stalo se, že byly zařazeny např. pod poesii prosaické práce, knihy pro mládež či
dokonce eseje. Naproti tomu vědecké obory (od filosofie až po zvěrolékařství)
dopadly velmi dobře a budou vynikající pomůckou pro příští práce tohoto cha-

4 ) Na potíže bibliografie nemyslelo ani těch několik málo literárních kritiků a referentů,
co v exilu píše česky, poněvadž většinou mimo autora, názvu knihy a vydavatele neuváděli další údaje ve svých, recenzích.
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rakteru. Skoda, že v průkopnické dokumentační práci Čs. zahraničního ústavu
v exilu nebylo v pozdějších letech pokračováno.
Druhým Dokumentačním střediskem byl Archiv Bohemie, který vznikl v roce 1951 v Mnichově a v roce 1956 byl přeložen do Kolína nad Rýnem. Podle
Katalogu Archivu Bohemie (Kolín n. Rýnem, 1961) má tento Archiv „ přibližně
10.000 položek hlavně české a slovenské problematiky, jakož i materiál o komunistické sféře a její ofenzivě proti demokratickému světu
Krásná česká literatura je ovšem ve všech pěti Katalozích Archivu Bohemie zpracována nesoustavně - je to vlastně jen seznam knih s neúplným uvedením pramenů.
Třetím, daleko nejvýznamnějším Dokumentačním střediskem bude Archiv
Společnosti pro vědy a umění v Americe. Dokumentační středisko je ovšem na
počátku své činnosti. Pro bibliografii krásné literatury měly např. svůj význam
Katalogy knižních výstav uspořádaných SVU na prvních sjezdech Společnosti
(1962 a 1964). První pokus o vědecký přehled celkového stavu celé československé zahraniční bibliografie učinil Dr. M. Rechcígl jr. v orgánu SVU „ Proměny " (leden 1967, str. 46-53) „Stav a úkoly čs. zahraniční a krajanské bibliografie", 5 ) Dokumentační a dokladové středisko má nyní vybudovat i Křesťanská akademie. 6 )
it -k rh
Na závěr bibliografických dat uvádím, zda se jedná o knihu poesie, prózy,
dramat, esejů, vzpomínek či modliteb; ovšem u některých autorů je označení
próza či esej nepřílehavé (Pitter, Mokrý, Bernard, čí Josef Kratochvil).
Z přechodných polobeletristických slovesných útvarů jsem přihlédl též k fejetonům, historickým reportážím, špionážním příběhům, causeriím, memoirům
a esejům. Pro tento druh literatury nenašli kritikové a literární teoretikové dosud jednotné označení. Tuto literaturu v jistém smyslu bychom mohli nazývat
tvůrčí literaturou faktu - což ovšem neznamená totéž co v anglosaské literatuře
je ,, science nonfiction
Pod toto označení zařazuji i životopisné črty a určitý druh rozjímavé náboženské literatury.
Tento druh literatury se stává po obou stranách minových polí a ostnatého
drátu stále více významnou složkou moderní literatury. Do nedávná byla litera5) Svůj výanam mel I Kutnlog výstavy knih exilových spisovatelů, kterou uspořádal PENClub, středisko spisovatelů v exilu v litopadu 1964 v Mnichově.
6) Rozhodnutí o vybudování Dokumentačního střediska padlo na sjezdu v Gazzadě v srpnu
1967. Středisko má být v klášteře benediktinů v Norci,
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tura faktu - především historické reportáže a špionážní příběhy - považována
za okrajovou, spíše žurnalistickou záležitost. Dnes je nedílnou součástí literatury. Zvláště špionážní historie mají převahu nad tradičními klasickými literárními žánry; této skutečnosti nezůstalo ušetřeno ani české exilové písemnictví. Pochopitelně, že se stejnými teoretickými problémy se potýkají i na druhé
straně minových polí; ukázalo to literární symposium v Moskvě v září 1965,
kde právě český literární kritik dr. Jiří Hájek věnoval těmto moderním literárním žánrům zvláštní pozornost (Viz; Voprosy literatury 12-1965, str. 100 až
1 0 5 ) . Nejlépe tuto otázku vystihl Dušan Hamšík ve svém projevu na IV.
sjezdu Svazu čs. spisovatelů: „ Do této oblastí patří nejen reportáž, biografie čí
autobiografie, memoiry a deníky, ale též různá zkřížení ČÍ rozbiti formálních
hranic, těžko definovatelné útvary vznikající na pomezí např, literatury a vědy . . .
tomuto literárnímu druhu by bylo lepší říkat autentická literatura než literatura
faktu. "
*

*

Nepublikované práce, i když oceněné v dnes již tradičních Soutěžích Kulturní rady v zahraničí a římské Křesťanské akademie, v bibliografii uvedeny
nejsou. Rovněž práce vyšlé pouze v časopisech (např. básnické sbírky či romány)
neuvádím; naproti tomu jsem zaznamenal vydání téměř všech bibliofilských
tisků, s výjimkou Čapkova politického eseje „ Proč nejsem komunistou ? " (Mnichov 1 9 5 7 ) .
U knih vyšlých bez vročení, místa vydání atd. jsem podle možností doplnil
chybějící údaje sám, ovšem jsou ohraničeny závorkou nebo otazníkem. Zcela
nezjistitelné údaje jsou prostě vynechány. I uvedené údaje nejsou ovšem vždy
podrobné a vyžadovaly by si dalšího pátrání k doplnění dat a skutečností. I výčet
titulů prací jednotlivých autorů není samozřejmě vždy úplný, protože nejde o
vyčerpávající bibliografii.
•fr * *

I když se jedná o publikaci vysloveně jen bibliografickou, určenou pro odborníky, literární kritiky a historiky a pro knihovníky, je význam přehledu exilové tvorby hlubší; je svědectvím o duchovní a tvůrčí síle třetího československého exilu.
V Mnichově dne 1, května 1967
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Pro přesnější orientaci a usnadnění práce příštímu historiku literatury
českého exilu jsem sestavil bibliografii podle jednotlivých edicí (vydavatelstev),
neboť většina krásné české literatury v zahraničí byla dosud převážně vydána ve
třech kulturních centrech.

VYDAVATELSTVÍ
ČESKÉ KULTURNÍ
Edice j, Sklizeň svobodné tvorby "

RADY

V

ZAHRANIČÍ

(Redigoval Prof. Dr. Robert Vlach, (zemřel 29. ledna 1966) nejprve ve
Švédsku, potom ve Spojených státech,)
JAVOR Pavel: Nad plamenem píseň, Lund 1955, str. 64 (poesie)
LISTOPAD František: Umazané povídky, Lund 1955, str. 48 (próza)
POPERA J. E.: Věnce, Lund 1955, str. 48 (poesie)
KOLÁR Jan M.: Listy němému příteli, Lund 1955, str. 80 (eseje)
SVATOŠ Bedřich: Mlha šatí strach, Lund 1956, str 230 (próza)
MARTIN D, A.: Atomový věk, Lund 1956, str. 32 (poesie)
ALFA: Cizinec mezí námi, Lund 1956, str, 60 (próza)
KAVKA Jiří: Úlomky torza, Lund 1956, str. 36 (poesie)
MOKRÝ Adolf: Karel Havlíček Borovský po stu letech, Lund 1956, str. 150
(esej)
ŠTĚDRÝ Vladimír: J. V. Císař Spojených států, Lund 1956, str 108 (próza)
HAVELKA Jaroslav: Pelyněk, Lund 1957, str. 104 (próza)
KOLÁR Jan M.: Otázky české tradice, Lund 1957, str. 116 (eseje)
KRATOCHVIL-BABY Josef: Kniha o životě zvířat, Lund 1957, str. 64 (próza)
Sedm pohádek od sedmi autorů, Lund 1957, str. 64 (pohádky) {Autoři: Josef
KRATOCHVIL-BABY, J. BOROVÁ, D. CIBULKOVÁ, B. SVATOŠ,
Z. VÁŇ.Ě, R. VLACH, J. ZACPALOVÁ)
ZELENÝ Vladimír: Povídky z předměstí, Lund 1957, str. 48 (próza)
BERNARD Vilém: Kde básníkům se poroučí, Lund 1957, str. 108 (próza)
JESTĚDSKÝ Jan: Zapomeň, můžes-Ii . . Lund 1957, str. 52 (eseje)
SOUČKOVÁ Milada: Gradus ad Parnassum, Lund 1957, str. 48 (poesie)
MOKRÝ Adolf: První kroky, Lund 1957, str. 88 (próza)
NEMEČEK Zdeněk: Stín, Lund 1957, str. 100 (próza)
VLACH Robert (ed.): Mosaika Amalie Posse, Lund 1958, str. 56 (próza)
PITTER Přemysl: Oheň na zemi, Lund 1957, str. 81 (eseje)
VLACH Robert: Veselé pohádky o psu Muďulovi, Lund 1957, str. 52
(pohádky)
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V L A C H Robert: Princezna, Lund 1957, str.36 (poesie)
O D L O Ž I L Í K Otakar: Obrázky z dvou světů, Lund 1958, str. 156 (próza)
D E N Petr: Evropan na Manhattanu, Lund 1958, str. 92 (próza)
A L F A : Mrtví chodí po světě, Lund 1958, str. 96 (próza)
N Ě M E C E K Zdeněk: Bloudění v exilu, Lund 1958, str. 48 (próza)
V L A C H Robert: Sklizeň svobodné tvorby {Sborník I . ) , Greensboro 1958,
str. 65 (kulturní sborník)
V A N Ě K Miloš: Sklizeň svobodné tvorby (Sborník I I . ) , Greensboro 1958,
str. 65 (kulturní sborník)
V L A C H Robert: Sklizeň svobodné tvorby (Sborník III. a IV.), Norman 1959,
str. 100 (kulturní sborník)
Č E P Jan: Samomluvy a rozhovory, Norman 1959, str. 118 (prózn)
SOUČKOVÁ Milada: Neznámý člověk X, Norman 1962, str. 152 (próza)
KRATOCHVIL Antonín: Kniha setkání, Norman 1962, str. 82 (prazn)
O D L O Ž I L Í K Otakar: Vzpomínky a ohlasy, Norman 1962, str. 124 (próza)
KAVKA Jiří: První sůl, Norman 1962, str. 84 (poesie)
VYDAVATELSTVÍ

KŘESŤANSKÉ

AKADEMIE

V

ŘÍMĚ

(Generální sekretář Msgre. Dr. František Planner, který vedl Křesťanskou
akademii do roku 1966; pak byl zvolen generálním sekretářem Pavel 2elivnn Msgre. Prof. Dr. Karel Vrána),
Edice

„Vigilte

>J

Ž E L I V A N Pavel: Svatý Václav, Řím 1953, str. 48 (sborník svatováclavské poesie a prózy)
2 E L I V A N Pavel: Zdrávas Maria, Řím 1954, str. 44 (sborník náboženské
poesie)
C E P Jan: Květnové dní, Řím 1954, str. 40 (próza)
STÁRKOVÁ Věra: Kniha samoty, Řím 1954, str. 54 (eseje)
D E N Petr: Dva eseje z počítadla, Řím 1955, str. 4 4 (eseje)
Ž E L I V A N Pavel: Praha (sborník) Řím 1956, str. 40 (poesie)
SCHULZ Karel: Pochvala svatých patronů českých, Řím 1956, str. 86 (próza)
C L A U D E L P. - CEP J.: Svaté obrázky české, Řím 1958, str. 32 (poesie)
SCHULZ Karel: Malá trilogie, Řím 1958, str. 54 (próza)
A L F A : Můj detektvní román, Řím 1958, str. 56, (próza)
SVATOŠ Bedřich: Krůpěje zašlého Času, Řím 1960, str, 172 (próza)
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CEP Jan; Malé řečí sváteční, Řím 1959, str. 80 (próza)
Umění milovat, podle Jan Čing Hsiung-Vu, Řím 1960 str, 62 (próza a poesie)
DEN Petr: Radost ve Veselí, Řím 1960, str. 80 (próza)
WALTER Emil: Lilie (podle Eystema Asgrimssona), Řím 1961, str. 106
(poesie)
SOUČKOVÁ Milada; Pastorální suita, Řím 1962, str. 50 (poesie)
SIRKOVÁ Božena: Povídky a zkazky z Nové Guineje, Řím 1963, str. 108
(próza)
SVATOŠ Bedřich; Zády k světu, Řím 1963, str, 122 (próza)
DEN Petr: Světélko jen malé, Řím 1963, str 52 (próza)
VLACH Robert: Slova k hostu, Řím 1964, str 56 (poesie)
VLACH Robert: Pláč za Španělsko, Řím 1964, str. 22 (poesie)
ČEP Jan: Poutník na zemi, Řím 1965, str. 200 (eseje)
GOEPFERTOVÁ Gertruda: Hejno stehlíků, Řím 1966, str. 50 (poesie)
SOUČKOVÁ Milada: Alla Romana, Řím 1966, str. 62 (poesie)
MIKULA Felix: Záhada a tajemství, Řím 1966, str. 72 (eseje)
Edice „ Studium

"

RADIMSKÝ Ladislav: Rub a líc našeho národního programu v atomovém věku,
Řím 1959, str. 184 (eseje)
ČEP Jan: O lidský svět, Řím 1959, str. 166 (eseje)
ŽELIVAN Pavel: Původ vesmíru, Řím 1960, str. 48 (esej)
ŽELIVAN Pavel: Původ života, Řím 1960, str. 58 (esej)
KULHÁNEK Karel: Věřit v zázraky, Řím (rok vydání neuveden), str. 64 (esej)
OLSR Josef: Antonín Cyril Stojan, Řím 1966, str, 58 (esej)
ŽELIVAN Pavel: Věda a Bible o původu světa, Řím 1966, str. 104, (esej )
RADIMSKÝ Ladislav: Skloňuj své jméno, exulante! Řím 1967, str. 102 (eseje)
(V obou edicích Křesťanské akademie vyšla řada překladů ze světové křesťanské literatury a několik knih básníků v ČSSR umlčených (Zahradníček),
Z těchto publikací uvádím pouze některé. Mimo rámec edicí vydala Křesťanská
akademie moderní nový překlad Apoštoláře, (1954, s. 5 6 2 ) , Evangelií (1951
str. 552) a Římského misálu. Dále: BENÁČEK Josef (ed.): Za D. P. Antonínem Tůmou, Řím 1955, str. 146 (sborník)
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VYDAVATELSTVÍ

KULTURNÍ

UPRCHLICKÉHO

VÝBORU

SEKCE

V NĚMECKU

(zanikl v roce
Edice

,,Kamenný

ČESKOSLOVENSKÉHO
(MNICHOV)

1963)

erb"

(Název podle sbírky v Československu vězněného básníka - redigoval Dr.
Antonín Kratochvil)
Č E P Jan: Cikání, Mnichov 1953, str. 88 (próza)
SKLÍBOVÁ Hana: Pohádky, Mnichov 1954, str. 5 6 (pohádky)
K R A T O C H V I L Antonín Dr. ( e d . ) : Peníz exulantův, Mnichov 1956, str. 96
(Antologie exilové prózy) Autoři: Čep, Dresler, Kratochvil, Kovtun,
Kovárna, Němeček, Peroutka, Štědrý, TumlíL
H Á J E K Hanuš Jan: Problém revoluce a kolaborace, Mnichov 1957, str, 16
(esej)
K R A T O C H V I L Josef: Má vlast, Stuttgart 1959, str. 2 0 0 (učebnice)
Doma i ve škole, Mnichov 1959, str. 80 (učebnice)
MIKULA Felix: Bloudil jsem cizinou, Mnichov 1961, str. 5 6 (próza)
HOUDKOVÁ Božena: Má vlast, Díl 2, Dějepis Československa, Stuttgart 1960,
str. 36, (učebnice) a další svazky jen vědecké publikace.
Edice

„ L u cerničk a "

(Edice krásné literatury v exilu - redigoval Dr Antonín Kratochvil, nejprve
vlastním nákladem, od roku 1960 připojeno ke Kulturní sekci Československého
uprchlického výboru v Německu (Mnichov).
KRATOCHVIL-CHRISTEN Antonín: Modlitba domova v díle Jana Čepa, Mnichov 1952, str. 10 (esej)
KOVTUN Jiří: Blahoslavení, Mnichov 1953, str. 20 (poesie)
B A B Y - K R A T O C H V I L Josef: Ptačí melodie, Mnichov 1954, str. 30 (kniha pro
mládež)
S T É D R Ý Vladimír: Kožich, Mnichov 1954, str. 22 (próza)
B A B Y - K R A T O C H V I L Josef: Povídky a bajky z přírody, Mnichov 1958, str. 16
(kniha pro mládež)
LISTOPAD František: Byty a prostory, Mnichov 1958, str. 4 6 (esej)
J E L Í N E K Ivan: Skutečna, Mnichov 1960, str. 24 (poesie)
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KAVKA Jiří: Plavba, Mnichov 1962, str, 16 (poesie)
Románová knižnice revue „

Archa"

(Mnichov - řídil Josef Němeček)
KRATQCHVIL-CI-IRISTEN Antonín: Poutník neznámých oceánů, Mnichov
1959, str, 298 (próza)
KRATOCHVIL-CHRISTEN Antonín: Kniha esejů, Mnichov 1959, str. 60
(sborník esejů)
(Autoři: J, Dresler, A. Heidler, V. Kostka, Fr. Kovárna, Ant, Kratochvil, Ot. Odložilík, P. Zelivan)
Dále byla v této edici ještě vydána vědecká publikace.
Edice „ Sklizeň

"

(Hamburg - řídil Antonín Vlach)
DEN Petr: Mexické divertimento, Hamburg 1954, str. 23 (próza)
GRAN-EMBUSTERO Vilém (Vilém Špalek): Ze země sluncem oslněné, Hamburg 1960, str. 58 (próza)
POPERA J. E.: Zamčené dveře,, Hamburg 1961, str. 48 (poesie)
KOŽELUHOVA Helena: Čapci očima rodiny I, Hamburg 1961, str. 60
(próza)
KOŽELUHOVA Helena: Čapci očima rodiny II., Hamburg 1961, str. 60
(próza)
KOŽELUHOVA Helena: Čapci očima rodiny III., Hamburg 1962, str. 60
(próza)
MASTÍK Chrysostom: Podzim v mé štěpnici, Hamburg 1962, str. 22 (poesie)
DEN Petr: Na táčkách s domovem, Hamburg 1963, str 52 (próza)
ELORES Fernandez Wenceslao (Václav Láska): Československo a Sv. Václav,
Hamburg 1963, str. 28 (esej)
MARTÍNEK Josef: Listy z deníku, Hamburg 1964, str. 56 (poesie)
V yda vat eis tví U n i vers

u m Pres

s

(New York - František Švehla)
HOSTOVSKÝ Egon: Půlnoční pacient, New York 1959, str. 192 (próza)
48

P E R O U T K A Ferdinand: Demokratický manifest, New York 1 9 5 9 , str. 166
(eseje)
J A V O R Pavel: Kouř z Itaky, New York 1 9 6 0 , str. 92 (poesie)
D E N Petr: Počítadlo, New York 1 9 6 1 , str. 116 (eseje)
RAŠÍN Miroslav: Úhlem na oblohu, New York 1 9 6 2 , str. 110 (eseje)
D R Á B E K Jaroslav: Čtení o Moravských bratřích, New York 1 9 6 2 , str. 6 0
(próza)
D U B E N N. Vojtěch: Ledy se hnuly, New York 1 9 6 4 , str. 108 (próza)
F E I E R A B E N D K. Ladislav: Ve vládách druhé republiky, New York 1 9 6 1 ,
str. 2 0 6 (memoiry)
F E I E R A B E N D K. Ladislav: Ve vládě Protektorátu, N. Y . 1 9 6 2 , str. 172 (memoiry )
F E I E R A B E N D K. Ladislav: Z vlády domova do vlády exilu, N. Y . 1964, str.
162 (memoiry)
Ve vydávání dalších svazků svých Pamětí dr. Feierabend pokračuje.
K O H O U T Jára: Od A do Z , New York 1 9 6 2 , str.? (humoresky)
M A R T I N E K Josef: O holoubkovi, který se na všechno ptal, New York 1 9 6 6 ,
str. 31.
Edice

,, Naše

hlasy"

(Toronto)
J A V O R Pavel: Hořké verse, Toronto 1 9 5 8 , str. 8 4 (poesie)
SNÍŽEK Jan: Kdo uteče, ten vyhraje, Toronto 1 9 5 6 , str. 6 0 (próza)
C E K O T A Antonín: Co se děje na východě, Toronto 1 9 5 9 , str.? (próza)
D V O Ř Á K O V Á Jarmila: Umělec na útěku, Toronto 1 9 6 0 , str. 32 (esej)
Edice

,,Knižnice

lyriky"

(Stockholm) Redigoval Robert Vlach (Zanikla v roce 1 9 5 6 )
V L A C H Robert: Tu zemi krásnou, Stockholm 1953, str. 32 (poesie)
K O V T U N Jiří: Tu-Fuův žal, Stockholm 1954, str. 16 (poesie)
V L A C H Robert - ARUMAA Petr: Poetae in Exilio, Stockholm 1 9 5 5 , str. 6 4
(antologie česko-estonské poesie)
Č E R M Á K Josef: Pokorné návraty, Paříž 1 9 5 5 , str. 2 4 (poesie)

49

Edice

„Svědectví"
(New York, Paříž - Pavel Tigrid)

DEN Petr: Době proti srsti, New York 1958, str. 66 (eseje)
TIGRID Pavel: Marx na Hradčanech, New York 1960, str. 124 (politická
esej)
KOVTUN Jiří: Básně doktora Zivága (výbor), Mnichov 1960, str. 64 (poesie)
V této edici vyšlo několik politických prací, jedna Kalasova nepublikovaná sbírka a několik překladů polských a ruských ,, revizionistů
Edice

,, Bohemica

V

iennensia"

(Vídeň - cyklostyl)
LISTOPAD František: Tristan, čili zrada vzdělance, Vídeň 1954, str. 24 (esej)
SVATOS Bedřich: Hranolem vzpomínky, Vídeň 1954, str, 28 (próza)
JELÍNEK Ivan: Ulice břemen, Vídeň 1956, str. 28 (poesie)
LISTOPAD František: Svoboda a jiné ovoce, Vídeň 1956, str. 50 (poesie)
Mimo program vyšla zde Vlachova antologie exilové poesie „ ČAS STAVĚNÍ
Vídeň 1956, str. 54. Autoři: Borová, Čermák, Kavka, Kovtun,
Martin, Martínek, Němeček, Pavel Popera, Rutar, Stárková, Strnad, Toman, Zelený, Vlach Antonín.
Edice

„Nový

Domov"

(Toronto - Orgán Masarykova ústavu)
Redigovali Rudolf a Karel Nekalá
JAVOR Pavel: Daleký hlas, Toronto 1953, str. 128 (poesie)
ZLÁMAL Miloslav: Exil, Toronto 1953, str. 48 (poesie)
HOSTOVSKÝ Egon: Nezvěstný, Toronto 1955, str. 228 (próza)
ZLÁMAL Miloslav: Keby se jaro nevrátilo, Toronto 1957, str. 128 (poesie)
HOSTOVSKÝ Egon: Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině, Toronto 1966, str. 166 (memoiry)
SNÍŽEK Jan: Co to je ? Toronto 1966, str. ? (próza)
JAVOR Pavel: Kus života těžkého, Toronto 1967, str. 504, (román)
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Edice

„Satira"

(Londýn - Vydává Kruh přátel satiry, odpovědný editor Marie Zárubová,
literární poradci Stanislav Brzobohatý a Robert Vlach)
BRZOBOHATÝ Stanislav: Smích za železnou oponou, Londýn 1952, str. 36
(satiry)
VLACH Robert: Verše pro nikoho, Londýn 1952, str. 40 (poesie)
BRZOBOHATÝ Stanislav: Padni, komu padni, Londýn 1952, str, 48 (verše
a aforismy)
V L A C H Robert (ed.): Výbor exilové satiry I., Londýn 1952» str. 54 (satiry
sborník)
HAVLÍČEK F. X.: Lid bez psí kosti, Londýn 1953, str. 60 (prózy)
BAŤA A. Jan: Satiry a aforismy, Londýn 1953, str. 40 (verše a aforismy)
KLÁNSKÝ Jan: Člověk č. 147, Londýn 1953, str. 56 (próza)
A L F A (Robert Vlach): Zvolil jsem exil, Londýn 1954, str. 52 (próza)
BRZOBOHATÝ Stanislav (ed.): Výbor exilové satiry II,, Londýn 1954, str. 52
(satiry)
Mimo edici:
BRZOBOHATÝ Stanislav: Hornická balada, Londýn 1951, nákladem vlastním,
str. 24 (poesie)
BRZOBOHATÝ Stanislav: První kopa trní, Londýn 1950, str.? (satiry)
BRZOBOHATÝ Stanislav: Druhá kopa trní, Londýn 1951, str.? (satiry)
Edice

„Zvěrokruk"
Schongau - vlastním nákladem Jaromíra Měšťana v Německu; zemřel 22.
července 1965.

MÉŠTAN
MÉSTAN
MÉŠTAN
MĚŠŤAN
SOUKUP

Jaromír: Malá noční hudba, Mnichov 1954, str. 40 (poesie)
Jaromír: Sladká jako med, Mnichov 1955, str. 40 (poesie)
Jaromír: Útěk do Egypta, Mnichov 1957, str. 40 (poesie)
Jaromír: Potměchuť svoboda, Mnichov 1962, str. 40 (poesie)
M. Lumír: Cesta a setkání, Mnichov 1963, str. 40 (poesie)
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VYDAVATELSTVÍ

KRUH

PŘÁTEL

ČESKOSLOVENSKÉ

KNIHY

(Chicago)
Většinou nová vydání českých klasiků, Němcová, Rais, Jirásek atd.
FISCHL Viktor: Hovory s Janem Masarykem, Chicago 1953, str. 130 (memoiry)
První vydání v Tel-Avivu r. 1952, str. 116
SLÍVA Rudolf: Pozdní žeň, Chicago 1953, str. 88 (poesie)

SPOLEČNOST

PRO VĚDY

A

UMĚNÍ

(New York, USA - české publikace) Předseda Publikační komise SVU
Dr. Miloslav Rechcígl jr.
MASARYKOVA Alice: Hudba v Spillville, New York 1963, str. 20 (esej
k odhalení Dvořákova pomníku v New Yorku)
ŠEJNOHA Jaroslav: Svědectví a zkazky z umění výtvarného, New York 1963,
str. 14 (eseje)
ZLÁMAL Miloslav: Zpěvy z modrých hor, New York 1964, str. 66 (poesie)
I-IOSTOVSKÝ Egon: Tři noci, New York 1964, str. 208, (próza)
JAVOR Pavel: Nedosněno, nedomílováno, New York 1965, str. 104 (poesie)
VANĚK Vladimír: Kniha povídek, New York - Rím 1965, str. 118 (prózy)

EDICE

MORAVIAN

LIBRARY

(New York) - vedl P. Kolda
HERBEN Ivan: (ed.): Za Zdeňkem Němečkem, New York 1957, str. 36
(sborník)
I-IOSTOVSKÝ Egon: Dobročinný večírek, New York 1958, str. ? (próza)
PISTORIUS Jiří (ed): Padesát let Egona Hostovského, New York 1958,
str. 80 (eseje)
MATĚJKA Ladislav: (ed.): Rok 1957, New York 1957, str. 158, kulturní
sborník. (Autoři Jakobson, Hrubý, Alice Masarykova, Matějka, Pistorius,
Demetz, Tumlíř, Žofie I. Johnová, Svatava Pírková-Jakobsonová)
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KNIHY

VYDANÉ

VLASTNÍM

NÁKLADEM,
A PODOBNĚ

V ZANIKLÝCH

EDICÍCH

BENEŠ Vojta: Poslání česckoslovenských krajanů v Americe, New York 1950,
Nákladem Newyorských listů, Str. 54 (esej).
BAŤA Antonín: Slzy a smích, Londýn 1953, str. 26, nákladem vlastním.
BLÁHA Josef: Výběr z redakčních košů, Toronto 1959, nákladem vlastním, str.
8 (prózy)
BACKER Benno: Vybrané básně H. Heineho, New York 1961, nákl vlastním,
str ?
ČEP Jan: Zápisky Jiljího Klena, Mnichov 1963, Vydali přátelé Jana Čepa za
podpory Bovorského ministerstva práce a sociální péče, str. 144 (próza).
DEMETZ Petr (ed.): Neviditelný domov, Paříž 1954, Editions Sokolova, str.
118 (Antologie exilové poesie).
Autoři: I. Blatný, K. Brušák, J. Dresler, P. Javor, I. Jelínek, Junius,
J. Karnet, J. Klan, Fr. Kovárna, Zd. Lederer, Fr. Listopad, J. Měšťan,
M. Součková, M. Tůma, J. Tumlíř.
DVORNlK Fratišek: Svatý Vojtěch, biskup pražský, Chicago 1950, Bohemian
Benedictine Press, str. 64 (náb. historický esej). Nové doplněné vydání
r. 1967 v Římě u Křesťanské akademie.
GHELFAND Simeon: V předvečer druhého dne (Marxismus a křesťanství),
Brusel 1954 ( ? ) , nákladem vlastním, Str. 178 (esej).
HANSMANN Karel: 60 let Baráku, Vídeň 1957, Nakl. Čs. jednoty Barák, str.
30 (sborník)
H E I D L E R Alexander: Na cestu, Ludwigsburg 1950, Cyrilometodějská liga
v Německu, str. 46 (Modlitby a rozjímání).
Milada MORÁKOVÁ, (sborník), Washington 1960, Nákl. Rady svobod. Československa, str. 102.
HRADECKÝ Václav Cyril: Písně a snění, Řím 1955, nákladem vlastním, str. 76.
HŘEBÍK Antonín: Století Sokolstva, 1862-1962, New York 1962, nákl. jub.
oslav, str 102.
JAVOR Pavel: Pozdrav domů, New York 1951, Edice Newyorských listů,
str 42 (poesie).
JAVOR Pavel: Tak na ně vzpomínáme, Paříž 1957, edice Rencontres, str. 4
(báseň).
J E L Í N E K Jarka: Sokol na Slovensku 1918-1920, New York 1960, vydal Slovenský Sokol, str. 75.
J E L Í N E K Ivan: V sobě letohrad, Řím 1965, nákladem vlastním, str 126.
(poesie).
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KLÁTIL Franta: Věty bez tečky, San Francisco 1962, časové epištoly svazek I
(fejetony).
KLÁTIL Franta: Povídky z lodi Hope, Řím 1963, str, 121, nákladem vlastním,
(prózy),
KOCIÁN Přemek; Psala mi Šumava, Cleveland 1961, nákladem vlastním, str.
16 (poesie).
KOCIÁN Přemek: Kdyně má ozvěno . . .Cleveland 1963, nákladem vlastním,
str, ? (poesie).
KOCIÁN Přemek: Historické boje na Chodsku, Cleveland 1966, nákladem
vlast, str. 20 (próza).
KOHÁK Miroslav: In Memoriam Luděk Stránský, New York 1952, Kruh přátel
Luďka Stránského, str, 50 (sborník).
KOTEK Václav: Pod modrou perutí, Chicago, nákl, vlastním ( ? ) str. 86.
KOVÁRNA František: Půlnoc nad Prahou, New York 1952, edice Stopa,
str, 56 (4 dramata).
KOHOUT Jára: Zpívejte s Járou Kohoutem, Paříž 1949, nákladem vlastním,
str. ?
KOHOUT Jára: Jak na to?, Paříž 1950, nákladem vlastním, str. 72 (humoresky),
KOZUMPLÍK F. Frank: Adolf Kačer, Chicago 1956, Vydalo České národní
sdružení, str. ?
LECOQUE Alois; Tragický week-end, Chicago 1953, Knihy dobrých autorů
v exilu, Díl I a I I . str. 288 (próza).
MATOUŠEK Ladislav: Vzpomínky na boj za vědeckou pravdu, Chicago 1958.
M1KULA Alexander, KOCIÁN Přemek: Rozcestí a návraty, Cleveland 1965, nákladem vlastním, str. 32 (poesie).
MASARYKOVA Alice: Dětství a mládí, Pittsburgh, Masaryk Publikation Trust,
str. 132 (vzpomínky).
MASTÍK Chrysostom: Pod lucernou Diogenovou, Snyder USA 1962, edice
Ismael, str. 34 (prózy).
MASTÍK Chrysostom: Víno Vesuvu, Lima (Peru) 1964, edice Ismael, str. ?
(poesie).
MASTÍK Chrysostom: Fata Morgana, Lima (Pera) 1964, nákladem vlastním,
str. 26 (poesie)
MARTÍNEK Josef: Na přelomu, Oxford, Michigan 1945 ?, nákladem vlastním
( ?), str. ? (poesie)
MARTÍNEK Josef: Jiskry a oharky, Chicago 1945 ( ? ) , nákladem vlastním ( ? ) ,
str.? (poesie)
MARTÍNEK Josef.: Století jednoty Č.S.A. 1854-1954, Cicero 1955, Nákladem
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Č.S.A. str. 443 (historie, sborník)
M A R T Í N E K Josef: Listy z deníku, Hamburg 1964, str. 56, vydala Sklizeň
(poesie)
M A R E K Karel: Co s křesťanstvím, Toronto 1954, nákladem vlastním ( ? ) ,
str. 143 (esej)
MĚŠŤAN Jaromír: Zima v Alpách, Paříž 1953, edice Rencontres, str. 4 (poesie)
N Ě M E C E K Zdeněk: Tvrdá země, New York 1954, C. S. Publishing Co., str,
2:38 (próza)
N Ě M E C Jaroš: Ořechov, Washington 1954, nákl. vlastním.
O D L O Ž I L Í K Otakar: Listy z dějin rodného kraje, New York 1954, nákladem
vlastním, str 36 (próza)
O D L O Ž I L Í K Otakar: Jan Hus, Chicago 1953, nákladem Jednoty čs. protestantů v USA a Kanadě, str. 64 (próza)
ONDROVCÍK František: Jazyk mateřský v cizině, Paříž 1953, vydala Radn
československých žen v exilu, str. 16 (esej)
ORÁC Jan: Děvčica Slova.ee, Chicago 1957, nákladem vlastním (?),, str. 79
(próza)
P I T T E R Přemysl: Základy náboženského života (pokyny rodičům) Mnichov
1957, Vydala Československá dálková škola v exilu, str. 72 (úvahy)
P I T T E R Přemysl: Domovu i exilu, Londýn 1956, vydal Čechoslovák, F. C. I.
str 9 6 (eseje)
P I T T E R Přemysl: Na předělu věků, Norimberg 1959, Kruh přátel, str. 48
obrody, str. 108 (eseje)
P I T T E R Přemysl: Modlitby, Norimberg 1959, nákladem vlastním, str, 48
(meditace)
P I T T E R Přemysl: A co my dnes? ( 5 5 0 let od Husovy smrti a 50 let od zahájení Masarykova boje za osvobození), Curych 1965, Vyšlo nákladem československých spolků ve Švýcarsku, str. 28 (esej)
PRVÄ, sborník věnovaný náčelnici COS M. Provazníkové, Wash ig ton 1960
PROVAZNÍKOVA Marie: Sto let Sokola (Jako příspěvek ke vzniku, vývoji
a k demokracii Československa) Washington, 1962,, Nákladem M. Neumanna, str. ? (úvaha)
P O L Á K František: Masarykovy legie v bojí proti Sovětům, New York 1957,
str. 96
P O L Á K František: Cestou ze sovětského koncentráku, New York 1960, nákladem vlastním, str.? (vzpomínky)
P O L Á K František: Jak žili a umírali sovětští otroci, New York 1960, nákladem
vlastním, str. 3 0 8 (vzpomínky)
(Další publikace dr. Poláka mají charakter vysloveně politický)
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RA5ÍN Miroslav: Svoboda si žádá odvahy, New York 1952, nákladem vlastním,
str. 178 (eseje)
RUTAR Zdeněk: Doma i za mořem, Toronto 1953, nákladem vlastním, str. 42
(poesie)
STRÁNSKÝ Luděk: Český jazyk po února 1948, New York 1952, str. 22
(esej)
SLABIKÁŘ, New York 1958, vydal Sokolský pomocný výbor v New Yorku,
str. 98 (učebnice)
SNÍŽEK Jan: Čertovo kolo, Paříž 1950, Kruh přátel Jana Sníška, str. 77
(prózy)
SVÁTEK Richard: O smysl českých dějin, Hackensack (USA) 1965, nákladem
vlastním, str. 228 (eseje)
SVOBODA Květoslav: Na co se nezapomíná, New York 1962, nákladem vlastním, str, 52 (vzpomínky a zážitky)
SMELHAUS Stanislav: Velehradské zvony, Chicago 1963, Český umělecký kruh
v Chicagu, str. ? (poesie)
SLZY A NADÉJE (ed.?): Londýn 1957, vydala Cyrilometodějská liga v Londýně, str. 108 (sborník)
Antonín SVEHLA, (ed,?) New York 1953, Nákladem kruhu přátel, str. 30
(sborník)
ŠTĚDRÝ Vladimír: Věž svědectví, Montreal 1955, Edice Dobrá kniha - Slovanské nakladatelství, str. 114 (prózy)
ŠTĚDRÝ Vladimír: Přerušená stopa, Mnichov 1966, nákladem vlastním, str. 94
(prózy)
ŠVÉDA Zdeněk: Nesmírný, velebím Tě, (F. A. Rixia Modlitby v duchu sv.
Jana Zlatoústého, Curych 1960, nakladatelství „ Thomas " a nakl. F.
Schoningh-Paderborn ve Vídni, str, 32 (modlitby a eseje)
ŠŤERBA F. C.: Brazilská mosaika, Sao Paolo 1955, nákladem vlastním, str. 32
(poesie)
TATÁK Vítězslav, (ed.): 30 let českého salezlánského díla, Turín 1957, nákl.
českých Saleziánů v exilu, str. 64 (próza)
TOMÁNEK V. Josef: V úzkostech a naději, New York 1955, nákladem vlastním str. 56 (poesie)
TOMÁNEK V. Josef: Čas zrady a bojů, New York 1956, nákladem vlastním,
str. 80 (poesie)
TOMÁNEK V. Josef: V tichu samot, New York 1957, nákladem vlastním, str?
(poesie)
TOMÁNEK V, Josef: Ozvěny, New York-Mnichov 1963, nákladem vlastním,
str. 80 (poesie)
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TUMA Mirko: Üsta rodu, New York 1952, edice Newyorských listů, str.?
(poesie)
TUMA Mirko: Léto v Čechách, Chicago 1954 —hudbu zkomponoval Karel Boleslav Jirák, nákladem vlastním, str. 6 (poesie)
T U M A Mirko: Jedenáctá ulice, New York 1954, Kruh přátel české poesie, str.
36 (poesie)
T U M L Í Ř Jan: Hořká voda, New York 1951, vydala organizace FIF, str. 47
(poesie)
U H L Í Ř O V Á Jarmila: Čítanka, Řím 1965, vydala Rada svobodného Československa, str. 309 (učebnice)
V Á N O C E 1955 (ed. Pavel Tigrid) New York 1955, vydala Svobodná Evropa,
str. 18 (Almanach)
V E L E H R A C H Karel: Beznaděje a naděje, New York 1962, nákladem vlastním,
str. 210 (vzpomínky)
V I Č A N Juraj: Sme živí, Paříž 1953, Editions Masaryk, str. 148 (próza)
V L A C H Robert: Verše z exilu, Stockholm 1950, Vydalo Sdružení svobodných
Čechoslováků ve Švédsku, str. 16 (poesie)
V O J Í Ř Vojtěch: Srdcem doma, Cicero 1961, edice Národ a politika, str. 80 ( ? )
(prózy)
V O L L E R J. W . : Putování Evropou do Říma, Chicago 1957, str. 309 (prózy)
V R Á Z O V Á Vlasta: Průvodce Prahou, Chicago 1956, Čs. národní rada v Americe, str. 31 ( ? ) (próza)
ZÁZVORKA Břetislav: Verše, New York, nákladem vlastním, str. ? (poesie)
Z B O Ř I L Petr: Pěšinou exilu, Rakousko 1952, nákladem vlastním, str. 20
(poesie)
Z E L E N Ý Vladimír: Skříň paní notářky, Paříž 1954, nákladem vlastním, str.
2 4 (fejeton)
Z E L E N Ý Vladimír: Stesk, Paříž 1950, edice Rencontres - J. Trnka, str. ?
(poesie)
Z L Á M A L Oldřich; Tři pohádky, Paříž 1949, Masarykův demokratický svaz,
str. 31 (próza)
Z O D E R Jindra: Za svobodou, Solnohrad 1951, nákladem vlastním, str. 226
(próza)
Z O D E R Jindra: Cesta uprchlíka, Solnohrad-Ottawa 1952, nákladem vlastním
str. ? (próza)
2 Ď Á R S K Ý Váša: Květy zrání, Melbourne-Austrálie 1961, nákladem vlastním,
str. ? (poesie)
Sestaveno abecedně podle jmen autorů, bez ohledu na rok vydaní. Tato
bibliografie byla napsána z podnětu SVU.
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Původní literatura, sborníky a myšlenky o živote a díle T. G. M.
BURIAN Karel; TGM - vzpomínáme, Vídeň 1950, str. 24 (esej)
ČAPEK Karel: Hovory s T, G. Masarykem, New York 1951, Arts Inc. ve spolupráci s American Fund for Czechoslovak Refugees, str. 351.
ČAPEK Karel: Hovory s T. G. Masarykem, Londýn 1951, G. Allen-Unwin,
str, 349,.
FALTA Josef (ed,): S TGM 1850-1950, Chicago 1950, Výbor pro oslavy
stých narozenin TGM, str, 140 (sborník).
HŘEBÍK Antonín (ed.): Amerika Masarykovi, Chicago 1955, Výbor pro odevzdání pomníku TGM.
KOSTRBA-SKALICKÝ Oswald: 20 let bez TGM, Mnichov 1957, separátní
otisk z HLASU EXILU č. 3-57, str. 4 (přednáška)
MACHOTKA Otakar: Náš Masaryk, Paříž 1950, Knihy svobodného zítřka,
str. 12 (esej).
MARTÍNEK Josef: Masarykova smrt a nový protektorát, Cleveland 1948,
Sdružení T. G. Masaryk, str. 24.
MASARYKŮV PAMÁTNÍK, Cleveland 1950, K stému výročí narození vydal
Krajanský výbor v Clevelandu, str, 54 (sborník).
?
?
: K otázce původu T.G.M, Chicago 1955, nákladem vlastním,
str. 15.
0 D L 0 2 I L Í K Otakar; T. G. Masaryk, nástin života a díla, Chicago 1950, vydala
Národní jednota čs. protestantů v Americe a v Kanadě, str. 50 (úvaha).
SLAVÍK Juraj: Masaryk a Slovensko, Chicago 1960, vydala Čs. národní rada
americká, str, 14 (úvaha),
SOUKUP Lumír: Masarykovsky dnes, Londýn 1955, nákladem vlastním ( ? ) ,
str, 12 (úvaha).
SCHWARZ Stefan: T. G. Masaryk, Norimberg 1949, nikl. vlastním ( ? ) s. 42.
STRÁNSKÝ Jaroslav: TGM 1850-1950, Londýn 1950, Projev na oslavě stých
narozenin TGM v Londýně.
VONDRÁK CONTRA MASARYK, Postoj TGM k bolševické revoluci v Rusku,
Kolín nad Rýnem 1958, Knižnice Bohemie, str. 40.
ZENKL Petr: Tomáš G, Masaryk a idea federalizace Evropy a světa, Chicago
1953, Kruh přátel české knihy, str. 54 (úvaha).
Z avě r em
bibliografického přehledu uvádím výbor ze souborných studií o krásné české
literatuře napsané po Únoru 1948 v exilu. Je téměř paradoxem, že syntetických
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prací hodnotících celou krásnou literaturu, případně kulturní tvorbu třetího odboje, vyšlo několik desítek převážně v cizích jazycích.
České

práce:

Dr. Jaroslav J Í R A (Paříž): Česká literatura v exilu, ARCHA č 1 / 1 9 6 0 , str.
5 až 9.
Jaroslav D R E S L E R (Mnichov): Kulturní kronika, TRIBUNA č. 1 / 2 , ledenúnor 1954, str. 4-6.
Petr D E N (Dr. Ladislav RADIMSKÝ) New York: Naše kulturní bilance po 15
letech, ČESKÉ SLOVO, č. 2, únor 1963, str.8.
Dr. Antonín KRATOCHVIL (Mnichov): Letmý pohled na exilovou literaturu,
INFORMACE čs. skupiny kresťansko-demokratické unie střední Evropy,
červenec 1959, str. 8 až 10.
Cizojazyčné

práce:

Doz. Dr. Emil S C H I E C H E (Stockholm): Die Kultur der Tschechen, Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, Frankfurt 1966, S. 8 4 - 8 7 .
+ Prof. Dr. Robert VLACH: Czech literature in Exile, ARENA Nr. 5, January 1962 Pp. 6-10.
+ Prof. Dr, Robert VLACFI: Czech Literature in Exile, Enskede 1954, Sweden, Pp. 8.
4- Prof. Dr. Robert VLACH (ed): La Littérature Tchéque á l'Elxtinger,
Stockholm 1955, Conseil National de la Culture Tchéque ň l'Etmnger,
S. 12.
Dr. Ivan J E L Í N E K (Londýn): The Czech Letters in Exile, BULLETIN Nr. 22
(International PEN, Centre for Writers in Exile) May-June 1959, Pp.
12-13.
Jaroslav DRESLER (Mnichov): Czechoslowacka emigracja, KULTURA (Paris),
Nr. 1 / 1 4 7 - 2 / 1 4 8 , 1960, s. 121-129.
Nejlépe

vyčerpávající:

Dr. Mario H I K L (Ottawa): Czechoslovak Literature in Exile, Etudes
Slaves et Est Européennes-Slavic and East European Studies, VoL VII,
Parts 1-2, 1962, Pp. 102-107.
Českou exilovou literaturu možno objednat prostřednictvím „ našich " tří knihkupectví v zahraničí:
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INTERPRESS LIMITED, 12, Montagu Street, LONDON - W . 1.
BOOK SERVICE - Knižní služba F.C.L (Čechoslovák) 4, Holland Rd, London,
W. 14.
KUBON u. SAGNER, 8 München 13, Hess-Strasse 39.
Publikace Křesťanské akademie a České kulturní rady v zahraničí má na skladě: ACCADEMIA CRISTIANA, Via Concordia 1, ROMA.

V úvodu k tomuto bibliografickému přehledu jsem mluvil o komplikacích
spojených s napsáním této práce; prosím proto autory, jejichž publikace se mi
nedostaly do rukou, o jejich zaslání pro Doplňky bibliografie. Adr.: Dr. Kratochvil, 8 München 22, Postfach 166.
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