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,, Pravda vás osvobodí"

(Jan 8,32)

1968

VŠICHNI SVATÍ Z A N Á S P R O S T E

Co říci k událostem, které postihly naíi republiku právě v padesátém roce
její existence? Jak často a s jakou naléhavostí se nám vtírá tato otázka a jak si luč
před ní pociťujeme nemohoucnost slova. Avšak i přesto chci něco říci, protože slovo
není tak bezmocné, jak by se mohlo někdy zdát.
Především, moji drazí, zdůrazňuji, jak často praví Písmo svaté, toto: Plány
prozřetelnosti Boží jsou nevyzpytatelné, ale doufejme a důvěřujme. Všechny tyto
plány vede a řídí láska a všemohoucnost Nejvyššího. Kdyby je vedla jen láska,
už to by muselo stačit tiaŠí důvěře, ale s láskou působí a rozhoduje i všemohoucnost,
a to je mocná záruka vítězství Pravdy a Dobra.
Nezapomínejme však, že láska vyžaduje lásku. Láska Boží vyžaduje lásku
naši.
Ano, celý svět obdivoval náš lid, mládež, dělnictvo a inteligenci, jak byl jednotný, pevný, nezlomný. Mnohá neshoda, nedůvěra a nevraživost pominula a místo
nich zavládla shoda, důvěra a ochota k pomoci a k spolupráci-a to jsou všechno projevy
a známky lásky. Tu udržujme, o tu usilujme, o tu se modleme, s prosbou o ni se
obracejme hlavně k našim patronům českým. Jistěže znáte litanie složené k jejich
poctě.
V první jejich části vzýváme nejdříve jednotlivé světce a světice a zakončujeme
tuto prvou část hromadnou prosbou: » Všichni svatí ochráncové naší vlasti, orodujte
za nás, všichni svatí a světice Boží, přimlouvejte se za nás.«
V druhé části prosíme, aby nás Boží láska vysvobodila od všeho zlého jako
od hříchu, od zatvrzelosti srdce, od nesvornosti, nenávisti a všeliké zlé vůle, od
marnosti tohoto světa, od smilné žádostivosti a vůbec od všeho, co brání, aby se
Boží láska nerozlila v lidských srdcích.
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Poslední skupina invokací se pak obrací zase na jednotlivé naše ochránce.
Jak často jsme v dějinách volali, a jak je naléhavá tato prosba právě dnes: » Abychom na přímluvu svatého Václava dosáhli hojnosti a pokoje v naší zemi, prosíme
té uslyš nás.* Jak je důležité právě dnes, aby nasi lidé - jak prosíme v invoke,cích
k svatému Vítu a k svatému Prokopu-zvítězili
nad pokušením. Jak je dnes zvláště potřebné, aby hlavně ti, kdo mluveným a tištěným slovem hovoří klidem, byli na přímluvu
svatého Jana přidruženi k blahoslaveným, kteří nezhřešili jazykem. Ano, - řekli
někteří správně - je lépe mlčet, než mluvit nepravdu. A konečně modleme se též
k svatému Josefu, který je též vzýván jako ochránce naší vlasti, abychom se radovali
z povznesení svaté matky Církve v naší vlasti, a k svatému Cyrilu a Metodějovi,
abychom na jejich přímluvu zůstalí vždy věrni Apoštolskému stolci.
Někomu se možná bude zdát příliš málo, že moje slova k událostem ve vlasti
jsou nakonec jen zbožnou výzvou k zbožnosti, ale ptám se, což neukázaly všechny
světové mocnosti, že nelze spoléhat ani na jejich hmotnou ani na morální podporu
naších lidských a státních práv? Neukázalo se opět, že naše pomoc, podobně jako
kdysi Izraele, není v Egyptě ani v Babylonii, ale ve jménu Pána, který stvořil
nebe a zemi? Jedině láska a vŠemohoucnost Nejvyššího nám zbývá. Důvěřujme
a vynasnažme se ve smyslu proseb vyjádřených v litaniích k svatým ochráncům
naší vlasti stát se hodnými této mimořádné pomoct.
JOSEF KARDINÁI

BERAN

arcibiskup pražský

OKUPACE

ČESKOSLOVENSKA

O d bleskové invaze armád varšavské s m l o u v y do Československa dne
2i.srpna 1968 uplynulo nemnoho času. Právě letos zažila padesátiletá republika druhou okupaci. Postupná demokratizace života malého státu, uskutečňovaná o d začátku tohoto roku, narazila na vnější mocenské z á j m y ,
nezávislé na vůli našich národů. T y t o zájmy vehnaly společenský v ý v o j v
našem státě do vojensky konfliktní situace a zároveň zvýšily i nebezpečí
světového vojenského střetnutí.
Některé momenty této agrese j s o u zdánlivě nepochopitelné. R e p r e zentovala naše republika vojenskou či hospodářskou hrozbu velmoci, j a k o u
j e Sovětský svaz? Plnila snad nedůsledně své závazky vůči ostatním socialistickým zemím? Přestože na t y t o otázky musíme v z á j m u pravdy odpovědět
120

negativně, existuje skutečnost, že 21.8.1968 byl náš stát postaven před namířenou hlaveň, naše vláda zajata a vydána na milost a nemilost nepříteli, naše
města byla vojensky obsazena, byl nastolen vojenský okupační režim
se stanným právem a narušováním výrobní a komunikační činnosti svrchovaného a svobodného státu. Zároveň byl naplno uveden v chod propagační
mechanizmus agresora, proklamující vymyšlená zdůvodnění násilné akce.

Sila a slabost mocenské agrese.

Všichni, kdo jsme prožívali okupaci Československa, nemohli jsme
nevidět obrovskou vojenskotechnickou převahu agresora, který byl schopen
v několika hodinách proměnit naši zem ve spáleniště, kdyby k tomu byl
našel vhodnou záminku. Současně je nám více než zřejmé, ze cesta vojenského
odporu nemohla našim lidem přinést ani vítězství ani splnění cílů, které
se před našimi národy v polednovém vývoji počaly zřetelněji rýsovat. Přesto
již dnes můžeme rozeznávat určitá vítězství, která náš lid dosáhl s holýma
rukama. Sovětské okupanty přivítala země nesmírně klidná a důstojná,
jednotná ve své nesmiřitelnosti k násilí a k vojenskému barbarizmu. Agresor
neuskutečnil svůj záměr klasického vojenského porobení státu, naopak, již
druhý a třetí den okupace se objevila rozsáhlá demoralizace jeho armád,
se kterou zřejmě nepočítal. Armády musely být narychlo vyměněny! Marně
byly hledány záminky k masakru, marně se političtí vůdci agresora pokoušeli v Moskvě i v Praze sestavit kolaborantskou vládu. Výsledek obrovské
vojenské akce přinesl mnohem menší úspěch, než jaký si představovalo sovětské vedení. Dílčí ústupky v personální politice, v oblasti cenzury a svobody organizování, to vše je málo ve srovnání s tím, co nepřítel mohl získat
klasickým vojenským vítězstvím. Jeho cíle, pokud je byl vůbec schopen
formulovat, sahaly mnohem dál: šlo o likvidaci československé varianty
socialistické společnosti, a to za každou cenu, byť by to byla i genocida našich
národů. Jednalo se o intelektuální zotročení českého a slovenského národa
a o jeho absolutní podřízení velmocenským zájmům sovětského vedení.
Toto vedení vychází ať vědomě čí nevědomě z předpokladu, že jen takový
společenský systém je schopný přežití, který dokáže budovat a řídit život
na základě silné vojenské techniky. Národy slabé a malé nejsou hodny samostatného rozhodování a musí být proto svěřeny » péči * velmocí. T o je zároveň
podstatný rys dnešní velmocenské politiky vůbec.
Zůstává však skutečností, že nevídaná jednota našich lidí v odporu
proti okupantům způsobila, že náš stát nebyl dosud sražen na kolena, ale
naopak, vznikla situace, která podstatně zvýšila labilitu a rozpory v sovětském
velmocenském systému samotném.
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Jaké jsou zdroje naší síly?

Hledejme odpověď v samotné struktuře agresorova systému. Podle
československých zkušeností může autoritativní nedemokratické řízení přežívat tehdy, jestliže v řízeném státě nedochází k příliš mnoha chybným
rozhodnutím při zabezpečování základních životních funkcí jeho obyvatelstva. Jde především o problematiku hospodářského řízení, zabezpečování
výživy, populačního přírůstku, zdraví, sociálních služeb atd. Avšak čím
značněji je společnost technizována, čím více jsou její výrobní, dopravní,
komunikační, zdravotnické a jiné Činnosti vázány na vědeckou techniku,
tím menší je naděje, že autoritativní řídící centrum, které se snaží rozhodovat
samo bez spoluúčasti širokých mas, dojde ke správnému řešení situací. V
československé republice nabylo množství chybných rozhodnutí katastrofálních rozměrů již počátkem 60 let a hospodářský úpadek, který byl výsledkem
takového řízení, byl železným argumentem pro likvidaci autoritativního
režimu Novotného. Jeho řídící neschopnost nemohla být ani politicky ani
ideově zachráněna. Protože základní zájmy našich národů byly takovým režimem ohroženy, stala se demokratizace řízení zcela přirozeným požadavkem
našeho státu. Rychlost, s jakou byl autoritativní systém řízení rozrušen,
odpovídá zprostředkovaně rychlosti, se kterou jsme schopni na základě
existující vědeckotechnické a kulturní úrovně našich národů realizovat další
všestranný růst naší civilizace.
Je zřejmé, že mocenské rozhodování sovětského typu nemůže natrvalo
zajišťovat výběr optimálních variant budoucnosti technicky civilizované společnosti, nemůže tedy ani položit předpoklady pro existenci úspěšného pokračování vědeckotechnické revoluce, jejíchž výsledků používá sám Sovětský
svaz ve své výrobní a vojenské technice. S touto skutečností byli českoslovenští politici seznámeni již dříve. Proto i koncepce československého demokratického a humanistického socialismu byla od samého počátku stavena na syntéze poznatků vědeckých a technických na jedné straně a na odpovídající
demokratizaci moci ve státě na straně druhé. Takový projekt, který v prvé
polovině tohoto roku byl se zájmem sledován ve všech státech světa, reaguje
citlivě na dlouhodobé změny evropské i celosvětové civilizace.
Je tragickou skutečností, že Sovětský svaz jako čelná světová velmoc
nepochopil význam československého příspěvku, který lze považovat za společenský vynález v oblasti řízení lidské společnosti vůbec. Naopak, tato velmoc se snaží zadusit naše národy jen proto, aby mohla dočasně zajistit stabilitu svého autoritativně-mocenského systému. Našim národům tedy nezbývá než zahájit odpor novými zbraněmi. Musíme nabídnout světové civilizaci to, co velmocenská politika nabídnout nemůže: v ý v o j naší civilizace
bez válek v jednotě národů, v jednotě zcela nového typu. Humanistický
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demokratický socialismus je programovou alternativou vedle zesilování moci
a centrální autority, kterou nabízí velmocenská politika.
Tyto alternativy leží nejen před Československem, ale před všemi národy
světa. I Sovětský svaz má pouze dvě možnosti: bucf poznat svoji chybu a zmřmt dříve Či později i svůj systém ve směru, který naznačily naše národy,
nebo neuznat a dále zesilovat mocenské centrum, aby bylo schopno řešit
vojenským způsobem veškeré další podobné situace vnč i uvnitř Sovětského
svazu. To je ovšem cesta, která s použitím soudobé vojenskomocenské tecliniky
ohrožuje přímo nejen jednotlivé národy, ale celou lidskou společnost vůbec.
Naše síla tedy skutečné spočívá v historickém heslu našich národů,
které se znovu objevilo v dobč nové okupace: pravda vítězí! Přejeme si jen,
aby tuto pravdu objevili co nejdříve i ti, kteří nerozvážné hazardují s existencí lidské civilizace této planety. Voláme všechny pokrokové lidi světa,
všechny skutečné vědce a umělce, všechny, kteří chtějí zachovat v této nesmírně kritické situaci světový mír: rozhodnutí nelze dlouho odkládat!
F. CH.
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Ročník I.

Literární

Zvláštní

22. srpna 1968

Listy

vydání

Týdeník svazu čs, spisovatelů
(Literární noviny, ročník XVII)

Tak už jste tady... vítejte!
Vítejte, letní hosté
z hlubin mrazu,
vítejte nám
po starém obyčeji
s pancířem chleba,
s tímto krystalem slzotvorné soli
jež rozežírá,
vše, co padlo s nebe.
Vítejte v láskyplném objetí,
v němž praŽtí kosti,
sákne krev
z plodů
na sklonku výsluní.
A znovu
hluchoněmí s hluchoněmými.
A znovu osiky,
osiky, které se otřásají
při pouhém pomyšlení na Jidáše.
Na úsvitě zařičel kohout.
Zapírám, že jsem vás kdy znal.
Zapírám podruhé,
potřetí.
21.8.1968
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REDAKČNÍ
Redakce Studií se obrátila na radu čelných spisovatelů v různých zemích s dotazem, zda by byli ochotni se vyslovit k okupaci Československa. V dopisech stojí,
že Studie jejich prohlášení otisknou v jazyku, ve kterém bylo to které prohlášení
napsáno, a též v českém překladu.
Redakce nežádala o protesty proti okupaci státy Varšavské smlouvy, nýbrž
o vyjádření názoru.
Spisovatelé, kteří byli požádáni, reagovali trojím způsobem. Většina dotázaných neodpověděla vůbec; to samo o sobě je reakce svého druhu. Několik spisovatelů odpovědělo vyhýbavě. Někteří vyslovili názory, které otiskujeme.
Stejně hubeně dopadla výzva k několika ěeským spisovatelům, žijícím na západě a k několika z těch, kteří byli nebo jsou mimo Československo.
Redakci ani nenapadá kritizovat kohokoli z dotázaných za mlčení, vyhýbavost nebo odpovědi, nechť jsou jakékoli. Studie považují všechny tri druhy odpovědí za svědectví doby.
#

#

#

Pokud se týká organizací spisovatelů, proti okupaci Československa protestovaly Mezinárodní P.E.N. Club, Comes a » Osmdesát osm sovětských spisovatelů «.
Kromě toho též uvádíme protestní prohlášení Mezinárodního tribunálu pro válečné
zločiny.
Londýnský Times z n . září otiskl na první straně zprávu Nicholasc
Bethella, v níž se praví » že osmdesát osm vedoucích sovětských spisovatelů
pokrokově zaměřených napsalo 23. srpna dopis protestující proti tomu, co
právě podnikla jejich země«. Podpisy na dopis byly shromážděny potají
a s ohledem na sovětskou tajnou policii je dopis podepsán: » Moskevští spisovatelé *. Dopis byl zaslán spisovatelům do Československa zároveň s oddělen ý m listem, na kterém jsou podpisy těchto osmdesáti osmi. Dopis i arch
s podpisy se chová v Československu v tajnosti jako historický dokument.
V článku byl uveřejněn dopis v anglickém překladu, z něhož jsme jej
přeložili do češtiny. Dopis zní:
Drazí přátelé, pokrevní bratří, bratří v peru. V těchto dnech tak tragických
pro vaši vlast, my moskevští spisovatelé, si s hořkostí uvědomujeme vlastní
bezmocnost a sdílíme se s vámi o smutek situace. Dnes neštěstí spočívá na bedrech všech, kdož věnují své nadání a slovo službě humanismu. Dnes svoboda
není rdoušena jenom v Československu, nýbrž také v naší zemi. Stydíme se,
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že při této příležitosti ti, kdož potlačují svobodu, pocházejí z naší zemi.
Soudobé stalinské metody našeho vedení a neustálý bdělý dohled našich bezpečnostních orgánů nám nedovolují ani na chvíli pozdvihnout hlas na vosi
obranu. Letos od ledna jsme sledovali závistivě a s nadšením váš boj a viděli
jsme, že alespoň v jedné slovanské zemi existuje svoboda myšlení, projevu
a chování - svoboda komunistická. Bohužel ne každý spisovatel připojil
svůj podpis k tomuto dopisu. Je stále ještě řada literátů, kteří již dávno v minulosti propůjčili své pero do služeb dogmatismu a kteří jsou v takovém stavu,
jenŽ je hanbou pro každého spisovatele. My máme ohromné zkušenosti, co to
znamená potlačování tvůrčí svobody a proto se nyní na vás obracíme s jedinou
prosbou: ať se v budoucnosti stane cokoli, nestante se obětí nástrah nebo pokušení ideologických dogmatiků; nedovolte ve své zemi obnovu cenzury; nepokoušejte se získat popularitu, i kdyby se pokoušeli vnutit vám práce takových
sovětských současných literárních spekulantů, jako jsou Fedin, Šolochov nebo
Sofronov; my ze své strany slibujeme sloužit Čestně věci humanismu. Nikdy
nenamočíme pero do kalamáře plného krve. Jen ať nám vyhrožují koncentráky,
ať nám odmítají tisknout naše nejlepší literární díla, ať nás mučí hladem duchovním a tělesným - nevzdáme se vlastní cti ani svědomí. Sjednoťme se v tom,
sjednoťme se v našich duších, jako už jsme po generace sjednoceni krví. Jednoho
dne dějiny vysloví jména všech těch, kdož podepsali tento dopis, avšak dnes
je to nemožné. Je nás osmdesát osm pisatelů tohoto dopisu. V jazyku mezinárodních radiových operatérů číslo 88 znamená * úplný součet*. A tak přijměte naše hořké políbení. Není to políbení Jidášovo. Odpusťte nám a odpusťte
Rusku. Rusku nedávejte vinu za slzy, jež dnes proléváte. Ať žije rozum!

Moskevští spisovatelé

V týdeníku The Times Literary Supplement z 5. září byl otištěn tento

dopis redakci:
Byl jsem požádán, abych uveřejnil prohlášení vydané v Římě 21. srpna
Evropskou Obcí spisovatelů (Comes) o událostech v Československu. Tato
mezinárodní společnost byla založena v Itálii asi před deseti lety, aby se pokusila zahájit dialog mezi spisovateli západní a východní Evropy. V poslední
době se ozývalo mnoho pochybností mezi britskými a francouzskými členy,
zda je možné nebo žádoucí se dál scházet s příslušníky dnešního ruského
vedení, protože se nikterak veřejně nevyslovili na podporu Siňavského, Daniela, Ginsburga, Solženicyna a jiných trpících. Avšak přes základní spory
o tom, jak se má zacházet s lidskými bytostmi, Comes zamýšlel konat v září
v Laussane a v Curychu schůze, na nichž se mělo diskutovat o »postavení
spisovatelů v dnešní krizi Evropy«. Skoro sto hostí z obou stran »opony*
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přislíbilo účast. Nyní Comes, aby posílil protest proti chování pánů sovětského Ruska a jejich spojenců, tuto schůzi odvolal. Protest Co/nesu vyjadřuje
» rozhořčení se vsí svou plnou mravní a kulturní silou « a » naprostou solidaritu s čsi spisovateli, kteří byli a dosud jsou nejodvažnějšími vykladači svobody čsl. lidu«. Comes dále prohlašuje, že tato situace ohrožuje existující
společnost a její cíle a řády; avšak nezoufá docela; v mezích možností se bude
pokoušet, ale též zasahovat prostředkováním, avšak nikoli kompromisem.
Mezinárodní předseda Comestt Giuseppe Ungaretti a jeho tajemník Giancarlo
Vigorelli hodlají při první příležitosti svolat mimořádnou schůzi výboru.
Zatím si přejí vyslovit svůj » obdiv k čs. spisovatelům a dát je všem spisovatelům z a vzor svobody «. Jako zakládající člen Comesu chci vyslovit solidaritu se všemi členy z kterékoli země, kteří trvají na tom, že potlačování názorů
násilím a krutosti je ve shodě s nejhoršt tradicí, která nakonec ztroskotá.

Podepsán:

BBRNARD W A L L

Na zasedání výkonného výboru Mezinárodního P.E.N.u v Ženevě,
kde se diskuse točily hlavně kolem posledních událostí v Československu,
byly schváleny ohromnou většinou dvě rcsoluce, z nichž jedna se přímo,
druhá nepřímo týká Československa. První rcsoluce zní:
Výkonný výbor Mezinárodního P.E.N.u na své schůzi 6. října 1968
vyslovuje naději, že situace v Československu bude vbrzku obnovena tak,
že českým a slovenským spisovatelům to umožní pokračovat bez překážek
v jejich práci a že československé středisko P.E.N. obnoví svou pravidelnou
činnost«.

Text druhé resoluce, schválené na téže schůzi je tento:
» Výkonný výbor Mezinárodního P.E.N.u kategoricky odmítá každý
urážlivý výklad, který se pokouší podkládat zásadám jeho činnosti politické
důsledky jakéhokoli druhu. Ve shodě s ustanoveními své Charty odmítá pokládat své členy, nechť jsou kdekoli, za představitele vlády; pokládá je pouze
za svobodné spisovatele, kteří jsou oddáni společné myšlence bratrské solidarity.
Aniž podceňuje zvláštní podmínky, které by mohly ovlivnit možnost
činnosti určitých svých členů bez ohledu na to, kde na světě jsou, výkonný
výbor naléhá na svědomí všech, aby jednali v souladu se zásadami Charty,
kdekoli je svoboda výrazu ohrožena a kdekoli svoboda jednotlivce je v sázce
vinou úřadů, na jejichž odopovědnosti a moci nelze spisovatele pokládat za
účastné
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Mezinárodní tribunál pro válečné zločiny, založený Bertrandem Russellem, vydal prohlášení v němž se mimo jiné praví:
Vláda Spojených států porušila území a svrchovanost vietnamského lidu,
aby mu znemožnila provést společenskou přeměnu, která by skoncovala s americkým ovládáním politického a hospodářského života Vietnamu. Když se lid
postavil na odpor, vláda Spojených států vyslala ohromné množství vojska
a začala používat pokusných zbraní, které se svým účinkem osvědčily jako
genocidní.
Historické ospravedlnění tribunálu je v důrazu, který klade na to, že
spravedlnost se staví za oběti zločinu a že pravda je jednostrannát když důkazy odhalily, kdo je útočník a kdo oběť. My jsme zjistili oběť, útočníka a společenské řády, k nimž náležejí.
Nyní vůdcové státu, který tvrdí, že se staví proti takovéto agresi a ztělesňuje společenský řád, jenž je výsledkem osvobození od zločinného hospodářského a politického imperialismu, se dopustil zločinu agrese na malém národu.
Jak může socialismus osvobozovat lidi od kapitalismu, jenž
udržoval
v otroctví, jestliže tento socialismus nemá nad svými institucemi svobodnou
a úplnou kontrolu lidu? To by znamenalo ustoupit ke klamání, v němž
jorma a obsah si navzájem odporují.
Tribunál prokázal, že forma představitelských úřadů a svrchovaného
vedení v Saigonu je bez podstaty. Tribunál odhalil skutečnost útlaku, vnuceného loutkami. Protože pokládáme kapitalismus za systém, jenž se dopustil
genocidy, aby si zachoval vládu, nemůžeme nikdy přijmout zločiny těch,
kdož nazývají diktaturu a vojenskou agresi jmény socialistické demokracie
a vůle lidu.
Na zasedání v Kodani tribunál rozhodl, že » omezí svou činnost na válku ve Vietnamu, dokud agrese a genocida neustanou. « Avšak jako jedinci
tito členové tribunálu prohlašují, že vůdci Sovětského svazu porušili svrchovanost československého lidu, pokryli se hanbou, napomohli tímto činem imperialismu Spojených států a ukázali svůj strach ze socialismu, ve kterém
lid kontroluje své politické instituce, aby si rozhodoval o své politice a o svých
představitelích.
Obž alováváme předáky Sovětského svazu z válečného zločinu agrese.
Vyzýváme všechny demokraty a socialisty, aby podporovali právo čs. lidu
sledovat vlastní cíle demokratickými prostředky. Tato deklarace proto též
obsahuje požadavek, aby sovětské vojsko bylo okamžitě odsunuto a čs. svrchovanost plně obnovena.
jako
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Vyslovujeme přesvědčení, že revoluční věc vietnamského lidu je
táž
věc čs. lidu: jeden bojuje proti světovému imperialismu, kdežto druhý

za co nejplnější rozvoj skutečně socialistických norem demokratického výrazu
osobnosti.
Ježto sovětští předáci jednali tak, aby zničili toto demokratické hnutí,
zabraňují národům světa jít vpřed k socialismu, a tato zábrana může jedině
posílit právě ten imperialismus, jehož zločiny jsme se sešli odsoudit.

Bertrand Russell,
Jean-Paul Sartre,
Wolfgang Abenroth,
Guenther Anders,
Mehmet Ali Aybar,
James Baldwin,
Simone de Bcauvoir,
Lawrcncc Daly,
Vladimir Dcdijcr,
Dave Del linger,
Kinju Morikawa,
Carl Oglesby,
Laurent Schwartz.
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PROTESTY

SPISOVATELŮ

Z . A . GBABOWSKI, polský romanopisec a essejisía.

It is stil! impossible to grasp and delineate
the importance of the Czechoslovak confrontation with the might o f Russia. The
Chcchoslovak crisis is still a fluid historical
event, by no means brought to an end. It
is a well known fact that during some conferences at the Kremlin during the Second
World War Stalin enquired cynically: « And
how many division has the Pope», The
communist belief that force and terror will
always win in any clas with the democratic
communities, is still a valid proposition.
When one of the British politicians talked
to President Roosevelt during the war, the
American President warned dictators that
they * underestimate the staying power of
freedom ».
An this is probably a crux of the matter:
communism is sure that the material conditions will win in any struggle with democracy and that all the talk about freedom
is only so much bunkum and no more.
Moscow reacted to the new situation in
Czechoslovakia with the same mixture as
before: there were episodes in the Czcchoslovak tragedy which were freely borrowed
from Hitler's encounter with President Haba
and his threats of bombing Prague. Other
episodes reminded one the infamous kidnapping of 16 Polish political leaders at the end
o f the war. Some other episodes recall the
Hungarian revolt. But whatever means and
threats were used by the Moscow tyrany,
it is obvious that Russia was deeply alarmed
by the Chcchoslovak eruption and that fear
pushed her towards the easiest solution of
all: the weapon of terror. Few people only
perceived long ago that communism is actually a version o f Al Caponc of Chicago
who could boast o f kidnapping and terror ising his own gang. The ideology has evaporated from the programme o f communism
and what has remained is a naked terrorism
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Dosud není možno v plné šíři postihnout
-a upřesnit důležitost československé konfron,
tace s mocí Ruska. Československá krize
není dosud přesné ohraničená dějinná událost. Je dobře známo, že za jedné konference
1v

Kremlu za druhé světové války se Stalin

ť
cynicky
zeptal: » A kolik divizí má papež?«
1Přesvědčení komunistů, že násilí a teror
i
vždy
zvítězí za každé srážky s demokraciemi,
t

dosud plně platí. K d y ž za války jeden britský politik mluvil s presidentem Roosevel-

1tem,
3že

americký president varoval diktátory,

» podceňuji houževnatost kořenů svobo-

dy
' «.
A to je asi jádro věci: komunismus je
ssi jist, že hmotné podmínky zvítězí v kažcdém zápasu s demokracií a že vícchny řeči
c

o svobodě jsou pouze mlácení prázdné slámy.

Moskva reagovala na novou

situaci

v Československu stejně jako dřív: v če-

1

5skoslovenské
1vypůjčené

tragedii jsou episody bez obalu

z Hitlerova setkání s presidentem

IHáchou a z jeho hrozeb, Že bude bombartdovat

Prahu. Jiné episody člověku připojmenou hanebný únos šestnácti polských poilitických předáků na konci války. A opět
jiné připomínají maJarskou revoltu. Avšak
J
bez ohledu na to, jakých prostředků a hro'
3zeb tyranie Moskvy použila, bije do očí,
iže Rusko bylo hluboce znepokojeno Československým výbuchem a že strach je zatlačil
]k nejsnadnějšímu ze víech možných řešení:
zbraní teroru. Jenom málokdo postihl už
dávno, žc komunismus j e ve skutečnosti
*
verzí chicagského A l Capone, jenž se v y <chloubal únosy a terorizoval svůj gang. I•deologie z programu komunismu vyprcha-

o f people w h o underestimate the staying
power o f freedom.
T h e Czechoslovak reaction seems to be
a logical and necessary gesture o f a community w h o before the War was a model
state with law abiding citizens. What horrified the Czechoslovaks was perhaps not so
much the political issue, but the economic
one. The Chechs and the Slovaks w h o
respect decent work, were alarmed by a
policy o f waste - wasting the best brains
in the country, waisting the products and
the human effort. Czechoslovakia could not
stand any longer this state o f affairs and
that is w h y they rose in unison against the
pllicy o f waste and ineptitude.
The Chechoslovak crisis has shown beyond
any doubt that Moscow does not want any
real liberalisation and that they are ready
to stamp out any effort aiming at real liberalisation o f communal life. The Russian
excuse that Moscow was threatened with
a revolt o f a smail nation, is of course a
ludicrous lie of a propaganda which on one
side declares that the Soviet Union will
crush every power, and on the other side
painting a lugubrious picture of some military plots. Morally die Soviet Union has'nt
achieved what she wanted and its stands
condemned by the opinion o f the free world.
It shows that the process o f liberalising national desires will take a very long time to
be achieved. But nevertheless the angry
reactions o f the satelite states are a pointer
to the process which may justly alarm Russia.

la a zůstal jen holý teror lidí, kteří podceňují houževnatost kořenů svobod)-.
Reakce Československa se zdá být logickým a nezbytným gestem společenstvu
které před válkou bylo vzorným státem
občanů poslušných zákonů. Čechy a Slováky
asi spíše dfsil hospodářský nežli politický
problém. Čeíi a Slováci, kteří mají v úctč
pořádnou práci, byli zdřšeni politikou mrhání - mrhání nej lepším i hlavami státu, mrháním výrobků a lidského úsilí, českoslovesko
nemohlo dále snáíet tento stav včcí a proto
se pozdvihlo jako jeden muž proti politice
mrhání a neschopnosti.
Československá krize ukázala mimo vSÍ
pochybnost, Že Moskva si nepřeje nijaké
opravdové libcralisace a že je hotova zadupat do zenič každé úsilí o skutečnou
liberalisaci života národního společenství.
Ruská výmluva, že Moskva byla ohrožena revoltou malého národa je oväem
sméšná propagační lež, jež na jedné straní
prohlašuje, že Sovčtský svaz rozdrtí každou
moc a na druhé stranč maluje smčíný obraz
jakýchsi vojenských rejdů. Sovčtský svaz
nedosáhl mravní toho, oč usiloval, a nyní
stojí odsouzen veřejným mínčním svobodného své ta. Prokázal, že proces libcralisace
národních tužeb si vyžádá velmi dlouhé
doby, nežli bude splnčn. AvSak přesto víechny zlobné reakce satelitů jsou ukazatelem
procesu, kterého se Rusko má proč désit,

L. P. HARTXEY, přední anglický romanopisec.

« Although I have the utmost sympathy
with the Czecho-Slovaks in their present
miserable situation, and regard them with
respect and admiration for the stand they
have taken against Russian tyranny, I am
not enough a student o f the political situation to make a useful comment on it. AU I
can say is, that m y sympathies are entirely
with them...

»... Ačkoli naprosto sympatizuji s Čechoslováky v jejich dnešní hrozné situaci a hledím na né s respektem a obdivem pro jejich
postoj, jejž zaujali proti ruské tyranii, nestuduji dosti soustavné politickou situaci, abych
mohl o ní říci nčco užitečného. Nemohu
říci více, nežli že mé sympatie byly zcela
s nimi...«
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VrcTOB HATAB, maďarský spisovatel žijící

v Anglii,

How greatly standards and interpretations
of History vary! How strange this is! While
in the United States committees were busy
with raising funds for Gargantuan monuments to commemorate the super-president
F. D. Roosevelt, in Europe he has gone
down as the yes-man of Stalin: a ready
dupe to the dictator's charm and with who,
going behind the back of Churchill and
often overruling him, signed avay 120 million Europeans to the Soviet orbit by that
notorious instrument of peacc - the Yalta
agreement. He was by no means under
duress to sign it as the Czechoslovak leaders
were in Cicrna, nor was he as powerless
as they were: yet out-of-touch as he was
with European realities, he was bound to
lose half of the war, all of the peace.
Europe - a considerably lesser Europe was told to trust in the nuclear shield of
the United States, and enslaved nations were
from time to time encouraged to resistance
and open rebellion. So were the Hungarians
by Eisenhower in one of his by now famous
electioneering speeches meant for home consumption in which the President committed
himself to help any revolution behind the
Curtain with all the might of the United
States. Yet nowdays roving ambassadors,
travelling statesmen of the USA arc nonplussed, flabbergasted and indeed irritated
by the growing credibility gap that came
to nibble at their nuclear shield. Credibility
skinks and gap widens in equal ratio to
the distance from the Curtain and you may
find that in West Berlin or next door to
the border in Wester Germany and Austria
this credibility gap becomes all gap and no
credibility.
The performance of the West in the
Czechoslovak crisis and onwards, the eagerness to please and appease the invader, the
foolishness in the assessment of the cffect
of both world opinion and Soviet « public
opiinion» on Moscow, the punctilious correctness in keeping to the letter of an agreement with a super-power which made corn132

Jak ohromné kolísají standarty a výklady
dějin! Jak zvláštní! Zatím co v Americe
výbory mély mnoho práce se sbírkami na
gargantuovskc pomníky super-presidentu F.
D. Rooseveltovi, v Evropě je o něm názor,
ze přikyvoval Stalinovi; zc byl povolnou
obětí diktátorova kouzla a duchaplnosti, postupoval Churchillovi za zády a často proti
jeho vůli a škrtem pera odepsal v tom
proslulém mírovém dokumentu, Jaltské
dohodě, 120 milionů Evropanů sovětské sféře. Roosevelt určité nebyl vystaven nátlaku
podepsat, jak tomu bylo s čs. předáky
v Čicrne a také nebyl tak jako oni bezmocný.
Avšak skutečnosti Evropy mu byly cizí,
a tak nevyhnutelně prohrál polovinu války
a celý mír.
Evropě, značně zmenšené Evropě se řeklo, že má věřit v jaderný štít Ameriky, a zotročené národy se čas od času
povzbuzovaly k odporu anebo k otevřené
rebelií. Tak povzbudil Maďary v jedné své
známé předvolební řeči, určené jen pro vnitřní potřebu, Eisenhower. V řeči se president zavázal, že bude pomáhat každé revoluci za Železnou oponou vší mocí Spojených států. A nyní pres to zvláštní pověřen d, cestující státníci Ameriky, jsou úplně
ohromeni, ba podrážděni tím, že stále roste
propast nedůvěry, jež začala hlodat na jejich
jaderném štítu. Věrohodnost se zmenšuje
a propast se prohlubuje v přímém poměru
ke vzdálenosti od Opony. Můžete zjistit,
že v západním Berlíně nebo u hranic v západním Německu a v Rakousku tato
propast mezi důvěrou a nedůvěrou se jeví
jen jako propast, a žádná důvěra.
Bylo praubohé, jak se západ choval za čs.
krisc. Byla to ochota zalíbit se útočníkovi a
uchlácholit jej; pošetilost, jež cenila vliv světového i sovětského » veřejného mínění * na
Moskvu; úzkosdivé přidržování liteře dohody se super-velmocí, která pravidelně po-

mon practice out of violating agreements,
tearing up scraps of papers before the ink
dried on them and scorning their own signatures - the performance of the West was
very poor indeed. This spectacular waiving
of responsibilities has not failed to make
a deep impression on all nations who were
tolt to trust in the nuclear shield of a faraway power heavily tied-down elsewhere
and showing so little concern with their
European hinterland.
I have no wish to be a prophet with
hindsight yet it is on record that well before
the days of Cierna na Tisou or Bratislava I
protested to all my Czechoslovak friends
that short of a miliary occupation and the
«introduction of censorship nothing would
satisfy the Kremlin. Now woth the situation back to «normal» as the KGB would
have it, and myself being primarily interested in the battle of the minds, I see this
unequal struggle in the context of a different
war waged on a different level. In my
opinion it is the confrontation of two centuries. As Lorant Czigany has pointed out
recently, Hungary arrived into the 20. century in 1945: Czechoslovakia, for a variety
of reasons, achieved her arrival much earlier;
whereas in the Soviet Union the 20. century
is not in sight as yet. True, they have a 20.
century nuclear showcase - a physicists»
reservation into which they pump all the
material resources a 19. century country
can muster: but otherwise that vast country
is bogged down well in the second half of
the 19. century.
It is patently 19. century for a start to
give oneself, as they do, an image which,
pleasingly progressivist and younthfully romantic as they wish it to appear is, in fact,
patently false. The anger of the Russian
passers-by on Pushkin Square throwing into
the mud the leaflets of Western protesters
is a good pointer: for so it seems the fuel
in the Russian tanks rolling into Czechoslovakia was 1 % communism and 99% Russian nationalism — a nationalism as chauvinistic, as imperialistic, as hide-bound, as selfindulgent, as inbred, as corticaliy deaf, as

ruSuje dohody, trhá je dříve, nežli na nich
uschne inkoust a vysmívá se vlastnímu podpisu. Toto pozoruhodné odmítání odpovědnosti udělalo ovfem hluboký dojem na
všechny národy, kterým se říkalo, že mají
věřit v jaderný štít daleké velmoci, jež má
závazky jinde a projevuje jen nicotnou obavu o své evropské zázemí.
Nechci být prorokem po události. Avšak
je známou skutečností, že dávno před Čiernou a Bratislavou jsem tvrdil v rozhovoru
se svými čs. přáteli, že Kreml neuspokojí
nic nežli cosi, co bude skoro vojenská okupace a obnovení censury. Nyní kdy situace
je opět podle představ KGB normální a
kdy já sám se předevíím zajímám o myšlenkový zápas, vidím tento nerovný boj
v souvislosti jiné války, která se vede na
jiné rovině. Je mým nározem, že to je
srážka dvou různých století. Lorant Czigany nedávno vyložil, že Maďarsko vstoupilo
do 20. stol. r. 1945. Československo udělalo totéž z mnoha důvodů mnohem dřív.
Sovětský svaz dosud do našeho století nesvstoupilje sice pravda, že má svou nukleární
výkladní skříň, fysikálnl reservaci, do které
pumpuje všechny materiální zdroje, které
má stát 19. století.
Pro 19. stol. je příznačné, jak to děli
Sovětský svaz, přikládat si příjemně pokrokovou a mladistvě romantickou tvářnost, i když ve skutečnosti bez ohledu
na zbožná přání jc to tvářnost jedinečně
nesprávná. Vztek, se kterým obyčejní chodci na Puškinově náměstí házejí do bláta letáky mladých, kteří tam přišlí ze Západu protestovat, je toho dobrým ukazatelem. Zdá se, že pohonnou látkou ruských tanků jedoucích do československa
bylo jedno procento komunismu a 99 procent ruského nacionalismu, nacionalismu
stejně šovinistického jako imperialistického,
stejně zkostnatělého jako opojeného sebou
samým, stejně vrozeného jako organicky
hluchého, stejně vášnivého a náboženského
jako mesiánského, jak tomu bylo v 19. ito-
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lyrical, as passionate, as religious, as messianistic as ever it was in the 19. century,
in the hey-day o f Czarist Russia. Revisiting
ghosts o f the Czars should be only too pleased the w a y their 19. century policies have
been rcspccted, carried out, enlarged in scope
and intent. Let us, writers this side o f the
19. century, face the facts while w e can.
The Soviet Union is a 19. century empire
with 19, century ambitions, carving out
their colonial dependencies in a 19. century
way, expanding their 19. century into the
receding ro. ccntury - jealously guarding
their expansion and puritanically watching
their 19, century spirit behind it. It is Holy
Russia negotiating the Eastern slopes o f the
19. ccntury - a country complete with bludgeoning bigotry, ideological casuistry, g u n boat diplomacy, punitive expeditions and
all. Even the attitudinising heroism o f tehir
scanty «opposition» so popular with the
Left in the West, is downright 19. century,
and most o f them arc much o f His Majesty's
Opposition o f a Czarist, 19, ccntury brand
who, cither live on the payroll o f State
Publishing Houses and try not to overstep
the mark, or dwindle into obscurity. Yet
last but not least, and this is the hub o f the
matter 1 am coming to, for this is what
makes them so utterly 19. century: it is
their earnest belief that the categories of revolution were finalized, the files o f revolutionary thinking closed in the 19. ccntury.
In their 19. century frame of obsession little
do they care that the Second Industrial
Revolution has outgrown 19. ccntury tenets
much overhauled as they be, and it w o u l d
be too much to cxpcct from minds drcnched
in the 19. century to anticipate that the
tendency of the 20. ccntury is the disappearance of both peasantry and proletariat thus
pre-cmptying all their antiquated categories
o f class-strugglc, revolutionary classes and
antediluvian monopolcapitalists cast in the
role of bogeys, etc.
N o t as if many o f us in the West can
boast o f having realised the fact that our
revolution in the 20. ccntury - with the
nuclearisation of our industry, the reorgani134

letí v d o b ě rozkvětu carského Ruska. K d y b y
se vrátili duchové carů, byli b y jistě jediné
potěšeni, v jaké úctě j e jejich politika 19.
století, j a k se provádí rozšířena s v ý m objem e m i záměrem. M y spisovatelé, kteří jsme
na této straně 19. století, hledíme tedy,
dokud můžeme, skutečnostem v tvář. Sovětský svaz je říše 19. století s ambicemi 19.
století a tvoří si v ý b o j e m kolonie způsobem 19. století. Rozšiřuje své století do 20.
století, které se j i ž pomalu konci a přitom
žárlivě střeží svou rozpínavost a puritánský
duch 19. století, který j e v pozadí všeho
toho. T o svatá R u s , k níž patří nahajka
bigotnosti, ideologická kasuistika, diplomacie d ě l o v ý c h Člunů, trestní v ý p r a v y a tak
podobně vystupuje po východních svazích
19. století. D o k o n c e i ten okázalý heroismus
nečetné oposice, tolik obdivované na západě,
má docela povahu 19. století. A její většina
j e oposicí j e h o Veličenstva, s pečetí carské
opozice 19. století a žije z platů státního
nakladatelství a pokouší se nepřekračovat
stanovené meze, anebo se pozvolna rozplývá
do neznáma. Avšak nakonec, a to j e jádro,
k n ě m u ž směřuji, neboť to j i m vtiskuje
povahu 19- století: j e t o skutečně přesvědčení, že kategorie revoluce b y l y j e d n o u
p r o v ž d y naplněny, že revoluční myšlení b y lo uzavřeno v 19. století. V e své posedlosti,
devatenáctým stoletím sotva dbají, že druhá
průmyslová revoluce přerostla zásady 19.
stol. j a k k o l i v důkladně zrevidované a očekávali b y c h o m příliš od mentality 19. stol.,
že bude předvídat, že jedním rysem 20.
stol. j e mizení rolnictva i proletariátu, c o ž
předem zbavuje v ý z n a m u všechny zastaralé
kategorie třídního boje, revolučních tříd
a předpotopních kapitalistů, kterým se v n u cuje role strašáka.
Avšak to neznamená, že m n o h o nás na
západě pochopilo fakt, že naše revoluce
ve 20. stol. v y v o l a n á j a d e r n ý m průmyslem,
reorganisací našeho průmyslu v těsně sepjaté j e d n o t k y na základě rostoucího účastnictví, nevypočítatelnými nutnostmi
vý-

sation of our economy in close-knit interconnected units on the basis of increasing
participation, the incalculable contingencies
of the leisure explosion and the slow integration into a world system of distant territories now achieving nationhood - can
be only hampered by obsolete, 19. century
categories of revolution: nor did we realise
in time the implications of the fact that
despite the presence of Soviet tanks 011
Czechoslovak soil the real war is being
waged between the writers of Litcrarny
Listi and the pen-pushers of Litcraturnaya
Gazeta - that in fact it is the confrontation
of the 20th and the 19th centuries. It would
be idle as well as too early to speculate on
the impact and the shock to come when
the van o f Conservative communism will
reach the spiritual borderland o f the 20.
century only to find out that their 19. century categories of revolution, Russian messianism and Holy World Domination have
let them down. Yet it would be a disgrace
if we, living in the 20. century drawing to
its end, would not give all our support
we can to the Czechs and Slovaks in this
battle of the mind; an unparalleled act of
stupidity beating the folly of Roosevelt
o f Yalta if, in our accomodating ardour,
we would strike the plight of a small nation
off the agenda and, on our side of the Iron
Curtain, would draw another, eye-proof
curtain so that on our retina the spires of
Praga, Mother of cities, should not be reflected any more.
N o weapons reached Hungary from the
West in the crucial days of 56, only tents,
blankets and warm underwear: yet hundreds
of thousands rioted in the boulevards of
Western capitals. This time the demonstrators could be counted by hundreds, and all
we could spare for the Czechoslovaks were
our prayers. Did we fail to get the message?
W h y , pray w e should, if not for the Czechoslovaks - at least for ourselves.

buchu zahálky a pomalou integrací ve světový systém vzdálených území, jež se stávají státy, může být jen pozdržena kategoriemi revoluce 19.století. Ani jsme si
včas neuvědomili dosah faktu, že přes
přítomnost sovětských tanků na čs. území
opravdová válka se vede mezi třmi, kdož
psali do Literárních listů a pisálky listu
Literaturnaja Gazeta, že to je opravdu
konfrontace století 20. se stoletím 19. Bylo
by směšné i předčasné zamýšlet se nad
otřesem a zděšením konservativního komunismu, až dospěje na duchovní hranice 20.
stol., kde může zjistit jen to, že jeho kategorie revoluce, ruský mesianismus a svatá
vláda nad světem, vesměs představy 19,
století, jej ponechaly na holičkách. Avšak
bylo by hanebné, kdybychom my, kdo
žijeme ve 20. stol., j e ž se chýlí ke sklonku,
všemožní nepomáhali Čechům a Slovákům
v tomto zápolení myslí; byl by to bezpříkladný akt hlouposti, který by překonal pošetilost Roosevelta na Jaltě, kdybychom v
horlivosti zavděčit se škrtli těžké zkoušky
malých národů z jednacího pořadu a na
naší straně Železné opony stálili další neprůhlednou oponu, takže na naši sítnici
by j i ž nepronikal obraz včŽÍ Prahy, matky
míst. Ze západu nedošly do Maďarska za
rozhodujících dní roku 1956 žádné zbraně,
ale stany, pokrývky a teplé spodní prádlo:
a přece stotisícové davy bouřily na třídách
západních velkoměst. Tentokrát lze demonstranty počítat na stovky, a jediné, co
jsme byli schopni Československu dát, byly
modlitby. Nepochopili jsme, co se děje?
Proč, měli bychom se modlit, jestli Že nc
za Československo, tož alespoň za sebe.
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GRAHAM GREENE, anglický

romanopisec.

»Thank you for your letter o f . . . I am
afraid my commitments are too great for
me to contribute to STUDIE on the present
situation in Czechoslovakia. I have however
already made a protest on the B.B.C. with
other writers who arc published in Russia this on the Russian service.

ANDRÉ MALRAUX, spisovatel, francouzský

»Děkuji Vám za Váš dopis z . . . N a n e štěstí však mé závazky jsou příliš velké,
než abych mohl přispět do Studií něčím
o dnešní situaci v Československu. Protestoval jsem však už v B . B . C . společně
s jinými spisovateli, kteří jsou vydáváni
v Rusku - to je na službě pro Rusko.

ministr kultury.

» Malcrcuscment, pendant la durée de mes
fonctions, je ne puis agir par une autre
voie que la voie diplomatique.

» Naneštěstí po dobu, co zastávám svou
funkci, nemohu jednat jiným hlasem nežli
hlasem diplomatickým.

FBYYAZ KAYACAN, turecký básník a prosaik.

There are certain developments which
have disfigured the soul and spirit of this
century. T o this metastasis o f inhuman deeds
which includes the Vietnam war and racialism, another has now been added: the
invasion of Czechoslovakia and the silencing
of the voice of freedom. N o amount of
partisan support, of even the blindest kind,
can justify the action o f Russia and her
Pavlovian satellites. The will of people can
never be indefinitely reined by the armoured
dictates of Soviet historicism or any other
kind o f political and military vampirism.
I invite all men o f conscience to do everything in their power to prevent our world
from becoming a breeding ground o f cruelty
and injustice. I invite them to register their
protests in the facc of what is being done
to the Czechoslovak people and to work
for the resurgence of the day when the voice
of man shall no longer be subject to the
curfews of tyrany.
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Jsou určité zjevy, které hyzdí duši a ducha
tohoto století. K této metastasi nelidských
činů, mezi něž patří válka ve Vietnamu
a rasismus, byl nyní přidán další: invasc
Československa a umlčování hlasu svobody.
Sebevíc stranické podpory, ani tc nejslepěji!, nemůže ospravedlnit čin Ruska a jeho
pavlovovských satelitů. Vůle lidu nemůže
být nikdy do nekonečna držena na uzdě
obrněným diktátem moskevského historicismu nebo jiným druhem politického a
vojenského vampirismu. V y z ý v á m všechny
lidi, kteří mají svědomí, aby dělali vše, co
j e v jejich silách, aby zabránili tomu, aby
se náš svět nestal líhní surovosti a nespravedlnosti. V y z ý v á m je, aby zaznamenali svůj
protest před tváří toho, co se dělá proti
čs. lidu a aby pracovali k obnově, kdy
Ilias člověka j i ž déle nebude podřízen uzavíracím hodinám tyranie.

SVĚTA LUKIÍ, srbský kritik a publicista.

S. L. zaslal redakci na požádání
příspěvek, který je částí llátiku, jejž
uveřejnil v Bťlehradč po své nedávné návMťv Československa.
Kad sam - prví put u životu - početkom
juna došao u Prag, tamo se nijc dešavalo
ništa spektakulamo. Kao da j e veé bila
podvučena črta za svodjenje računa o burnim dogadjajima tokom prvog polugodja
ove godine. Nemam prava na prctcncioznija
uopstavanja. Ali nosiin nekc impresijc koje
se povezuju sa mojim ranijim razmišljanjima na čchoslovačke teme.
U Pragu mc je posebno fasciniralo akcentovanje specifičnog položaja ČehoslovaČke baš s obzirom na njene kulturně tradicije,
uopšte na istoriju. Ljudě při tom nisu pominjali Evropu, Srednju Evropu, jer uz te
pojmové obično idu mistifikacijc. U město
toga, govorili su mi reaíistički da ovaj
teren, svcjedno kako ga nazivali, obeležavaju markantně istorijskc specifičnosti.
Ali poslednjcg dana svog boravka u Pragu
dospeo sam na plenum » Kluba nezavisnih
pisaca *, pisaca-vanpartijaca. Bio je to interesantan i višestruko karakterističan skup.
Klup j e raspravljao o predlogu statuta; zatim je čitan i komentarisan program koji
třeba uskoro da bude publikován. U njemu
se ističu četiri tačke: i . socijalistička platforma, 2. boiba za nezavisnost kultuře,
3. suprotstavljanje kulturnom birokratizmu
i centralizmu, 4. aktivno učešée u stvaranju
i sprovodjenju kulturně politike.
Veoma važan momenat u o v o m programu jeste distancíranje Kluba od onih snaga
koje se na Istoku, pa i u Čehoslovackoj
nazivaju » antisocijalističkim «. Podvlačeči da
ničeg zajedničkog nemá sa ovim snagama,
Klub nezavisnih pisaca se zalaže za povezivanje sa ljudima iz ostalih grana umetnosti
i za stvaranje jedinstvenog kluba nezavisnih umetnika. Značí, njegov program je
umeren, ostaje u okvirima sadašnje politické konstelacije u Čehoslovačkoj; drugo,
ograničava se na delovanje u užoj sferi,
sferi kultuře.

K d y ž jsem po prvé v životě přijel do
Prahy začátkem Června, nic zvláštního se
nedČlo, neboť j i ž byla udělána fára pod
součtem víc než bouřlivých události první
poloviny roku. Nemám právo, abych se
odvažoval náročnějších generalisací. Avšak
přece jen jsem nasbíral určité dojmy, které
mají co dělat s m ý m uvažováním o Československých námětech.
V Praze mě především fascinovalo zdůrazňování zvlášní situace země, a to zvlášť
s ohledem 11a její kulturní tradici a celkově
na její dějiny. Lidé se přitom však nezmiňovali o Evropě, Střední Evropě, neboť
s těmito pojmy jdou hned ruku v ruce
mystifikace. Místo toho mi realisticky říkali,
že toto území nese známky markantních
historických zvláštností.
Poslední den svého pobytu jsem přišel
na schůzi pléna Klubu spisovatelvi-ncstranníků. Byla to zajímavá a po mnoha stránkách příznačná schůze. Klub diskutoval o
návrhu stanov; také se předčítal a komentoval program, který měl být brzo uveřejněn. Nejdůležitěji byly čtyři body: 1. socialistická platforma, 2. boj o nezávislost
kultury, 3. odpor proti kulturnímu byrokratismu a centralismu, 4. aktivní účast při
tvorbě kulturní politiky. Ncjvážnější 11a programu bylo, že Klub sc distancoval od
živlů, které se na východě i v Československu nazývají protisocíalistickd.
Klub
zdůraznil, že s těmito Živly nerná nic společného a že mu záleží na tom, aby sdružil
umělce z různých odvětví umění a vytvořil
sjednocený klub nezávislých umělců. T o
znamenalo, že jeho program byl umírněný
a zůstával v mezích politické konstelace.
Za druhé omezoval se pouze na činnost
ve sféře kultury.
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To nijc beznačajna inicíjatíva ako se uzme
u obzir dosadašnje stanje na kultumom frontu. Zato se u programu i diskusiji na plenumu Kluba insistiralo na likvidaciji birokratizma i privilegovanosti, na uspostavljanju ravnopravnosti dijaloga izmcdju kulturnih instítucija i stvaralaca, izmedju članova partije i vanpartijaca, ravnopravnosti
koje dugo níje bilo. U tom kontekstu stvari
se bolje mogu razumeti. Ali ja ipak nosim
ta tog sastanka utisak o izvesnoj apatičnosti
koja je zavladala medju članovima Kluba
pre nego Što je on tako reéi otpočeo i da
postoji. Na tako važan plenum, od 120 članova Kluba, pisineno pozvanih, došlo je
jedva ujih tridesetak. Poneke reakcije u diskusiji još viŠe su mc uveravale u prisustvo
jedne sumnjc: da li ée se čak i taj obazriv,
da ne kažem minimalan program moči realizovati?
Dubčck je u svom referátu na tek završcnom plcnumu CK govorio o istom simptomu. Potvrdili su mi to u razgovoru joŠ
neki istaknuti intelcktualci, kao i neki od
studenata; daklc prcdstavnici slojeva vconia
aktivnih u protcklom periodu. Kao da je
posredi zamoř posle prvih velikih političkih bitaka; ili trcnutak suočavanja sa činjcnicom da na razniin stranama Čehoslovačku očekuju teškoče. Ali čuo sam i oštriju

Nebyla to nedůležitá iniciativa beroucí
ohledy na situaci, jež dosud trvala na kulturním poli. Proto v programu a diskusi se
trvalo na likvidaci byrokratismu a výsad,
na zavedení rovnoprávnosti v dialogu mezi
kulturními institucemi a tvůrci, mezi členy
strany a nestranníky, na rovnoprávnosti,
která již dlouho neexistovala. Avšak tak či
onak jsem si odnesl ze schůze dojem o jisté
apatii, která zavládla mezi členstvem Klubu
takřka dříve, nežli Klub vůbec začal existovat. Na toto důležité plénum z 1.200 členů
sezvaných písemně přišlo jedva třicet lidí,
Některé projevy v diskusi mě ještě víc
utvrdily v pochybnostech, zda bude Klub
schopen realisovat i tento opatrný, dokonce
minimální program.
Dubčck v referátu, který měl právě v picnu strany, mluvil o stejném příznaku. A to
mi potvrdili v rozhovorech i čelní intelektuálové a studenti, představitelé vrstev v posledním údobí tak aktivních. Zdá se, že
to mělo cosi společného s únavou po prvních
politických půtkách, anebo to byl moment,
kdy se pochopilo, že Československo stojí
před nesnázemi. Ale slyšel jsem ještě ostřejší
formulaci: od slov sc nepřechází k činům.

Tato kritika napadá hlavně dvě věci, a to
formulaciju: od reli se ne prclazi na Jela! problémy rehabilitace a výroky o protisocialistických živlech. První bod je boDvc su tačke naročito na udaru ove kri- lestný problém pro ty studenty, se kterými
tiko : i. problcini rchabilitacije, 2. izjave o jsem mluvil. Studenti ve svém listu a všeoantisocijalističkim snagama. Prvá tačka je
becně bojovali za potrestání všech vinníků
bolna tačka studenata s kojima sam raz- z doby československého stalinismu. Neměli
govarao. Oni su sc prcko svog lišta, i uopšte,
ani tak zájem na křísení mrtvých, jako na
bořili za radikalno sprovodjenje rchabilita- svržení živých, kterých ještě mnoho sedí
cije, za pronalaženje i kažnjavanje svih istin- na odpovědných místech ve straně, ve státním
skih krivaca iz staljinskog perioda u Čehosloaparátu, v hospodářství atd. a kteří nejsou
vačkoj. Ne interesuje pri tom nijh vaskrsavazvlášť dobrou zárukou demokratizace čs.
njc mrtvili - koliko uklaiijanjc onih živih
společnosti. Mnoho lidí je demoralizováno
koji, u velikom broju, i dalje sede na odgopomalým průběhem řešení těchto otázek,
vornim mestinia u partiji, državnoin aparatu,
neboť noví šéfové příliš taktizují.
privredi itd., i koji nisu preterana garancija
Druhý bod souvisí s prvním. Zatím co
za demokratizaciju čehoslovačkog društva.
Mnogi ljudi su demoralisani spořím tokom
řešení pokračuje pomalu, velmi rychle a
rešavanja ovili pitanja, odnosno preteranim
lehce se vytvořilo heslo o protisocialistických
taktiziranjem »novih šéfova «.
silách. A toto heslo se v poslední době
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Druga tačka u vezi je sa prvom. Dok sa
problemima rehabilitacije i utvrdjivanja odgovornosti staljinista ide sporo, neobično
j e brzo i lako lansirana parola o antisocijalistiČkim snagama, koja u poslednje vřeme
i u drugim socijalističkim zeniljama ima
priličnu populárnost. Njen sadržaj niti je
jasan sam po sebi, niti se rukovodioci C K
trude da sasvim razjasne koje su snage u pitanju, u čemu se sastoji njihovo delovanje
(ako ga ima), kakav je njihov program,
jesu li zaista povezane medju sobom ili s
nekim spolja ...
Neki ljudi misie da to nije samo taktička
parola trenutka, za umirenje SSSR-a. Njihova primedba mi izgleda razumna. U najmanju ruku, parola u svojoj nejasnosti pokazuje dve oštrice. Ona se može upotrebiti
bdi zato protiv svakog pokulaja unutraínje
kritike, kritike, izvan odredjenih krugova
koji se praktiěno smatraju jcdinim privitegovanim da kritikuju. K o ima právo na
kritiku ? - to je pitanje čiju gorčinu oseéaju
i u Čehoslovačkoj. T o je pitanje koje se
svodi na pitanje: Ko ima právo da se bavi
politikom? Oseča se kao da su se pisci,
ovih meseci medju glavnim nosiocima zastave proměna u Čehoslovačkoj, prebrzo
vrátili svojoj užoj »struci« izmedju ostalog
i zato Sto ova pitanja jo? ne dobijaju odgovor.
Što se tiče studenata, mladiči u rcdakciji
lišta » Student« potvrdili su mi da je vcčina
njihovih kolega poslednjih nedelja zaista postata deprimirana. Da li su očekivali radikálně
proměně preko noči? Oni to ne priznaju.
Svesni svih teškoča, oni smatraju da je u
sadašnjoj fazi politická bitka suviíe verbálná.
Makar iz taktičkih razloga moralo se učiniti
više realnih poteza u prilog proklamované
i zastupane nove koncepcíje. T o bi bila
plodnija i efikasnija taktika od ove koja
se sada primenjuje u Čehoslovačkoj.
Osim toga, imam utisak da su, uza sva
priznanja, studenti baš ovih poslednjih nedelja sklonjeni sa političke pozomice, upučeni da se vrate učenju i da budu dobri.
I oni se osečaju pomalo kao Crnci koji su
uradili svoje... Politika ostaje stvar sloja
političkih profesionalaca.

stalo oblíbeným i v jiných socialistických
zemích. Význam hesla není jasný ani sám
o sobě, ani vedoucí strany se zvlášť nesnaží
ukázat, o jaké síly to vlastně jde, jaká j e
jejich činnost, je-li vůbec jaká; jaký je jejich
program ; jsou-li opravdu navzájem spojeny,
anebo mají-li spojení s cizinou.
Někteří lidé jsou toho názoru, že to není
jen taktické heslo přítomnosti, jež má uklidnit SSSR. Jejich připomínka se mi zdá
rozumná. Toto heslo svou nejasností prozrazuje dvojí. Hesla nelze použít proti každému druhu vnitřní kritiky, mimo určité
kruhy, které se prakticky domnívají mít
výsadu kritiky. Kdo má právo kritizovat?
T o je otázka, jejíž hořkost se hluboce cítí.
T o je otázka - a vede k další otázce: Kdo
má právo se obírat politikou? Zdá se, že
spisovatelé se příliš brzo vrátili - tito v
posledních mísících patřili k hlavním nositelům praporu promřn - ke své užší profesi, jelikož tyto otázky neměly dostatečnou ozvěnu.
Co se týče studentů, v redakci Studenta
mi povrdili, že většina jejich kolegů v posledních týdnech propadla depresi. Čekali,
že radikální změny nastanou přes noc? T o
nepřiznávají. Vědomi si všech těžkostí, domnívají se, že v této době se politický zápas
vede převážně slovy. Přinejmenším z taktických důvodů by se musilo udělat víc reálných kroků ve prospČch vyhlašované a
obliajované koncepce. To by byla plodnější
a účinnější taktika, nežli ta, která se nyní
sleduje.
Krom toho mám dojem, že přes všechno
uznání studenti v posledních týdnech jsou
zadačováni s politického jeviště a řízení,
aby se vrátili k učení a slušně se chovali.
A studenti mají pocit, že udělali svoje, jako
ten černoch, který udělal své a má odstoupit ... Politika zůstává věcí vrstvy politických profesionálů.
139

Světská ítampa, počevši od januara, přenosila je viŠe puta dírektne tekstove iz
praškog lišta » Student «. Več iz njih moglo
je biti jasno da se taj list zalaže:
- da se jasno definiŠu antisocijalističke
snage van Partije,
- ali i antisocijalističke snage u tamoj
Partiji.
Ta borba na dva fronta nije neizvodljiv
zadatak. Njeno precizno odredjenje ne liČi
na prevelik radikalizam. Ali izgleda da
úpravo to zameraju noví čehoslovački rukovodioci listu » Student« i najangažovanijem
dělu studentské omladině u svojoj zemlji.
Unutraínji problemi nisu se od jula do
smanjili. šta je bilo od 21. avgusta naovamo to svět zna. Ali u světlosti ovoga
íto sam juna mcseca video, čuo i napisao,
sigurno je da su taktiziranje i verbalizam
novog čehoslovačkog rukovodstva protumačeni kao njegova slabost. Nije isključcno
da je jedniin delom zbog toga avgustovska
agresija izvedena u onako brutalnom oblíku.
Da li je radikalnija politika mogla da
odlož i ili čak sasvim izbegne intervenciju
snaga VarSavskog pakta? Odgovor na takvo
pitanje ostaje u sferi nagadjanja. Prvo, teíko
je polivatati konce odnosa izmedju dveju
največih svetskih sila danas. Zatim, nepredvidljivi su - sami po sebi - sovjetski potezi.
Jedan čovek, koji važi za dobrog poznavaoca situacije u socijalističkom světu, Milován Djilas - uoči svog nedavnog poláská
na turneju po Engleskoj i Americi - rekao
mi je da je ovoga puta gotovo neinoguče
prognozirati pravac sovjetskih plánová: da li
iči na unutrašnju reformu, koja sve više
postajc za njih nužnost, ili če tom muČnom
i složenom procesu pretpostaviti možda čak
i rat?
Ali sam gotovo siguran da čehoslovačke
rukovodiocc tiíti zašto nisu učinili i pak
više no što su govorili, zašto při tom nisu
maksimalno iskoristili zaista najslobodnije i
najnaprednije snage, i zašto su imali toliko
poverenje da Sovjetski Savez neče pribeči
najgorem nego če njihova politika ustupaka privoleti sovjetskc šefove da i oni
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Světový tisk počínaje lednem často přinesl dlouhé texty z pražského časopisu
Student. U ž z těchto mohlo být jasno, že
časopis se angažuje jednak tak, že se jasně
definuje jako protisocialistická süa mimo
stranu, ale zároveň též jako protisocialistická
síla uvnitř strany.
Tento boj na dvou frontách není nemožný
úkol. Jeho kurs neznamená zvlášť rozhodný
radikalismus. Ale zdá se, že právě toto
zvlášf netěší nové čs. vedoucí, pokud se
týče listu Student a víc angažované Části
studentské mládeže.
Celý svět ví, co se stalo po 21. srpnu.
Avšak ve světle všeho, co jsem viděl v červnu,
je jisto, že taktizování a verbalismus nového
čs. vedení se vykládá jako jeho slabina. Není
vyloučeno, že zčásti proto srpnová agrese
byla provedena právě tak brutálně.
Byla možnost, že radikální politika by
bývala mohla odložit či dokonce odvrátit
intervenci sil Varšavské smlouvy? Odpověď
na tuto otázku zůstává v říši dohadů. Především je nesnadné zachytit všechna vlákna
vztahů dvou největších světových velmocí
a pak sovětské pohyby samy nelze předpovědět. Muž, který je znám jako znalec poměrů v sovětském orbitu, Milován Džilas,
mi řekl, že tentokrát jistě není možno
dělat, pokud se týče sovětských plánů, předpovědi. Obrátí svou pozornost k vnitřní
reformě, které je stále více třeba, anebo
bude Sovětský svaz tím mučivým a složitým procesem kráčet i směrem k válce?
Avšak jsem si jist, že čs. vedoucí jsou
v tísni, protože neudělali nic víc, nežli o
čem hovořili. Proč tentokrát nevyužili největší výhody opravdové a nejpokrokovéjší
síly a proč si byli tolik jisti, že Sovětský
svaz neudělá to nejhorší a že naopak jejich
politika ústupků povede k tomu, že sovětští
předáci k nim budou mít tolik sympatií,
Že jim budou věřit. Je možné, že v této
variantě situace Československa je mnohem
těžší, nežli by byla v kterémkoli jiném

njima poveruju. Možda je, u ovoj sadašnjoj
varijanti, položaj ČehoslovaČke danas teži
nego što bi bio u bilo kojoj drugoj varijanri.
Bdo vako bilo, mi nemamo osnova - bar
u dogledno vřeme - ni za kakve optimističke prognoze.

GEORGE MIKES, maďarský spisovatel žijící

v

případě. Ať j e tomu jakkoli, nemáme, alespoň v dohledné době, vůbec základ k
jakýmkoli optimistickým prognosám.

Londýnl

A f e w fiery and rhetorical words condemning Russian aggression and praising the admirable courage o f the Czechs would be
tedious repetition o f the obvious. Russians
have been condemned and the Czechs praised often enough. Nevertheless, I might as
well make m y position clear at the outset:
all m y sympathies are with the Czechs and
being a man o f Central European origin I
feel even deeper about these issues than many
sons o f more faraway and happier countries.
Having come from Hungary, I feel ashamed that my country of origin is involved
in the occupation of Czechoslovakia although I must admit that m y original indignation against Kadar and his government
has greatly diminished. I do not intend to
whitewash them and I do not think that
pleading compulsion is an overall excuse.
But their choice was between going with
the Russians or being occupied thenselves
and the latter course would not have helped
the Czechs. I am also glad to hear that
Hungarian troops - probably on the instruction o f their government - behave decently
and humanely and seem to feel deeply
ashamed o f the role which they have to
play.

Několik plamenných a nabubřelých slov
odsuzujících ruskou agresi a vychvalujících
obdivuhodnou statečnost Čechů a Slováků
by bylo jenom nudné opakování zřejmého.
Rusové byli j i ž dostatečné odsouzeni a Češi
a Slováci dostatečně pochváleni. Přesto však
hodlám objasnit hned na začátku toto: všechny mé sympatie jsou 11a straně Čechů, a ježto
jsem původem ze střední Evropy, jsem těmito událostmi hlouběji dotčen nežli mnoho lidí ve vzdálenějších a šťastnějších zemích. Sám pocházím z Maďarska; pociťuji
stud nad tím, že země mého původu má
podíl na okupaci československa, i když
musím přiznat, že mé původní rozhořčení
proti Kádárovi a jeho vládě se j i ž velmi
umenšilo. Nezamýšlím je omlouvat a také
nejsem toho názoru, že vymlouvat se na
přinucení všecko omlouvá. Avšak mohli si
vybrat jedině mezi tím, že provedou tento
krok s Rusy, anebo sami se dát obsadit;
kdyby si bylí zvolili druhou možnost, nebyli by pomohli Čechům. S radostí se také
dozvídám, že maďarské jednotky - patrně
na rozkaz vlády - se chovají slušně a lidsky a zdají se hluboce zahanbeny úlohou,
kterou musí hrát.

There are two points I should like to
make.

Češi se pustili do pokusu obrovské důležitosti. Ba věru, jejich pokus, který zatím
ztroskotal, se může stát rozhodujícím v příštích deseti letech. Pokusili se dát komunismu
lidštější, liberálnější tvářnost, nastolit řád,
který je možno označit slovy » demokratický komunismus«. Komunismus nikdy a
nikde nedosáhl moci, protože to bylo přáním lidu. Byla a zůstává otázka - bez ohledu

The Czechs were involved in an experiment o f vast importance. Indeed, their experiment - which has failed up to n o w may become the crucial issue o f the next
decade. T h e y tried to give a more human,
more liberal face to Communism, to establish a system which could be termed as

Chci vyzdvihnout dvě věci.
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Democratic Communism. Communism has
never anywhere achieved power by the
will of the people. The question was - and
still is: whatever the means of achieving
power may have been, could communism
- once in the saddle - humanise and liberalise itself and gain the support of the majority. Such an aspect - the idea of Democratic
Communism-would gain enthusiastic support from millions of people who are disillusioned with many aspects of modern, capitalistic, affluent society, with its materialism, inequality and injustice, but have nowhere to turn because they find the tyranny,
hypocrisy and imperialistic power-politics
of Russia even more revolting. So Dubček
and his followers' question - can C o m m u nism put on a more human face? - excited
millions of well-wishers all over the world.
The Russian leaders gave their own emphatic answer: no, it cannot. N o t under
them; not yet.
The second thought perhaps worth putting on paper is this. Marxism is quite wrong
in believing, that the personalities of leaders
are of no importance that they are simply
thrown up by events and they are the slaves of circumstances and not the principals
of history. While certain leaders and personalities - however great-could not survive
in certain ages (they may have come too
early), great personalities and the inevitability of history are interwoven. The thirties would have been different without Stalin and later Chamberlain; if Hitler had
never been born, the Second World War
would not have broken out when it did
and would not have been the same war if
it had broken out at all. Churchill and
Roosevelt - to mention just two more
great figures stamped their personalities on
their age firmly and indelibly. So has Dubčck. He can be critisised as a Communist,
as a participant in former events etc. But
this mild, very humane, honest, intelligent
and extremely likeable man excites the imagination of the world. Liberal tendencies would
exist in Czechoslovakia without Dubčck too;
but the Czechoslovak experiment would
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na prostředky dosažení moci - zda se k o munismus může humanizovat a liberalizovat
a získat podporu většiny, jakmile se jednou
dostane do sedla. Něco takového, myšlenka
demokratického komunismu si získala nadšenou podporu milionů, které jsou zklamány mnoha stránkami moderní, kapitalistické, blahobytné společnosti, topící se v materialismu, nerovnosti a nespravedlnosti, avšak nevidí kam by se obrátili, protože vidí,
že tyranie, pokrytectví, a imperialistická mocenská politika Ruska jsou ještě odpornější.
A tak otázka Dubčeka a jeho stoupenců,
zda komunismus může na sebe vzít lidštější
tvářnost, vzrušila miliony těch, kdo j i m
na celém světě přáli úspěch. Ruští vůdcové
dali vlastní důraznou odpověd: Ne, nemůže.
Nikoli pokud vládnou; ještě ne.
Druhá myšlenka, která snad stojí za to,
aby byla dána na papír. Marxismus se zcela
mýlí, když je přesvědčen, že osobnosti vůdců nejsou důležité, že jsou pouze vynášeny
na povrch událostmi a jsou pouze otroky
poměrů a nikoli hlavními herci dějin. I
když jistí vůdcové a osobnosti, byť jakkoli
veliké, by se nemohli udržet v určitých údobích (snad že přišli příliš brzy), veliké postavy
a dějinná nutnost jsou na sobě vzájemně závislé. Třicátá léta by bývala byla bez Stalina a
později bez Chamberlaina jistě jiná; kdyby
se nebyl narodil Hitler, druhá světová válka
by asi nebyla vypukla v dobu, kdy se tak
stalo a také by nebývala touž válkou, kdyby
byla vůbec začala. Churchill a Roosevelt,
abych uvedl jen dvě další veliké postavy,
vtiskli svou pečeť své době tak pevně, že
nikdy nezmizí. A stejně tak Dubček. Dubčeka je možno kritizovat jako kumunistu,
jako člověka, který měl podíl na dřívějších
událostech a podobně. Avšak tento mírný,
velmi lidský, čestný, inteligentní a neobyčejně příjemný člověk vyburcoval představivost světa. Liberální tendence by bývaly
v Československu existovaly i bez Dubčeka;
avšak československý pokus by byl měl bez
něho naprosto jinou povahu.
A co druhá strana? Ruský národ má
mnoho velikých, milých a obdivuhodných
povahových rysů. Avšak oslňující inteli-

have been very different without him. What
about the other side? The Russian people
have many great, loveable and admirable
characteristis but brillant intelligence was
never conspicuous among them. They are
largely uneducated still and naturally not
very clever (not for generic but for historical
reasons: centuries of opperession do not give
a chance for the free development of the
mtellect). Now the Russians have leaders
of the most uninspiring kind. These people
have no concept and imagination; they do
not quite understand what is happening
around them, who employ the old, wornout and discredited methods against new
developments they fail to comprehend.
They incite Arabs and leave them in the
lurch. They keep the Middle East crisis
boiling to avert attention from Czechoslovakia. The Arabs may find out one day
what sort of friends the Russians are: the
Czechs have found it out already. The Russians whip up excitement about non-existent
West-German revanchism to justify their
staying in East-Germany. They are between two fires: the Chinese, even if by
crude and hysterical methods, revolt against
the bourgeois, chauvinistic and imperialistic
aspects of Russian communism; the Czechs
revolted against its oriental despotism. Russia used force as the frightened bully often
docs. The frightened bully indeed might
involve all of us into great tragedy but
cannot have everything in his own way
and cannot stop natural evolution.
Not so long ago Europe was rules by
three men, all clinically mad: Hitler, Mussolini and Stalin. They are dead and gone
now. Stalin's place has been taken by dull
and clumsy bureaucrats. This is a great
improvement. Slow-minded dallness is far
better than madness. Czechoslovakia might
be partially saved by the courage and intelligence of her own people as well as a change
in Russian leadership. Dramatic changes do
occur from time to time. Now people
might replace the present rulers of Russia
who - while good Communists like Dubcek and his friends - recognise that Czechos-

gence k nim nikdy nepatřila. Rusové jsou
dosud z velké části nedostatečné vyškolení
a přirozeně ne příliš chytří - není to z rodových nýbrž z historických důvodů: staletí útlaku nedává příležitost k svobodnému rozvoji intelektu. Nuže Rusové mají
vůdce nad pomyšlení nudné. Ti lidé nemají nejmenší šíři pojetí ani fantasii; vůbec
nerozumějí, co se děje kolem nich; používají zastaralých a zdiskreditovaných metod,
jež nejsou k ničemu, proti novému vývoji,
který nejsou schopni pochopit.
Štvou Araby, a nechají je na holičkách.
Udržují krizi na Blízkém východě ve varu,
aby odvrátili pozornost od Československa.
Arabové se asi jednoho dne přesvědčí, jací
přátelé Rusové jsou. Češi sc o tom už
přesvědčili. Rusové vybičují rozčileni nad
neexistujícím západoněmcckým revanšismem, aby ospravedlnili svou přítomnost ve
východním Německu. Jsou mezi dvěma
ohni: Čína, ať jakkoli hrubě a hystericky,
revoltuje proti buržoazním, Šovinistickým
a impcrialistickým stránkám ruského komunismu; Češi revoltovali proti orientálnímu
despotismu. Rusové použili násilí, jak to
dělá poděšený násilník. Poděšený násilnik
nás může všechny dostat do velké tragedie,
avšak nezdaří se mu, aby se všechno dělo
podle něho a nemůže zastavit přirozený
vývoj.
Není tomu tak dávno, co Evropě vládli
tři muži, všichni tři certifikovaní Šílenci:
Hitler, Mussolini a Stalin. Dnes jsou mrtvi.
Stalinovo místo převzali nudní a nemotorní byrokrati. To je veliké zlepšení. Pomalu
se hýbající myšlenková tupost je daleko
lepší nežli Šílenství. Snad je možné, žc Československo bude částečně zachráněno odvahou a inteligencí svých obyvatel, částečně
změnou v ruském vedení. Dramatické změny se přece čas od času stávají. Noví lidé
mohou vystřídat dnešní ruské vládce, kteří,
třebas zůstanou dobří komunisté jako Dubček a jeho přátelé, přece uznají, žc Československo vyvíjející se vlastní cestou by bylo daleko cennější komunismu nežli Československo okupované. Noví lidé, kteří s otevřenýma očima přijmou skutečnost, že časy

143

lovakia, developing her own way, would
be a far greater asset to Communism than
occupiend Czechoslovakia can ever be. N e w
people who wake up to the fact that times
do change mercilessly; that even Central
Asia is not so isolated as it used to be fifty
years ago; and who acknowledge the unpalatable fact that even the most powerful
dictator cannot turn the clock back and
decree that events and changes that have,
in fact, occured have not occured. Stalin
tried this, not unsuccessfully. But Stalin
and his times are gone. This truth will
dawn on some Soviet leadres but, alas, not
soon enough.

ARTHUR MILLER,

se nelítostně mění; že střední Asie není tak
odloučena od světa jako před 50-ti lety;
a kteří uznávají nestravitelný fakt, že ani
ngmocnějH diktátor nemůže obrátit běh
času a nařídit, aby se nestaly události a změny, které se staly. Stalin se o to pokoušel,
a ne tak neúspěšně. Avšak Stalin a jeho doba jsou za námi. Tato pravda svitne některým sovětským vůdcům, avšak, běda, nebude to asi včas.

americký dramatik.

The Soviet invasion of Czechoslovakia is
a tragic affaire. It smashes the hopes of all
who had begun to believe that each nation under Socialism might be permitted
to discover its own way o f developing new
social forms. It inevitably welds the name
of Socialism to national suppression. It has
already provided bankrupt politicians of
cold war period with justification for new
reactionary policies in the United States
and elsewhere. It is a disaster for the Czech
people, a disgrace to the Soviet government and a source of apprehension to all
of us who have tried to join together all
peoples in peace.

Sovětská in vase Československa je tragická událost. Rozbíjí naděje všech, kdož
začínali věřit, že každý národ pod socialistickou vládou bude mít možnost objevit
si vlastní cestu rozvoje nových společenských forem, Invase nevyhnutelně spojuje
jméno socialismus s národnostním útlakem.
Poskytla již zkrachovalým politikům údobí
studené války ospravedlnění nové reakční
politiky ve Spojených státech a jinde. Invase jc neštěstí pro čs. lid, hanba pro sovětskou vládu a zdroj obav pro nás všechny,
kdož usilujeme o spojení všech národů
v míru.

NIKOS PHOCAS, řecký básník.

Undiluted bestiality - like that of Ghengliis Khan, Attila, or the Nazi SS - provokes
a reaction of horror, bordering on religious
panic. Prayer is the only refuge. However,
when this bestiality is merely the last weapon
in reserve of the vilest hypocrisy, as in the
case of the Russian C. P., then the reaction
is not horror, but anger and hatred, At the
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Čirá bestialita - bestialita Džinghis Chána,
Attily nebo nacistických SS, vyvolává reakci
hrůzy, hraničící s náboženskou panikou.
Modlitba j e jediným útočištěm. Avšak je-li
tato bestialita pouze poslední zbraní, j i ž
má v záloze nejhanebněji pokrytectví, jak
je tomu v případě Ruské komunistické strany, pak reakcí není hrůza, nýbrž hněv a ne-

present moment, impenetrable hatred is uniting the spirits o f free people in the face
o f the bully - coward monsters, the tigers
with the stench o f hyenas.
O n e day, the fate o f the Czech people
was decided inside the head o f Brezniev.
Nothing about this head - neither the Asiatic
eyes sunk in the plump cheeks, nor the
gross bulk o f the skull, nor the flabbiness
o f the neck - convince us that this head
is one bit more qualified than any other
head whatsoever to hold an opinion concerning mankind.
A n d yet tliis head is so highly esteemed
in Russia and by Russia's slaves all over
the world that not only does it have the
right to hold an opinion concerning mankind - it also has the power to impose it.
A n d w h y ? Because this head is connected
to a b o d y whose extremities are tanks and
bombs. From that delicious portrait, only
the mouth is an exception: - a sweet mouth
talking about the enemies o f the Revolution,
about the bad characters w h o want to harm
the C z e c h people, about the love and friedliness o f the Russian C . P., about freedom
justice, etc., etc.
Heroic Czechs, do not forget the ultimate,
the most human defence that is left to all
the free peoples! Hatred.
That head must fall and be trampled
under.

MICHAEL PRAWDIN, ruský historik žijící

návist. N y n í neproniknutelná nenávist sjednocuje ducha svobodných lidí před tváří
násilníka - zbabělých oblud, tigrů smrdutých jako hyeny.
Jednoho dne osud českého národa byl
rozhodnut v hlavč Brežnřvově. Pokud běží
o jeho hlavu nebo jeho asiatské oči zasazené
hluboko v dustých tvářích či hrubou masu
jeho lebky nebo jeho svislý krk, nic nás
nepřesvědčuje, že jeho hlava je v ncjmenším více schopna než kterákoli jiná hlava
mít jediný názor týkající se lidstva,
A přece tuto hlavu mají v takové úctě
v Rusku a ruští otroci na celém světě, že nejen že má právo mít nějaký názor týkající
se lidstva, nýbrž dokonce má moc tento názor vnutit. A proč? Protože tato hlava je připojena k tělu, jehož údy jsou tanky a pumy. Na této utěšené podobizně jediné ústa
jsou výjimkou: sladbunká ústa hovořící o
nepřátelích Revoluce, o Špatných živlccli,
kteří chtějí pro český lid jen škodu, o lásce
a přátelství ruské komunistické strany, o svobodě, spravedlnosti atd. atd.
Hrdinní Čechové, nezapomínejte na tu p o slední, nejlidštější obranu, j e ž zbývá všem
svobodným lidem! Nenávist.
Ta hlava musí padnout a být pošlapánu.

v Londýné.

Thank you for your friendly letter asking
me about m y view on the events in Czechoslovakia. In reply I can only say that my
human feelings are ones o f deep compassion
with those people whose convictions are
in opposition to the commands o f the dominating power, but I do not think that
anybody without direct connection with
Czechoslovakia could claim the right to
give a judgment. W h a t he receives are just
the impressions o f journalists and other

Děkuji Vám za Váš přátelský dopis, ve
kterém mě žádáte, abych Vám napsal, jak
se dívám na události v Československu.
Mohu odpovědět jen tak, že mé city j a k o
člověka jsou hluboká soustrat s těmi lidmi,
jejichž přesvědčení j e v protikladu s rozkazy
dominantní mocnosti. Nedomnívám se však,
že kdokoli, kdo nemá přímý styk s Československem, by si mohl osobovat právo na
posudek. T o , co dostává, jsou j e n o m d o j m y
novinářů a jiných zpravodajů, kteří opravdu
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reporte« who cannot really know the motives and intentions of die actors on this
tragic stage.
As a historian I would say that the fundamental cause of the present events is the
geographical position of Czechoslovakia. If
the country was a neighbour of the Netherlands, nothing would have happened to
the Czechs now, but they would have lived
through much worse horrors three centuries ago when the wars of religion raged
and the nationalism of the West was establishing itself. It has always been a fact that
small neighbours of large countries were
in one way or another victims of the bigger
power when it was staking its claim to
predominance. This was the fate of Portugal
in the iöth century, in the 17th that of the
Netherlands, in the 18 th of the Baltic States
and Poland, in the 19th of Lorraine which
from the 17th till the 20th century was
the bone of contention between its neighbours, If now the West is in a state of consolidation and the East considers its power
structure in the same way, the strip of
Europe lying in-between is the place of
insecure living, all the more so as it consists
of a number of different nations, each having
a different aim.
From the historian's point of view the
only satisfactory point is that the present
method of overawing a small country has
at least in Europe become somewhat less
murderous. The tanks rolling into Czechoslovakia were not shooting and killing on
a large scale as previously in Hungary and
nowadays the soldiers in the fighting in
Nigeria, where the role of the European
powers is not very creditable.
Thus from the historical point of view
the events in Czechoslovakia arc not surprising at all; what we do not know is what
combination of pressures, fears and political
ambitions brought them about at a particular time in a particular way. Nor can
we do more than speculate about the struggle
of personalities and special interests behind
the scenes. The events are naturally felt as
a tragedy by those people whose views and
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nemohou znát pohnutky a záměry herců
na tomto tragickém jevišti.
Jako historik chci říci, že základní příčinou
dnešních událostí je zeměpisná poloha Československa. Kdyby tato země byla sousedem
Nizozemí, nic by se nyní Čechům nestalo,
avšak byli by prožili mnohem horší hrůzy
před třemi stoletími, kdy zuřily náboženské
války a kdy se upevňoval nacionalismus
západu. Odjakživa je skutečností, že malí
sousede velkých států jsou tak či onak
obětí větších mocností, když tato vytyčuje
své požadavky převahy. T o byl osud Portugalska v 16. století, v 17. století osud
Nizozemí, v 18. století pobaltských států
a Polska, v 19. století Lotrinska, jež od 17.
století do 20. bylo jablkem sváru svých
sousedů. Jestliže nyní západ je ve stavu
konsolidace a východ pohlíží na svou mocenskou strukturu stejně, ten pás Evropy
ležící mezi nimi je místem životní nejistoty,
a to tím víc, protože se skládá z řady různých národů, z nichž každý sleduje jiný
cíl.
Z hlediska historikova jediné, co uspokojuje, je to, že dnešní postup zakřikování
malého státu je alespoň v Evropě trochu
méně vražedný. Tanky přijíždějící do Československa nestřílely a nezabíjely v tak velikém měřítku jako tomu bylo dříve v Maďarsku a jak dnes střílejí vojáci v bojích
v Nigérii, kde úloha evropských mocností
není zrovna nejskvělejší.
Tak z hlediska historického události v
Československu nijak nepřekvapují; nevíme, jaké kombinace nátlaků, strachu a politických ambic k nim vedly právě v této době a právě tímto způsobem. Také
nemůžeme než se dohadovat pokud se
týká boje osobností a zvláštních zákulisních zájmů. Události ovšem přirozeně pociťují jako tragedii ti, jejichž názory a city
jsou v rozporu s názory a city těch, kdož
jim vnutili svou vládu.
Pro tyto lidi budoucnost, jestliže nemohou
uniknout nebo představit si sebe, jak vedou

feelings are contrary to those w h o have
i m p o s e d their p o w e r o n them. For them
the future, i f they can not escape or see
themselves leading the life o f refugees,
means suffering, w i t h perhaps a ray o f hope
in the distant future that the system w h i c h
has e n g u l f e d them m a y one day become
m o r e flexible f r o m within. B u t the meaning
o f these events in the context o f w o r l d
politicis w i l l only emerge w h e n the subsequent events make their appearance. A l t h o u g h various rumours are already circulating, w e d o not k n o w w h a t is g o i n g to
happen. T i m e w i l l s h o w , and it is too early
to f o r m an opinion. M e a n w h i l e one can
o n l y feel s y m p a t h y and pity for the Czechs
w h o h a v e been hit b y w h a t they feel to
be an avalanche.

život uprchlíků, znamená utrpení, snad s
paprskem naděje, že v daleké budoucnosti
systém, který j e pohltil, se snad j e d n o h o
dne stane sám sebou pružnější. Avšak v ý z n a m
těchto událostí v souvislosti světové politikv
se projeví teprve až se odehrají další události. A č k o l i v j i ž nyní kolují různé pověsti,
nevíme, co se stane. T o ukáže čas, a j e
příliš brzo formulovat na to názor. Z a t í m
člověk m ů ž e cítit jedině sympatie a soustrast vůči Č e c h ů m , kteří byly zasaženi něčím, c o j i m připadá j a k o lavina.

Michael

l\awdin

Y o u r s v e r y sincerely,
Michael

Prawdin

JAN ROSTWOBOWSKI, polský básník žijící v Anglii.
Jestcm pisarzem polskim mieszkajacym
zagranic^. N i e jestem emigrantem. Z e statusu t e g o , zapewne zaszczytnego, z r e z y g n o w a l e m kilka lat ternu, g d y z d e c y d o w a l e m
si^ o d w i e d z i č kraj. O d tamtej pory w miar?
m o ž n o š c i staram siq jaknajczfšciej i j a k najdlužej p r z e b y w a č w Polsce, b y ten inny
j u ž o d p r z e d w o j e n n e g o kraj i bardzo innych
ludzi, zwlaszcza m l o d y c h , najlepiej poznač.
K r a j ten b o w i e m , niezaležnie o d zmian p o l i t y c z n y c h i u s t r o j o w y c h j a k i m zostal p o d d a n ý , u w a ž a m za swoj$ o j c z y z n ? , za poznáme g o - j a k d l u g o nie jest to pol^czone z
p r z y m u s e m milezenia, albo m ó w i e n i a niep r a w d y - za p r z y w i l e j literata pisz^cego
w j a z y k u polskim.
P r a g n q l b y m b y ten p r z y d l u g i wst?p d o
k r ó t k i e j n o t y unaocznil c z y t e l n i k o w i syt u a e j í , w jakiej znalazlem si?, g d y p o d
koniec sierpnia, przebywaj^c na poludniu
Polski, b y l é m áwiadkiem agresji w o j s k paktu
w a r s z a w s k i e g o na C z e c h o s i o w a c j e . N i e m ó -

Jscm polský spisovatel žijící za hraničeni).
Nejsem exulant. Resignoval jsem na tento
jistě čestný statut před několika lety, k d y ž
jsem se rozhodl navštívit Polsko. O d té
doby se podle možností pokouším c o možná
často a c o nejdéle pobývat v Polsku, abych
se seznámil s tou zemí, tolik j i n o u ve srovnání
s tím, jaká bývala před válkou, a s j e j í m i
velmi rozdílnými lidmi, hlavně s mládeží.
T u zemi, nezávisle na politických a správních
změnách, které v ní nastaly, pokládám za
svou otČinu a pokládám její poznávání p o k u d to není spojeno s nucením mlčet
anebo mluvit nepravdu - za výsadu literáta píšícího polsky.
Přál b y c h si, aby tento dlouhý úvod k m é mu krátkému pozorování naznačil čtenáři
situaci, ve které jsem se octl, k d y ž jsem
k o n c e m srpna za svého p o b y t u na j i h u
Polska b y l svědkem agrese vojsk Varšavské
s m l o u v y proti Československu. N e m l u v í m
ovšem o vlastní vojenské operaci, z které
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wi^ - tzecz zrozumiala - o samej operacji
wojskowej, którcj nikle tylko fragmenty daly
sic zauwažyc w miejscu mego pobytu. Mam
na my šli reakcje spoleczeňstwa w pierwszych
dniach wydarzen. Wíród szerokich mas, tzw.
ludzi ulicy bylo to przede wszystkim uczucie troski, ježeli nie trwogí. Wíród íntellektualístów przede wszystkim uczucie wstydu.
Na Zachodzie przyzwyczajeni jesteímy gdy w tzw. demokracjach ludowych nastupuje tzw. przykr^canie íruby - do przyjmowania postaw ideowych i maksymalistycznych. Jest to pinkne, ale jest to malo
kosztowne i absolutnie bezpieczne. Odbywa
si; równiež w atmosíerze dla klimatu bloku
wschodniego egzotycznej. Nasze Kasla i protesty, wyrastajace w cieplarnianym zacizsu
Westminsteru, nabieraj^ sm^tnej troche
úrody ogrodu botanicznego. C o innego
wšród ludzi žyjacych o íciane - wlaíciwie
rozwalon^ - z wydarzeniami, ludzi którzy
sami przechodzili podobné rzeczy i wszystko
prawic co si; dzieje u sqsiada, dzieje sic na
zasadzie naczyii pol^czonych.
Tak wlaínie bylo w Polsce w ostatních
dniach sierpnia. Agresja na Czcchoslowacj;
wywolala nie tylko oburzenie, wywolala
takže popyt na cukier i kasze, troske o synów i nifžów powolanych do wojska i transportowanych na poludnie, przede wszystkim zaš zgady wanic, w jaki sposób decyzja
rozwiq,zania czeskiego odbije siq na poczynaniach wladzy ludowcj w Warszawie. Ježeli przyjacielc Czesi i Slowacy! - nie w y bieglišmy Wam na pomoc z huragancm
hasel, to dlatego, že žyjemy z twarza blisko
ziemi, czego smak znacie sami najlepiej.
Ale nawet wsród najmniejszych i najmnije
heroicznie inyílacych Polaków zyskališcie
sobic olbrzymi kapital szacunku i tego bylém naocznym swiadkicm.
Bylém równiež íwiadkiem wstydu tam,
gdzie wíród umyslów bardziej éwiczonych
w odrywaniu si; od wlasnego podwórka,
szerzej ogarniajacych, zdolniejszych do syntézy, agresja i udziat w niej wojsk polskich
ukazal si; jako moment historyezny i jako
problém moralny na miare calego spoleczen148

v místě mého pobytu bylo možno vidět
jen útržky. Mám na mysli reakci lídí v
prvních dnech těchto událostí. V Širokých
masách, u tak zvaného člověka z ulice,
vládl především pocit znepokojení, ne-li
zmatku. Mezi intelektuály hlavně pocit studu.
Na západé jsme si uvykli - když se v tak
zvaných lidových demokraciích utahuje
šroub - zaujímat ideové a maximalistické
postoje. T o je pěkné, ale nestojí to mnoho
a je to absolutně bezpečné. Děje se to také
v ovzduší, které s ohledem na klima východního bloku je exotické. Nase hesla a protesty
vyrůstají ve skleníkovém závětří Westminsteru a berou na sebe mírně smumý
půvab botanické zahrady. Jinak je tomu
mezi lidmi, kteří se svými událostmi žijí
proti stěně - ve skutečnosti j i ž svalené lidmi, kteří sami prošli podobnými věcmi
a skoro všechno, co se děje u souseda,
děje se podle zákona o spojitých nádobách.
Tak tomu bylo ve skutečnosti v Polsku
v posledních dnech srpna. Agrese proti
Československu vyvolala nejen rozhořčení;
vyvolala také poptávku po curku a zelí,
starosti o syny a manžele povolané do armády a přesunuté na jih, ale především
mnoho dohadů, jaký odraz bude mít české
řešení na počínání lidové vlády ve Varšavě. Jestliže, přátelé ČeŠi a Slováci, jsme
vám nevyběhli na pomoc s orkáncm hesel,
je to proto, že máme tváře blízko země,
a vy sami víte nejlépe, jak toto chutná.
Avšak i mezi nejbezvýznamnějšími a zdaleka ne hrdinsky naloženými Poláky jste
si získali obrovský kapitál úcty, a já jsem
byl toho očitým svědkem.
Byl jsem rovněž svědkem studu tam, kde
mezi myslemi, jež mají více zkušeností s tím,
jak se povznést nad vlastní dvůr, myslemi,
jež dovedou více obsáhnout a jsou schopny
syntéz, agrese a podíl polských vojsk na
ní se ukázal jako historický moment
i jako mravní problém, který se týká celé
společnosti. Po druhé v dějinách bylo naším údělem stydět se před Cechy a Slováky
i před Západem, který dále přikládá dnešnímu Polsku do jisté míry odpovědnost voličů, jmenovitě potud, že národ má takové

stwa. P o raz drugi w historii przyszlo nam
wstydzic si? przed Czechami i Slowakami
i takže przed Záchodem, który wciaž
jeszcze przyklada do Polski dzisiejszej nnar?
demokraty czn^ odpowiedzialnošci w y b o r
c ó w , a mianowicie že naród ma taki rz^d
na jaki sobie zaslužyl. B y c može áe nawet
u nas, nawet w Warszawie formulka ta
k r y j e w sobie odrobin? prawdy. Za t£
odrobin? prawdy naležy nam si^ wstydzič,
a polskiemu pisarzowi wypada by Warn
o t y m , przyjaciele Czesi i Slowacy, napisal.

řády, jakých si zaslouží. Je možné, že i v
naší zemi, dokonce i ve Varšavř, se v této
formulci skrývá drobet pravdy. Za tento
drobet pravdy j e na nas stydřt se, u polskému spisovateli přísluší v í m o tom, Češi
a Slováci, napsat.

Reszta to j u ž tylko podziw i poczucie
braterstwa. I šwiadomošc že može pierwszy
raz w historii Polacy mówili o W a s ze
zami w oczach, czego bylém íwtadkiem.

(Roztworowski nám zaslal též báseň, kterou
uveřejňujeme pouze v polském originálu.
J, R . o ní sáni napsal: »Báseň j e ovšem
tvrdší oříšek, a to hlavní proto, že v třetí
stance má dva polské idiomy a naráží 11a
jednu postavu Mickicwiczova Pana Tudeusze.*
red.)

Ostatní j e pouze obdiv a pocit bratrství.
A védomí, že snad po prv«í v dřjinách
Poláci o vás mluvili, jak jsem toho byl
svédkem, sc slzami v ořích.
Jtvi Rosttťorotvshi

Jan Rostworowski
C1EZKIE C Z A S Y

NADESZLY

Ci^žkic ezasy nadesziy,
poeto, na wicrsze.
Na przechadzki drobných wykrzykników
po plecach Wenus.
Na opuszczanic sif w studni^ Czasu
po jeszcze jeden cienisty przymictnik.
Na ubieraníe duszy niefmiertelnej
w pi^knošci, którymi broezy ciato
s%siaduj$c ze šmierci^.
Groch pod šcian^ pasiesz i myszy,
malý z tego pada cieň na papier
pastuchu metafory.'

B o dzií nie ty prowadziiz
g o t o w e przy nodze
síowo doslowne.
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Poprzez kraj taki sobie.
Zarošnifty ludem nieogrodowym.
Wypelníony mow^ bez slodyczy.
Male f ó i morga i j u i po za miedz^
twojej wielkiej miloíci.

3
Bo jeszczc raz odkrylo si^ íe Muzy
upodobaly sobie rzeezy pospolité:
wróbla w garíci, kobyl? i piot.
Že znów pelno laurowych tiíci
na twardej gib wie Macieja Konewki.
Ze dobrzeje slowo, kiedy Maciej,
zapožyczajqc z najgorszego stylu,
wygarnia grubo:
» R?ce precz od Czechoslowacji!«
»Rgce precz od Czechoslowacji!«
I znowu j?zyk jak d f b o w y kolek
w serce upiora.
I znowu losy tylu przyszlych natchnieň
na twardej glowie Macieja Konewki.

Polska, 22 sierpnia 1968.

ALAN SILLITOB, anglický romanopisec mladší generace.

Thank you for your letter. I can't do
I think that may be (I'm afraid) things are
anything - yet - in the way you suggest,
being done too early. In the meantime,
I'm trying to help in other ways.
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Děkuji Vám za dopis. Nemohu udělat
nic - zatím - způsobem, který navrhujete.
Myslím, že se snad (obávám se) věci podnikají příliš brzo. Zatím sc pokouším pomáhat jiným způsobem.

LADISLAS CS. SZABÓ, matfarský prosaik a essayista žijící

In my childhood two letters stood on
the cap button o f Czech, Slovak and Hungarian soldiers. F. J., the initials of Francis
Joseph I., king and emperor. The three
nations, with half a dozen others, were his
discontent subjects hidden behind the facade
o f the Monarchy. Then the Great War
thrust all of them 111 the forefront ot History.
In Prague Act One started promisingly,
Masaryk and his pupils had succeeded in
creating a viable, western-style democracy
whose fundamental reality was never doubted by its Anglo-saxon and French friends
or by the unfriendly neighbours. Least o f
all was it doubted bvj the hostile dictatorships in West and East. Tins is w h y in ten
years it had to be murdered twice. Twenty
years later 1968 proved, however, that the
spirit has survived the twin assasination;
its historic role in Central Europe is even
greater now than it was at the time o f the
foundation o f the new state.
In the 20th century che most reliable test
for measuring the integrity and moral
strength o f a nation lies in the answer to
the question: h o w many quislings lias it
produced. A m o n g the great nations perhaps only England has passed this test,
among small nations a few more. None
better than the Czechs and Slovaks. Under
occupation even the English could not have
behaved more admirably than the people
o f Prague and Bratislava, the workers in
the mines, the students in the streets.
For me, a Hungarian, what happened in
Prague in 1968 cannot entirely be separated
from what had happened in Budapest in
1956. Notwithstanding the differences, in
one respect the t w o events were identical.
Both revealed the ridiculousness o f the
tyrant in the very act o f murder. The victims,
i f their spirit is unfettered, though streched
out in their o w n blood, still mock at the
executioner w h o tortures, shoots, hangs like
a perverted crazy Punch.
In dramas worthy o f adults History casts
all the roles to free nations. But the play

v Londýn f.

K d y ž jsem byl dítětem, Čeští, slovenští a
maďarští vojáci nosili 11a knoflíku na Čepici
dvě písmena, F. J., iniciály Františka Josefa I., krále a císaře. Za průčelím monarchie
se skrývaly tři národy, vedle půl tuctu
dalších nespokojených poddaných. Pak j e
všechny veliká válka postavila na jeviště
dějin.
V Praze Jednání První se začalo slibní.
Masaryk a jeho žáci úspříiiě vytvořili schůdnou demokracii západního slohu. O její
základní realitě nikdy nepochybovali její
anglosasští a francouzští přátelé nebo nepřátelé v sousedství. Nejméně o této demokracii pochybovali nepřátelští diktátoři
na západe i východě. Proto musila být
dvakrát za deset let zavražděna. Dvacet let
poté, v r. 1968 však bylo prokázáno, že
duch přežil dvojí zavraždění; jeho historická úloha ve Střední Evropě je ještě
větší, nežli byla v době, kdy se zakládal
nový stát.
Vc 20, století nejspolehlivěji! zkouškou
integrity a mravní síly národa jc odpověď
na otázku: Kolik Quislingů vydal? Mezi
velkými národy snad jenom Anglie obstála
v této zkoušce, mezi malými národy několik málo dalších. Žádný však neobstál
lépe nežli Češi a Slováci. Ani Angličané
by se nechovali za okupace obdivuhodněji
nežli obyvatelé Prahy a liratislavy, horníci
v dolech, studenti na ulicích.
Jsem Maďar a v mých očích nelze docela
oddělovat to, co se stalo v Praze v roce
1968 od událostí v Budapešti v roce 1956.
Ačkoliv zde jsou rozdíly, přece obě události
byly v jednom smyslu totožné. ObČ odhalily stněšnost tyrana, který právě vraždí.
Oběti, jejichž duch je nezotročen, třebas
leží ve vlastní krvi, se ještě smějí katovi,
který mučí, střílí, věší j a k o perversní a
šílený kašpárek.
V dramatech, j e ž jsou hodna dospělých,
dějiny přidělují všechny úlohy svobodným
národům. Avšak hra není bez přestávek,
takže člověk se musí smířit s hořkou skutečností, že za života jednoho pokolení
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is not continuous and one has to face the
bitter fart that in the lifetime of a generation
the intermission reserved for the terrifying
antics of malevolent bufoons may last long,
too long.

mezihra vyhrazená děsivému šaškování zlomyslných klaunů může trvat dlouho, příliš
dlouho.

Ladislas Cs. Szabó

ROSAMOND LEHMANN, literatura jako iéíba sebe sama
Sc svolením anglické spisovatelky R. L. otiskujeme její feí, kterou měla 8. října na literárních
diskusích Mezinárodního P.E.N.u v Žene ví. Diskuse následovala po schválení resoluce o Československu, otUtlné na jiném místí. Tento příspěvek k diskusi se v Sak týká bezprostředné událostí,
kterým vénujeme toto líslo STUDÍt.

Dnes budeme diskutovat o literatuře jako
léčbě sebe sama, a podobných věcech. Jestliže
rozumím tomuto termínu správné, znamená
to pokus vyrovnat se s realitou naší lidskc
situace. Překonat naše nezralosti a neurosy;
zavést skutečně kladný vztah k bližním
a k světu, který je mimo nás, cestou poznání
sebe sama nebo alespoň částečným poznáním sebe sama. Zkrátka přijmout naše rány
a tím je vyléčit; anebo aspoň být zbaven
pokušení nebo nutkání zraňovat bližního.
Někdy si představuji naše vnitřní struktury
jako sled psychických sklcpcní anebo podzemních nádrží, ve kterých jsou uskladněny
nezničitelné zbytky našich zkušeností. Pro
každého z nás je to temná a strašidelná
oblast, prostoupená takovými krůpějemi
muk, takovými strachy, takovými mocnými
jedy a jedovatými kvašeními, že není divu,
že usilujeme ze vŠcch sil obcházet ji na hony,
anebo ji zapomenout. Jenomže básník, roman opisec-dramatik předobře ví, že do této
oblasti j c třeba sc vrhnout po hlavě, jestliže
má objevit a vynést na povrch svou vlastní
a jedinečnou pravdu; jestliže ji má vybagrovat a obehnat ji rámcem.
Čím hlouběji dokáže a chce proniknout,
tím čistší - jaký to paradox! - se stává
jeho vise; tím přesnější, oživentjší, podstatně
důležité budou naše obrazy a slova. Tak
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správně koná práci, k níž je zrozen jakožto
tvůrce: svůj úkol dramatisovat sebe sama,
což podle Junga jc pravou podstatou života každému bez výjimky.
Nedovedu si představit jediné veliké dílo
nebo soubor díla v říši tak zvané tvořivé
literatury, jež není duchovní autobiografií.
T o jest, příběhem života, napojeným a přeměněným tajemnými kvasinkami, ktcrc jsou
látkou zážitku. Věčné Mysli věčně sc obnovující tvoření. Avšak stále ještě a především
krutě nesnadným zkoumáním vlastního ledví,
j e ž se provádí v potu tváře a s úpěním.
Veliký spisovatel, pracující nebo hrající
si - jak jc libo - mezi svými osobními
příšerami, obrazy a symboly, je obdaří dostatečnou energií, aby zazářily. A potom
se stávají universálními; a potom pomáhají
osvěcovat a vypalovat rány světa.
Žádná doba nikdy neobsahovala obludnější obrazy a symboly nežli naše. Není
se čemu divit. Myslím na ohromující visi
Yatese: na tu, která se končí: A jaká hrubá
bestie se plazí k Betlému, aby byla zrozena!
Myslím na Picassovu Gueniicu, na mnoho
jiného. Snad se vám bude zdát ironií nebo
vyloženým idiotstvím, že pokládám právě
tyto apokalyptické předzvěsti za možné
symboly vykoupení a spásy. A l e j e tomu tak!
Hlavně proto, že jsou tak nemilosrdně dě-

sivé; tak skoro vylučují možnost čelit jim,
avšak v y z ý v a j í nás zahledět se j i m do tváře,
neboť jinak budou ztraceny; protože snižují člověčenství a ničí je, vyzývají člověka, aby se odloučil jednou provždy od
bestíálního, podlidského a objevil a pevně
vyhlásil opravdovou lidskou přirozenost.
Smím zakončit recitací jedné nové básně
Wystana H. Audena? D o u f á m , že nebude
mít námitek - neměla jsem příležitost požádat jej o svolení.

WYSTAN H.

Jeho báseň nese titul Obr. C o j e to O b r ?
O b r j e nelidský, podlidský, bezmezné mocný, materialistický, bezmezné pitomý, obluda-tyran.
Báseň se týká jednoho nedávného děje;
avšak chci zdůraznit, že ji mířím ne na jediný
národ, nebo na jedinou tyranii - nýbrž
na všechny tyranie, všechny otrokáře lidského ducha všude.

AUDEN:
SRPEN

1968

Obří čin obra, jak se čeká
j e nedostupný pro člověka;
a přece obr sebe větší
se nemůže stát pánem řeči.
I k d y ž se nad dobytou pláni
nad zoufání a umírání
vypíná v póze zpupníka,
jen žvást mu od úst uniká.
Přeložil Karet Bruldk

V A C L A V HLAVATÝ

Freedom is

Slavery!

(Jeden z nápisů na Ministerstvu Pravdy v
knize G. Orwella » Nineteen eighty-four «)
Čechoslovák v zahraničí j e v přítomné
době ve stejném duševním rozpoložení, jako
milenec, kterému zločinec znásilnil milenku.
Je zoufalý, zuří, touží po pomstě, j e irracionální. Snažil jsem se poctivě zatlačiti
irracionální city pod práh vědomí. Je to
těžké, ale nutné, neboť užívání siláckých
výrazů v bezpečí j e nedůstojné této tragické
chvíle v životě našeho národa.

Politický důsledek okupace československa armádou S S S R a armádami jeho
otroků j e degradace Československé republiky v ruský protektorát. R u s o v é jsou
ovšem chytřejší než byli nacisti; proto provedli tuto státoprávní změnu de facto, aniž
by j i vyhlásili také de iure. Snad j i m v tom
zabránilo vědomí, že za takové státoprávní
zločiny byli jejich předchůdci postaveni před
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norimberský soud. Paralela mezi nacistickou
a bolševickou okupací zaráží:
President Československa byl v obou případech slavnostně uvítán v hlavním méstě
okupující mocnosti sc všemi poctami příslušejícími hlavě svobodného státu.
Obě
okupace byly ospravedlňovány vymyšlenými záminkami, na nichž nebylo zbla
pravdy. Zase prvním aktem po obsazení
bylo hromadné zatýkání lidí, kteří nechtéjí
živořit vnuceným životem. Zase jsou vězňové mláceni do bezvědomí, zase se střílelo
do civilistů, kteří chtěli holýma rukama
bránit zneuctění milované vlasti. Zase je
zavedena censura, aby sc obyvatelstvo okupované země učilo myslet jen předepsaným,
Moskvu uctívajícím způsobem. Zase okupační armády obsadily Karlovu universitu.
Zase se snaží okupanti zbavit pojmy, jako
čest, spravedlnost, mravnost, demokracie,
masarykovského významu, který j i m lid
stále ještě dával .Zase chtějí okupanti liquidovati intelektuály (Moskva žádala liquidaci
40.000 intelektuálů!), aby národ, který dal
svčtu Husa, Komenského, Masaryka, se stal
nástrojem sluhů, poslouchajících vrchnost.
I kdyby poslední voják okupačních armád
opustil území Československa, toto bude
stále ruským protektorátem.

* *

*

Pohled na mapu ukazuje, že Rakousko
jc nyní ohroženo Rusy nejen od Východu
(přes Maďarsko), ale také od Severu (přes
naše území). Budoii-li západní mocnosti nečinně přihlížet, v ncjlcpŠím případě to ovlivní
rakouskou neutralitu.
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S S S R ospravedlňovalo vpád do Československa »nebezpečím o b n o v y kapitalismu «. Stejného nesmyslu užívá Peking vůči
Moskvě. Okupace Československa může tedy
býti precendentem pro vpád Č í n y na Sibiř.
Proti přítomnosti armády U S A v jižním
Vietnamu, kam byla pozvána vládou, byly
po celém světě masové demonstrace. Kolik
bylo masových demonstrací proti přítomnosti armády v Československu, j e ž tam
nebyla pozvána? Číselný nepoměr obou
druhů demonstrací ukazuje nejen, že jsou
řízeny bolševickým centrem, ale také mezinárodní sílu bolševické organisace.

•

*

*

Genius národa - tak beze zbytku vyjádřený
Libušinou modlitbou Bohové včuit, v z ý v á ním mythu Vyšehradu na konci první s y m fonické básně z C y k l u Má Vlast a vzdorem
na konci předposlední básně tohoto cyklu zřejmě ukazuje, že český národ má vášnivou,
živelnou touhu a potřebu v y ž í t sc svým
způsobem. T a k o v ý národ nemůže zahynouti.
Ačkoli nynější generace okupovaného národa potřebuje útěchu a podporu Halasovy
básně Myslete na chorál, malovérní .budoucí
generace bude asi žiti ve znamení hrozivých
veršů Bezručových:
Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem
sto roků kopal jsem uhlí,
za sto let v rameni bezmasém
svaly mi v železo ztuhly.

DR. ALEXANDR HEIDLER

Ú T R Ž K Y MYŠLENEK N A D ČESKOSLOVENSKOU

Povzbuzující

dějinné

TRAGEDIÍ

analogie

» Budete mi lid zvláštní mezi všemi národy, ačkoli iná j e všecka země
Tak mluvil Bůh skrze Mojžíše k izraelskému národu. Zvláštnost vyvoleného
národa Staré úmluvy byla opravdu v dějinách něco jedinečného. U ž sama
souvislost jeho dějin, sama nepřetržitá existence toho malého národa na křižovatce velmocí starého orientu byla duchovní zázrak. Kolik jiných takov ý c h nárůdků zaniklo v příboji velmocenských v ý b o j ů beze stopy! Izrael
se dramaticky zachránil z poručnictví Egypta, přežil okupaci asyrskou,
zajetí babylonské; jako národ přežil i svůj vlastní samostatný stát a nepřestal
být ž i v ý m společenstvím ani ve světovém rozptýlení. Židé nikdy nepřestali
věřit, že Bůh promluvil k jejich praotcům, k Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že s nimi jako se s v ý m mimořádným vlastnictvím uzavřel zvláštní
úmluvu skrze Mojžíše, že j e trestá za jejich nevěrnost, za jejich hříchy, ale
že j e nikdy docela neopustí. Právč ta věrnost jednomu B o h u vzdor tolika
pokušením, ta náboženská souvislost a podstatná jednota při tak pronikavých
hospodářských a společenských změnách, jako bylo usazení kočovníků
a jejich přeměna v lid selský, j a k o byl potom poměrně mocný stát Davidův
a Šalamounův s jeho velkoměstským střediskem, jako byla politická závislost na pohanských velmocích a nucený pobyt v cizím prostředí, poznamenaném mnohobožstvím a modloslužbou, udivuje každého, kdo se zamyslí
nad israclskými dějinami. Monoteismus, víra v jednoho absolutního Boha,
a vysoká morálka desatera Božích přikázání, tento, jak říkáme, etický m o n o teismus, odlišoval Izraele ode všech ostatních národů a vždy znovu se v y n o řil na povrch po všech převratech a historických změnách. Tato skutečnost
je nám znamením, že zde byl opravdu Bůh zvláštním způsobem přítomen
a že tu zvláštním způsobem působil, i kdybychom jednotlivé zázračné příhody
Starého Zákona chtěli považovat za pouhý básnický výraz této přítomnosti
a tohoto působení.
Izrael byl zvláštní mezi všemi národy a tuto jedinečnost nechceme
ničím oslabovat. Nic nám ale nebrání, abychom nehledali jisté obdoby
v dějinách národů, které se téměř jako celek staly složkou nového Izarelc,
nového Božího lidu. N a tento n o v ý lid skrze Ježíše Krista přešla Boží zaslíbení daná kdysi Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi. T o t o uvažování j e lákavé
právě dnes, v tomto kritickém období českých dějin.
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Je tu předně určitá podoba vnější: nii národ je početně malý a svou
geopolitickou polohou je nucen žít na křižovatce mocných říší, vždy aspoň
mezi kolosem německým a kolosem ruským. Jan Masaryk svým melancholicky žertovným způsobem vyčítal praotci Čechovi: » Tolik bylo krásných
zemí - a on nás musel přivést zrovna sem, mezí Němce a Rusy!«Jak to zní
trpce zvláště teď, kdy na nás ti nevěrní slovanští bratři pouštějí ve špatné
češtině a slovenštině přívaly spílání a vydírání z východního Německa
a kdy naše země byla obsazena vojsky obou těchto sousedů.
To všecko však nemá být důvod k pouhému naříkání. Dějiny Starého
zákona a ostatně i naše dosavadní dějiny nám dokazují, jak velké duchovní
hodnoty může národ vytěžit právě z té situace ustavičného hmotného
ohrožení, zůstane-li věrný sám sobě, svým nejlepším tradicím, konec konců
svému Bohu.
Praotec Čech je postava legendární. Našimi skutečnými duchovními
praotci jsou postavy jako Cyril, Metoděj, Ludmila, Václav, Vojtěch a Prokop. Cyrila a Metoděje máme společné se Slováky. V českých duchovních
dějinách pak má prvenství svatý Václav. A právě na této krásné křesťanské
postavě se osvědčuje něco, co nám připomíná dějiny Izraele ve Starém zákoně.
Václav byl český panovník z rodu Přemyslovců. Je zcela pochopitelné,
že se ho dovolávali jeho nástupci na pražském trůně v dobách raného feudalismu. Můžeme připustit, že kult svatého Václava byl součástí přemyslovské
dvorní a mocenské ideologie v době knížecí a královské. Když nastoupili
na trůn českých králů Lucemburkové, nebylo to už tak docela samozřejmé.
Lucemburkové byli jen po přeslici spjati s českým přemyslovským světem
a vcelku to byli kosmopolité. A přece se úcta a láska ke svatému Václavu
znovu vynořila v nebývalém lesku. Karel IV. sám napsal životopis svého
svatého předchůdce, zasvětil mu nově upravenou královskou korunu, nazval
podle něho svého prvorozeného syna, vybudoval hradčanskou svatováclavskou kapli jako srdce nové katedrály. Snad nejdojemnějším výrazem toho,
co znamenal svatý Václav a co znamenali ostatní světci raného českého křesťanství pro náš vrcholný středověk, je votivní deska arcibiskupa Jana Očka
z Vlašimě v pražské Národní galerii.
Za krále Václava IV. vystoupil Mistr Jan Hus s novým pojetím křesťanské společnosti, ale ke svatému Václavu se důsledně hlásil on sám, a po
něm velká část jeho následovníků. V dobách největší náboženské roztříštěnosti zůstával Václav pojítkem národní jednoty. Že se k němu hlásilo katolické baroko, to může překvapit leda toho, kdo neví o vlastenectví tehdejšího
českého duchovenstva a o zemském patriotismu i mezi tehdejšími Němci
v Čechách a na Moravě. Osvícenství a národní obrození většinou nepřály
úctě svatých, ale svatý Václav se vynořoval vždy znovu jako ústřední národní symbol. Dávno pominul feudální řád a uprostřed moderního velko-
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města, kterým se stávala Praha, se tyčí Myslbekova socha světcova na Václavském náměstí. Přehnala se první německá okupace, která se pokoušela Václava zneužít pro své nekalé účely, přešlo období stalinismu, které Václava
bud tupilo nebo ignorovalo, ale v tragických okamžicích srpnového sovětského vpádu se česká mládež, která o svátém knížeti tak málo slyšela, takřka
instinktivně semkla okolo Václavova pomníku.
Tato souvislost nás nutí k přemýšlení. Je-li pravda, že hmotné poměry
mocně působí i na v ý v o j života duchovního - a do jisté míry to pravda
je - , pak jc tato souvislá přítomnost svatého Václava v našich dějinách navzdory všem společenským změnám něco mimořádného. Je to znamení, že
s námi Boží prozřetelnost má své záměry. Za to musíme být vděční, a to
také může být důvod k naší nezlomné důvěře v Boha i v nejtěžších zkouškách.
Svatý Václav, který se jako zázrakem znovu věrně vynořil v našem
středu, jc nám pobídkou, abychom také my byli věrní jaho křesťanskému
odkazu. Bůh nám tímto znamením znovu nabízí své přátelství. Jc na nás,
abychom se i my sc svým Bohem upřímně usmířili, abychom v modlitbě
a pokání k němu volali o slitování v hodinách úzkostí a obav. Bůh nás má
rád, to nám vzdor všem pohromám znovu a znovu ukazuje svatý Václav.
Jc jenom třeba, abychom také my měli rádi Boha a abychom se kvůli němu
měli rádi navzájem. Odpouštějme si, snášejme se, pomáhejme si, těšme se
a povzbuzujme se. Usilujme o jednotu českého národa, o jednotu Čechů
a Slováků při všem povinném rozlišování, o jednotu se všemi občany republiky. Budiž to jednota v pravdě, spravedlnosti a bratrské lásce. Pak to bude
i jednota ve svobodě Božích dětí.
Svou trpělivostí zachráníte své duše

Tato biblická věta mi v teto chvíli tane na mysli, když myslím na vás
doma. Není to výzva k trpnosti, není to výzva, abyste se v srdci vzdali,
abyste si zoufali, abyste snad dokonce propadli cynismu a říkali si: » K d y ž
je svět takhle špatný, mohu být špatný i já «. Teprve to by byla porážka,
teprve to by byla kapitulace. Je to naopak postoj bdělý, aktivní, plný tiché
naděje, co se nám radí větou: » Svou trpělivostí zachráníte své duše «.
Opakuji, trpělivost není trpnost. Trpnost by bylo nechat se unášet proudem, ať už by to byl proud zoufalé útočnosti, ať proud cynického přizpůsobení, zapření poznané pravdy, uznaných zásad. Trpělivost znamená, že se
v utrpení chováme čestně. Nezapíráme pravdu, nepronášíme lži, nezrazujeme
své zásady, i když se tím snad naše utrpení ještě dočasně zhorší. Ale nejsme
také nad míru zarmoucení, nenecháváme se utrpením ochromit, ani se naopak
nenecháváme svést k nerozumnému hněvu.
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Nerozumný hněv, to by byl například pokus násilně útočit proti přesile
těch, kdo zavinili naše utrpení. Nerozumný hněv, to by bylo ještě v horším
stupni hledání nepravých viníků, vzájemné výčitky mezi stejně postiženými.
Trpět je těžší než se na někoho hněvat. A l e j e to čestnější než se hněvat, zvláště na viníka nepravého.
Ještě víc než dosud bude třeba trpělivosti vůči urážkám a pomluvám
zvenku, od oněch přátel, kteří si přátelství takhle nakomandovali. Ale buďte
trpěliví, a přenechte odpověď druhým, kteří tím nezpůsobí takovou škodu.
Ještě víc než dosud bude třeba také oné vzájemné trpělivosti v naší
zemi, vzájemné snášenlivosti.
» Svou trpělivostí zachráníte své duše «. V této větě je v bibli vyjádřen
příslib, který přesahuje obzory našeho prostoru a času. Kdo svou vírou
a nadějí má před sebou perspektivu věčnosti, pro toho by měla být ta čestná,
pevná a ukázněná trpělivost snazší, a ten by měl být pro druhé jejím vzorem.
Ale snad už v perspektivách tohoto prostoru a nepříliš dalekého času
teď platí: » Svou trpělivostí zachráníte své duše«. Když my, ČeŠi a Slováci,
obstojíme ve své zkoušce, když se druhým národům nestaneme ani výstrahou
zoufalství, ani Špatným příkladem demoralizace, když neopustíme tu mravní
úroveň sjednoceného národa, které se teď obdivoval svět, může mít zkušenost těchto dní epochální význam pro světové dějiny. I nevzdělaným příslušníkům sovětské masy začne vrtat v hlavě, jak to vlastně bylo a je, kdy
se to vlastně více o nás lhalo. Prostě j i m začnou vrtat v hlavě všechny ty absurdnosti, které jsou už dávno zjevné nám a které jsou zjevné i skutečné
inteligenci ruské, polské, bulharské, maďarské, pruské a saske. Dříve nebo
později dojde ke zdravé krizi i v centrech moci. Dříve nebo později začnou
přicházet ke slovu lidé mladší, vzdělanější, čestnější. Když si to nepokazíme
ani zaslepenou útočností, ani morální zradou, snad se nám už v dohledných
osudech našich národů osvědčí slova Písma: »Svou trpělivostí zachráníte
své duše «.

Láska k lidem ale nenávist k omylům

V této chvíli nemá smysl dlouho se zdržovat u věcí, které si všichni
uvědomujeme, jako je propastná prolhanost těch, kteří dnes ovládají střední
a východní Evropu s vychytralostí omezenců, posedlých touhou po moci.
Je snad také předčasné prorokovat následky, které tento zločin bude mít
pro osudy světového komunistického luiutí a nakonec i Ruska samého. Jen
bych řekl, že ani teď nedávám za pravdu těm, kdo si budou pochvalovat
to sovětské potvrzení jejich stanoviska krajního, nerozlišujícího antikomunismu.
Opravdu, není komunista jako komunista. Ale bude teď těžko nevěřit R u -
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sum ten jejich zdánlivý důkaz, že praví komunisté jsou nutně nepřátelé svobody.
O co nám dnes musí hlavně běžet je to, abychom neztratili důvěru
v Boha a nepropadli zoufalství. Pokušení k tomu je velké a podlehnout
mu by znamenalo novou, vnitřní porážku. Čtenář Nového zákona ovšem
ví, že křesťanská naděje přesahuje tento svět a nikdy v něm nebude zcela
naplněna. Zkušenosti těchto dní to jen potvrzují.
C o ale má být naplněno už na tomto světě, je křesťanská láska. Jen ona
vytváří kousek ráje v pozemském očistci, dokonce i v pekle nepřátelské
okupace. Zůstaňme proto svorní v bratrském přátelství, ncnechme se rozdělit, pomáhejme si, těšme zarmoucené, podporujme pronásledované, odpouštějme všem, kdo se třeba dříve provinili, ale teď, v hodině nejkritičtěji!,
se chovali a chovají čestně.
Láska k člověku nevylučuje nenávist k jeho omylům, k jeho zradě,
k jeho lži, k jeho podlosti, k jeho násilí. Ať to pocítí všichni, kdo dnes stojí
proti našim národům. Ať si vojáci a úředníci okupačních armád odnesou
domů vědomí, že k smrti nenávidíme stalinismus, nenávidíme tu organizovanou lež, nenávidíme ten ďábelský cynismus násilí, které šlape po právu
a spravedlnosti; že nenávidíme bohorovnou pýchu Rusů, zradu Gomulky,
rudý nacismus bojůvek Ulbrichtových; ale ať si také od nás přinesou jistotu,
že jsme nepřestali mít rádi poctivé Rusy, Poláky, Němce, Maďary a Bulhary, a že víme o tom, jak i mnozí z nich inteligentně chápou, oč dnes jde,
a jak trpí tím, co se jejich jménem děje proti jejich vůli.
Především však uskutečněme bratrství všech věrných Čechů a Slováků
a zvláště nerozborne společenství všech věncích křesťanů. Teď už nikdo
tak snadno nenaletí na kdejakou lež; teď už se málokdo tak snadno odhodlá
k užívání diktátorských metod proti svým bližním. Zkušenost těch několika posledních měsíců se tak snadno neztratí. Budcmc-li svorní, zachováineli si bratrskou lásku a solidaritu, neztratíme-li důvěru v Boha, můžeme vzdor
všemu doufat, že nezahyneme - ani my ani budoucí.
Češi a Slováci aneb Svatoplukovy pruty

S příchutí vzdorné ironie se teď říká, že Brežněv je druhý Masaryk:
sjednotil zase český národ i slovenský národ, a sjednotil oba národy v jeden
uvědomělý lid této republiky. Na tom něco je; ale bylo by nám běda, kdyby
to bylo jenom dílo Brežněva a jeho bezohledné politiky, kdyby to byl pouhý
projev záporu, byť zcela oprávněného.
Na štěstí tomu tak není. Brežněv by nás byl nikdy takto nesjednotil,
kdyby nás byli dříve a v kladném smyslu nesjednotili lidé docela jiných
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kvalit, od Cyrila a Metoděje přes Masaryka a Štefánika až po Svobodu a
Dubčeka.
T o j e také naše naděje do budoucnosti. K d y b y nás byl bezděčně sjednotil jen Brežněv, byl by nás sjednotil jenom na chvíli; za krátký čas b y přesně
podle Svatoplukova podobenství začal z našeho svazku vytahovat prut
za prutem a jeden po druhém lámat.
Ve skutečnosti máme dnes opravdu šanci, že zůstaneme pevně sevřeným a proto nepřelomitelným svazkem. Tato šance j e založena na svobodném dialogu několika velkých tradic naších duchovních dějin, na plodném
rozhovoru, který se skrytě připravoval už po několik let, který se stal oficiálním programem letos v lednu a který ted právě umožnil, že jsme ve chvíli
ohrožení našli velký společný ideál, přijatelný pro každého Čecha a Slováka.
Dědicové tradice křesťanské, tradice liberálně demokratické i tradice socialistické jsou v této chvíli svorně stoupenci socialismu s lidskou tváří v nezávislé a svrchované federativní republice.
Hmotná přesila j e něco příšerného. Může umlčet mnoho dobrých hlasů,
a nikomu nelze mít za zlé, když hledá mravně přijatelné východisko z osobního ohrožení. Ale zážitky posledních měsíců a týdnů už nikdo nevymaže
z paměti našich národů. Mlčící, ale sevřený šik čtrnácti milionů nebude
možno zničit. Pohádkou o čtrnácti milionech kontrarevolucionára se každý
jen zesměšní. Tato lež má tak krátké nohy, že ji asi i ty pomalé mlýny dějin
předběhnou ještě za života naší generace.
První modlitba za prvního sekretáře

KSČ

Dokud může svobodně znít dialog našich starších i novějších národních
a republikánských tradic, slyšíme v něm i významné hlasy křesťanské. 2. září
se sešli zástupci všech křesťanských církví v Československu a v abecedním
pořádku podepsali společnou výzvu k solidaritě, pro kterou svým ekumenickým postojem sami dali příklad. » Zůstaňme upřímní«, praví se v tomto
prohlášení, »jednejme z posice pravdy a lásky, přemáhejme zlo dobrem,
pečuj nie, aby nikdo mezi námi nebyl opuštěn, aby se nikomu nedála kři v da. Usilujme, aby mocí lásky byl s námi Bůh! «
Podobně vyzněl pastýřský list biskupa Tomáška, který se 8. září předčítal v kostclích pražské arcidiecéze: » Buďte si co nejblíže jeden druhému
bez rozdílu. Ochotně si vzájemně pomáhejte, ujímejte se těch, kdo jsou
ohroženi! «
Jeden z krásných dokumentů těchto dní a doklad o tom, k j a k ý m nikdy
nečekaným možnostem dospěl náš dialog v době krajního ohrožení, j e dopis
českých křesťanů slovenskému komunistovi Alexandru Dubčekovi, který
byl 15. září uveřejněn v prážských » Katolických novinách «. Věřící, jejichž
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zbraní j e modlitba a důvěra v Boha, tam prvnímu tajemníkovi komunistické
strany Československa mimo jiné píší:
» Vážený soudruhu Dubčeku, ve chvílích, kdy jsme četli, že se v noci
procházíte po nástupišti v Čierné, byli jsme ve svých myšlenkách s Vámi
a v modlitbách jsme V á m vyprošovali tělesnou i duševní sílu. V hodinách
kdy jste byli mimo území naší republiky, byli jsme zase s Vámi a modlitby
církve se nesly k nebi za Vás všechny. Nepochybujeme, že vase rodina, věřící
Slováci i Češi byli s Vámi spojeni a vyprošovali Vám posilu v těch chvílích
tolik potřebnou «. A list českých katolíků Dubčckovi pokračuje:
» Rádi bychom Vás ujistili, že jsme s Vámi nadále spojeni v každém
okamžiku. A ž budete ve dne nebo v noci osamocen a bude se Váni zdát,
že jste sám, vzpomeňte na miliony věřících v celém světě, kteří obětují své
modlitby za Vás. Snad v dějinách komunistického hnutí neexistuje vůdce
strany, za kterého by se modlila taková inasa křesťanů jako za Vás. Je to proto,
že si vážíme Vašeho čestného postoje v boji za spravedlnost «. A tento příkladný projev solidarity pak končí ujištěním: »Svoláváme Boží požehnání pro
Vaši práci «.
Andrej

Sacharov o

Československu

Nejpokrokovější političtí myslitelé na východě i na západě dnes prohlašují, že československý pokus o spojení socialismu a svobody je naděje lidstva. Sovětský akademik, atomový fyzik Andrej Sacharov, ve své známé
» Úvaze o pokroku, mírové koexistenci a intelektuální svobodě« o toni
například píše: » Klíč pokrokové obnovy vládního systému v zájmu lidstva
je dnes intelektuální svoboda. T o pochopili zvláště Čechoslováci a nemůže
být pochybnosti o tom, že bychom měli podporovat jejich smělou iniciativu, která je tak cenná pro budoucnost socialismu a celého lidstva. « Sovětský akademik Sacharov takřka matematicky dokazuje, že se lidstvo samo
zničí, nedojde-li ke sblížení Spojených států a Sovětského svazu, politického
Východu a politického Západu vůbec. Dojdc-li mezi nimi k válce, jejíž
nebezpečí jen zvyšuje každé záměrné podezřívání a vyhrožování, zanikne
civilizované lidstvo nukleárními výbuchy. Ale i kdyby se obě supervclmoci
jen na způsob dvou tyranů dohodly, že si do svých oblastí nebudou zasahovat a že si každá ve své oblasti bude dělat s lidmi, co se j í zachce, nic by se
nevyřešilo; už proto ne, že by se i touto umelou rovnováhou moci a strachu
nutně zanedbala účinná rozvojová pomoc - a civilizované lidstvo by se
v dohledné době stalo obětí zoufalých hladových mas jižní polokoule s nukleárně vyzbrojenou Čínou v čele. Sacharov proto vědecky dokazuje, že je
na obou stranách nutná vnitřní reforma, která by pak umožnila opravdovou
spolupráci ve prospěch lidstva. Záchrana lidstva a jeho civilizace závisí na tom,
zda se socialismus bude demokratizovat a demokracie socializovat; zda
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se komunistické režimy odhodlají dát svým občanům svobodu a zda naopak
v demokratických státech s vyspělým soukromým podnikáním dojde k pronikavým sociálním reformám. Na socialistické straně se dnes o takovou
demokratizaci, o takovou intelektuální svobodu pro všechny lidské a etické
hodnoty, pro všechny kladné zkušenosti, které si lidstvo ve svých dějinách
nashromáždilo, pokoušejí právě Češi a Slováci.
Tento postřeh předního sovětského vědce, který byl uveřejněn ve vedoucích amerických novinách a kterému odpovídá řada podobných hlasů
pokrokových vzdělanců na západě, nás může právem potěšit, povzbudit
a naplnit ušlechtilou národní hrdostí. Nesmí to ale být pýcha! T a by byla
přinejmenším předčasná. I kdyby nebylo vnějších překážek, jsme s tímto
nadějným pokusem teprve na začátku. Skoro všechno ještě zbývá udělat.
A bude to trvat hezkých pár let, než se podaří zcela překonat demoralizaci,
způsobenou předchozími dvaceti lety - a dílem Božího milosrdenství přece
ne tak všeobecnou a smrtelnou, jak by se bylo dalo očekávat.
Mimoto všichni víme o překážkách vnějších. Malé národy, jako jsou
naše, mohou být nadějí lidstva, jen když najdou pochopení a následování
u velmocí. A dnes je tomo zatím tak, že jedna světová velmoc nám může
prospět jen mlčením; nehledě k tomu, že se nechala zamotat do záležitostí
národů, které asi o svobodu tolik nestojí; a druhá, na oko bratrská, nás ve
svých oficiálních mluvčích nechápe a ani nechce chápat, protože nechce
dovolit následování našeho příkladu, a bojí se ho.
Naší nadějí tu po Bohu zůstává jen skutečnost, kterou nám znovu
poodhalil právě Sacharov: existuje dvojí Rusko! Kromě Ruska novostalinců, kteří na nás plivají své blbé a prolhané fráze žije a roste i Rusko inteligentních a statečných lidí. Když jsou to básnící, mohou j e poměrně snadno
a dokonale umlčet ti příslušníci úpadkové kasty policajtů, fízlů a profesionálních lhářů, lidé, jejichž jediným vzděláním jsou kursy stranického školení a jejichž jediným zájmem je udržení nezasloužených výsad. Ale když
jsou to vynikající vědci, na kterých záleží buudoticnost Sovětského svazu
jako velmoci, jsou vůči nim i ti omezení funkcionáři nuceni postupovat
opatrněji, třebas je v Rusku samém politicky nepustí ke slovu. Jak ostatně
ukazuje naše zkušenost, vede v ý v o j moderní společnosti k tomu, že takoví
lidé časem přece pronikají na vyšší místa ve straně a ve státu, ať se to negramotným hlídačům líbí nebo nelíbí.
Z toho plynou i bezprostředně praktické závěry. Čeští a slovenští novináři a j ej ich čtenáři a posluchači nejsou nuceni po važovat za velké omezení
svobody slova, když nebudou reagovat na všechny ty blbosti negramotných
neostalinistů; právem se mohou domnívat, že je to pod jejich důstojnost.
A když vyhlašují svou věrnost Sovětskému svazu, mohou mít na mysli
právě to druhé Rusko, jehož jménem promluvil Andrej Sacharov.
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IVAN JELÍNEK
MALÝ

N Á R O D
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VELKÝMI

MYŠLENKAMI

Motto: Poradce nechává jít bosé,
ze soudců dělá blázny.
Králům odejme moc i vážnost,
okolo beder j e spoutá provazy .
I kněze nechá chodit bosky
a mocipány svrhuje.
Bere řeč osvědčeným
a starce zbavuje rozumu.
Zasypává potupou urozené
a uvolňuje pás mocných . . .
Nechává národy růst a potom je hubí,
dává j i m prostor a pak je zavádí.
Odnímá rozum pohlavárům země
a nechává je bloudit v poušti bez cest.
Tápaji v temnotách bez světla,
nechá je bloudit jako opilce.
(Kttiha Jábova, 12, 17-25)

Motto: Gautama Buddha: Dhammapada. i.
Všechno, čím jsme, je následek našeho myšlení; spočívá to
na našich myšlenkách, je to uděláno z našich myšlenek,
jestliže člověk mluví nebo jedná sc zlou myšlenkou, bolest
jej následuje, jako kolo následuje mohu vola táhnoucího vůz.
Vše,

co jsme,

je

to na našich
jedná

myšlenkách.
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stín, jejž

našich

nikdy
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nebo
jako

neopouští.
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Přiznám se, že není pohodlné psát tento článek.
Národy český a slovenský postihla 21. srpna krutá rána. A tato rána j e
krutější pro jejich mentalitu nežli pro tělesný byt. Třebas jsem původem
z pomezí mezí oběma, na straně moravské, mám odvahu k zamyšlení nad
tímto děním jedině z hlediska českého.
Zprávy jsou špatné; horší ze dne na den. Násilí a zmatek mysli triumfují. Český národ trpí tělesně, intelektuálně a mravně. Daleko víc nežli po
Bílé hoře; víc nežli za nacistické okupace. Neboť jde o lidský stav nejbolestivější: nesnesitelné zhroucení ilusí o ideologii komunismu a slovanském
národu, který český národ sám sobě vydával za bratra, avšak zcela jiné povahy, nežli byl Ábelovi Kain! Nyní se národ topí ve smršti všech negativních vášní mysli a citu jako jsou hněv, pocit bezmocnosti, strachu, uraženého sobectví, pýchy, opovržení, nenávisti a bolesti. Mlha zběsilosti zatemnila myšlení a cit, a ochrnula vůli. Ujařmení sevřelo společenství, jež s pochopitelně neobezřetnou rychlostí začalo prudce růsti k světlu, i když se růst
podobal bledému dlouhému klíčku bramboru zapomenutého ve tmě daleko od sklepního okénka. Opět s vášní, která již sama znemožňuje nalezení
pravé cesty se ozývají prastaré otázky trpících: Proč to ? Proč právě já a proč
ne někdo jiný? Jak může Prozřetelnost dopustit něco podobného? Otázka
vlastního zavinění, vlastního hříchu, tento Boží střeček, zní bohužel daleko
méně naléhavě. Avšak měla by. Spravedlivá odpoutanost, pokora a láska
jsou 11a ústupu. Roste strach o holé bytí národního společenství, které » nepřítel « chce znásilnit tělesně i mravně k svému obrazu, které chce » normalisovat « na podobu otroka. T o je přirozené: nepřítel, vládnoucí i ovládaný,
nejsou nic nežli otroci.
Avšak strach neexistuje bez dvou: toho, kdo děsí a toho, kde se dává
postrašit.
Bez ohledu na všechno ani teď nesmíme upustit od vůle. Je nám třeba
vůle, abychom ze svého nitra neúnavně trhali jedovatou plevel strachu,
falešných tužeb, slepých nadějí, za něž byl Prometheus přikován ke kavkazskémti štítu. Toto je příkaz chvíle; nás všech; tedy i nás, které osud postavil
do ciziny. Je nevyhnutelné zápasit s liticemi.
#

#

#

Za druhé světové války český historik profesor Otakar Odložilík napsal
v Londýně ve své úvaze toto: kdysi občan českého království se mohl klidně
a bez studu podívat do očí jiným národům křesťanstva. Toto bylo později
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ztraceno; nejdůležitejší bude, psal Odložilík, obnovit v českém vědomí
důvěru v sebe a hrdost.
Důvěru v sebe sama - ne druhého - a hrdost ztratil český národ především svou vinou. Neboť pravdu, že člověk j e sáni sobě nejlepším přítelem, avšak i nejhorším nepřítelem, nelze vyvrátit; ona platí pro jednotlivce
stejně jako pro skupiny, národy a lidstvo.
Zdroje této viny jsou četné. U ž v Kosinově kronice myslivý čtenář
musí žasnout nad ostrou nacionalistickou notou. V národním cítění jsou
ctnosti, avšak nikoli v nacionalismu. A nacionalismus měl a má fatální vliv
na ideály, to jest myšlenky a cíle, jež český národ sleduje po staletí. Ideály
českého národa, jeho myšlení, jej vedlo ke zkouškám a nebezpečím, z kterých
vyvázl jen o vlas. České ideály byly a jsou sotva zvlášť vznešené. I jeho mravní,
avšak také mocenské a hmotné ideály usilují odedávna v nej lepším o zřízení království nebeského na zemi. Tyto ideály se skoro v ničeni nezdají
ovlivněny Kristovou pravdou o ptactvu a květech, o něž pečuje Otec nebeský. Proč má český národ tak málo světců ? Proč poslední je z dobv sklonku
českého království?
Není toto myšlení národa důvodem, proč ve 12. a 13. a později v 16.
století, kdy mysticismus byl všude ve vzduchu, nevzkvétal v českých zemích
tento nejvyšší stav dokonalosti přístupný člověku? Přece jen z údolí Spoleta nám září sv. František z Assisi se svou družinou světců a světic - a Cechové
měli živé styky s Itálií té doby. Avšak i blíže hranicím byla taková ohniska,
např. sv. Mechtilda magdeburská. Ba ve středu země, v Praze samé, se skvějí
vynikající židovští kabalisté, např. Abraham ben Azriel řečený český (vykladač Zoharu Mojžíše z Leonu). A Golem Hasida Eleazara z Wormsn, vstupující v činnost jedině díky mystikově extasi, se stává Praze čistě čarodějnickou hračkou. Místo mystika, kouzelník Žito. Je jasno, že v českém království se neujaly zářivé vlivy italských, provencalských, francouzských,
německých, irských, anglických a židovských mystiků. Ujalo se tam dílo
Wiklefovo. Tato jednostrannost, hluchota a slepota mne nutí myslit na děsivé místo v knize Jobově, citované v záhlaví.
Vedc-li slepý slepého, oba spadnou do příkopu. Tento osud potkal
český národ již několikrát. Potkal jej i nyní.
Není v rámci této úvahy rozvádět, že ideály husitské nebyly pro Českou
mentalitu zlepšením. Ujišťuji jen, že to netvrdím proto, že šlo o ideály reformace.
O d konce husitské éry, která alespoň měla ctnost odhodlanosti k boji
a jejího uskutečnění, národ propadl osudné slabosti: začal skládat naději
v záchranu svého mocenského postavení, ba svého holého bytí v opory
vyhledávané porůznu v cizině. Po posledním záblesku ducha českého království v Jiříkovi z Poděbrad se v českých zemích zdá pohasínat důvěra
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v sebe sama; vedoucí elita národa, čeští stavové a klerici se oportunisticky
obracejí na Habsburský dům. Před Bílou horou hrstka povstalců, j e ž přišla
národu draho, se spoléhá na Německo a Anglii, o jejichž vojenskou a politickou pomoc usiluje. Pobělohorští exulanti s A m o s e m Komenským se spoléhají a doufají v Gustava Adolfa a Oxenstiernu.
Zvláštní v ý j i m k o u za protireformace jsou vlastenečtí čeští jezuité (doba
se, což j e neuvěřitelné, vydávala za dobu Temna), obnovo vatelé skoro vyhlazené lidové české kultury, ba jazyka samotného. Po době baroka a po jeho
nových ideálech, j e ž přinesly skvělé ovoce v hudbě a metafysické poesii,
nastává prudký růst české inteligence. Avšak ideály obrození jsou rychle
zúženy na staré ideály nacionalistické. Pokud jsou tyto ideály kulturní a politické, spoléhají se plně na dědictví Francouzské revoluce, romantismu
a později panslavismu a hlavně německého socialismu. Jako b y se nad společenstvím neprodyšně uzavřela klenba několika čistě temporálních, v y p ů j čených a odvozených ideálů; jako by z této zatuchlosti pod klenbou se zdařilo uniknout j e n několika jedincům. Přímo nevysvětlitelně se zde tyčí metafysická vyvřelina poesie K. H. Máchy, opuštěná jako Trosky nad plachým
obzorem Cech.
Český národní ideál a jeho myšlení v novověku byly striktně z tohoto
světa. Šlo o ideály civilisačni, o »otvírání oken«; o ideály hmotné a politické; šlo o Masarykovu českou otázku; o formální sociální demokracii
Benešovu; šlo o nekritický chiliasmus socialismu. Jak se možno divit, že
v tomto kontextu 19. století se ozývá čistým hlasem jedině část české hudby,
Část české literatury, např. dekadence, jež je čistým, hluboce cítěným odsouzením tohoto stavu?
Po rozbití Rakousko-uherské říše triumfuje nacionalismus. Marně pátráme po hlasu, že j e třeba, k vlastní záchraně, smiru s » dědičnými « rakouskými a maďarskými nepřáteli; objevuje se jedině v podstatě mstivá a proto
mrtvá myšlenka Malé dohody.
Tento stav ideálů, z nichž vypadl vcelku splněný ideál nacionalistický,
ponechal pocit zvláštního bezvětří dvacátých a třicátých let. Ještě se jen tak
dál » otvírají okna « na západ a 11a východ. Není místa pro obnovu spoléhání se 11a sebe; systemizované místo dostal Švejk. Není místa pro Tolstoj ův
program neodporování zlému. Český filosof Ladislav Klíma j e hlas volající
na poušti.
Duch tak zvané Masarykovy demokracie, amorfní shluk a slepenec
pragmatických a mělkých postojů, nemohl jistě vytvořit ucelený životní
a společenský sloh. Jedině v Karlu Čapkovi našel mírně ironického, nepřesvědčeného a nepřesvědčivého, anglosasky orientovaného vykladače. Vedle
Francie se ideály upínají k anglosaským zemím na jedné straně a na druhé
straně k Sovětskému svazu a myšlence panslavismu. Opět opory zvenčí,
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avšak ne opory jako jsou vzdušné oblouky katedrály. Elita národa, inteligence a její tvořivá složka, nevěnovala pochopitelně pragmatickému » slušnému « člověku nejrnenší pozornost. Orientovala se na francouzské umění
a moskevskou doktrínu. V ý j i m k y byly nečetné. Mezi těmito dvěma městy
- Londýn a N e w York byly tak daleko - jako by se prostírala pustina, jež
zabírala mimo Prahu samotnou dokonce i celou Republiku. Byla to pustina
nezajímavá a nudná, obývaná hrstkou ruralistů a katolických básníků včetně
Starc říše. Neboť: co dobrého muže vzejít z Galileje? Jaká ironie že uprostřed
Prahy samotné, Prahy uspokojených racionálních aspirací, v německé menšině, v teto poušti nepovšimnutě roste velká doba německé literatury, Franz
Werfel, Franz Kafka, Reiner Maria Rilke. Jaká ironie: druhořadá menšina,
stejně jako ve středověku náboženská menšina pražských židovských mystiků
přispívá ke slávě Prahy, dotýkající se takto podle Libušina proroctví hvězd.
Nebýt Ladislava Klímy, Jakuba Dcnila a Jaroslava Duryclia a pozdějšího
díla Františka Halase, srovnání pražské německé tvorby s tvorbou vládnoucího národa českého by dopadlo pro Čechy drtivě. Zjev F. X. Šaldy se mi
jeví jako eklektický, nepůvodní a odvozený.
Za nacistické okupace se jde » ke kořenům « a ke komunismu. Potkáváme se s podivnou nesourodou směsí zastaralého nacionalismu, prolctářského internacionalismu, panslavistickeho komunismu a pragmatického masarykovského humanismu. Nikde, pravím, nikde skoro neslyšíme, že československá vláda a československý lid, třebas zdaleka ne celý, nese svůj těžký
podíl viny na zradě Francie a appeasementu Britanie a tedy též na rozbití
Evropy ve prospěch dvou velmocí, jež zbyly. Stará vcelku všeobecná láska
k Francii se proklíná; ne proto, že Francie zradila sama sebe za pomoci slabé
pražské vlády, nýbrž proto, žc padla zas další berlička. Avšak, jak znamenitou,
ocelovou berlou kulhavci bude berla sovětská! Východní a nejmocuřjší část
opor českých ideálů zůstává Moskva, i když na západě po pádu Francie a dík
rostoucímu hospodářskému a technickému potenciálu anglosaského světa,
díky jeho rozhlasu se zdá vyrůstat žulo vý břeh, o který se má opírat československý makléřský most. Opor jistě bylo třeba, neboť poslední zbytky
národní cti, spoléhání na sebe sama, se rozplynuly v slzách davu díky Benešovu rozkazu ustoupit z pohraničí, přijmout Mnichov a nebojovat o vlastní
hnízdo. Mravní páteř českého národa byla zle pochroumána. Bylo třeba
orthopedické, ocelí vyztužené kazajky, aby se pacient mohl pohybovat.
Orthopedickou kazajku poskytly: veliký slovanský bratr a spojenec,
nositel pokroku, Sovětský svaz. Stalo se to tím spíše, že díky Rooseveltovi
Československo bylo na Jaltě a v Teheráně přiřknuto do sovětské zájmové
sféry. N y n í Moskva nastoupila éru nové formy imperiálistického kolonialismu. C o byla platna technická a hospodářská moc anglosaského západu,
jestliže nebyla vyztužena pokrokovostí, chiliastickou komunistickou doktrí167

nou a vojenskou mocí. V tomto kontextu Britanie začala rozpouštět svou
říší. Z hlediska českého západní konec osy opory byl natolik oslaben, že z vah
se stal celuloidový paniček zatížený v nohou kouskem olověné doktríny,
panáček vždy se stavějící do pozoru před bratrem Slovanem. Lze chápat,
že tento stav věcí nedovoloval české inteligenci, uražené Francií, všímat
si dále francouzské kultury, že zaslepená nenávist ke všemu německému
zcela na řadu let znemožnila vliv německé moderní filosofie Husserlovy
a Hideggerovy.
A opět po únoru r. 1948 český národ s malými výjimkami přiostřil
své ideály striktně podle potřeb orthopedické stalinskou ocelí vyztužené
kazajky. Cožpak zbožné přání nepřesvědčovalo, že kazajka je stavba humanitní, všelidské myšlenky, jež napraví jednou provždy zločiny aniž by spáchala
nové? Tato nevěřená víra, tato lež, tato opora opět vyloučila kladné možnosti,
alespoň hmotného rázu a byla v podstatě nepřiznaným vyznáním nedůvěry v sebe sama, strachu a mravně neospravedlnitelných tužeb. V nejlepším
případě se opět navazovalo 11a staré tužby budovat ráj na zemi, ovšem za trvalého používání policejního ideálu obsaženého ve čtvrtém Artikulu pražském a říkajícím: »...aby hřiéchové byly stavěni«.
Jestliže K. Havlíček napsal v jedné úvaze o panslavismu, že Rakousko
Čechem jako hadrem vytře všechny své kouty, o kolik více to nyní bylo
pravda o fašírce členstva a vedení československé komunistické strany v poměru k zbožňovanému Stalinovi? O kolik více to byla pravda i o značné
části národa?
Avšak přece zasahuje právě v této zdánlivě neslibné pustině Boží milost.
V této hanbě a neplodnosti začínají v české duši klíčit, a to nikoli z nenávisti, nebývalá semena. Hlavně v mládeži se rodí vůle myslit po svém, postavit se 11a vlastní nohy mravně a myšlenkově. Rodí se vůle odbourat kazajku.
Zkusme, zdají se říkat, vystavit svou páteř stavu bez opory. Snad se v nás
nezlomí docela. Snad nám začne opět sloužit. Snad sroste, snad se napřímí,
bude-li vystavena těžkosti života. Je asi nemožno položit prst na chvíli a na
události, které daly vzklíčit těmto semenům, jež táhnou neviditelně přes
světové hranice. Snad zde měl vliv Camus, Sartre, avšak daleko větší Kierkegaard, pokládaný za předka existencialismu. Šlo o šťastnou náhodu. Dána,
tedy myslitele, jehož nebylo možno líčit jako exponenta imperialismu.
Kierkegaardův vliv unikl pozornosti strany.
Rozhodný obrat k lepšímu probíhal řadu let nepozorován, jako potají
pod mechem roste podhoubí. Tu a tam začaly probleskovat symptomy
tohoto pomalého neviditelného růstu a psychologické změny: nová divadla,
tu a tam knížka prózy, básnička, ale též velmi zřetelný a prudký růst tak
zvaného abstraktního výtvarnictví. Na periferii se znovu objevuje po léta
umlčené slovo Vladimíra Holana, v opisech kolují poslední Halasovy básně,
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jež vyvolávají v žíznících myslích otřásající ozvěnu svým metafysickým
hladem. Rodí se nové myšlenky, nové ideály. Řečeno zkrátka: mezi pocflci,
mluveno s Dostojevským, se začínají rodit idioti. Jsou to ti první viditelní
stateční mužové a ženy, zvěstovatelé dosud neviditelných množství, jež
později skoro rázem letos zjara vyrážejí ze země jako těžkooděnci Iasonovy
setby. Náhle se dere na povrch děj, před kterým stojí svět v úžasu, nechápavém, vzrušeném, avšak na západě i velmi neochotném. Proces ukazuje,
že velká část inteligence a též národa roste k ideálům v českých zemích se v y skytujících řidčeji nežli lvi.
Stále zřetelněji se začíná projevovat opravdová vůle - a odtud ta zdánlivě nevysvětlitelná kázeň - po myšlenkové samostatnosti, čistotě a bezohlednosti. Promlouvá touha po spravedlnosti; smetení všemožných ideologických
hranic; vůle prozkoumat ledví mocensko-ideologických tabu; vůle vidět
věci a problémy jak jsou, i v jejich nietafysické realitě; vůle opustit zdání
propagandy; vůle spoléhat se na sebe sama; vůle skoncovat s korupcí a inflací řeči; vůle k boji; vůle jít proti kompromisům a nedbání opatrnosti;
vůle k odvaze. A tato milostivě inspirovaná vůle pramálo dbá o fakt, že roste
a jedná pod vetchými a vyšeptalými nápisy marx-leniské fasády, ze které
již stejně dlouho pro špatnou údržbu padá omítka, římsy a balkony. S touto
novou vůlí kráčejí však ruku v ruce neméně velká nebezpečí a nové viny.
S všeobecným požadavkem vlastní cesty k socialismu, starým známým
z Jugoslávie, jde ruku v ruce obrození budící úžas okolního světa. Společenská malaise, nuda prostoupená klamnými bludičkami humoru, se rychle
rozplývá. Mizí anonymita děr, jež všechny se zdají zvenčí prázdné. Vždyť
opatrnost v nich zalezla, kam nejdál mohla. Lidé vystupují ze skrytu; počínají mluvit, psát a chodit zpříma. Nezatajují svá jména. Hltá se 2 000 slov
napsaných v prosté, srozumitelné češtině.
Ať si každý sám zodpoví snadnou otázku, zda toto je » vlastní cesta
k socialismu «. C o je socialismus této nové odvaze, bylo by třeba se zeptat.
Avšak tento problém se vymyká rámci úvahy. Důležitější je říci, že popsané
chování a myšlení, nová radost, odvaha a spoléhání na sebe sama jsou projevem dospívání českého národa. Je také svrchovaně důležité si uvědomit,
že to je v povědomí boje na život a na smrt konsumním technickým společnostem, konsumním doktrínám a řádům.
Sotva se dalo doufat, že toto povětří bude trpét Moskva, již řadu let
stále zděšenější příznaky téhož dění doma. Jak by mohl toto strpět otrok
své nevědomé zaslepenosti, sovětská strana ? Jak by mohla nečinně přihlížet
k jednání člověka, který začíná chodit zpříma? Strašidlo člověka prochází
Evropou. Moskva zasahuje z důvodů obav a strategie.
Vystříhejme se sebeklamu. Obrození od samého počátku provázela
stejnou měrou rostoucí nebezpečí a viny, spočívající hlavně v tom, že člověk,
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který se sotva začal napřimovat, již sám sebe obelhával. Hlavní z těchto
lží byly slepé naděje a tužby. Jen příkladmo: Zaslepená naděje, že je možno
plnit staronové ideály a přitom si udržet vymoženosti socialismu; tužby
uskutečnit opravdovou společenskou svobodu budováním ráje technického
světa; vášně opovržení a nenávisti k Rusům. Snad, bez invaze vojenských
sil Varšavské smlouvy za relativně svobodného v ý v o j e tato nebezpečí a viny
by byly na jistou dobu přece jen vyváženy ziskem; rostoucí polyfonií činnosti a myšlení; možností jednou provždy vytyčit ideály, které by vedly
český národ v dobách, jež pro něho daleko víc než pro ostatní národy jsou
spíše zlé než dobré.
Avšak nastala tragedie. Deklamuje se: nebojujte, zachovejte klid a pořádek! Přesto však »zachovejte si hrdost«, tentokrát vedení musilo velmi
příznačně přidat. C o je zlého na této výzvě? Zlého na n i j e , že výzva neodporovat a její uposlechnutí jsou pouze výsledkem tak říkajíc logického,
statistického stanoviska. Nebylo by třeba se znepokojovat v ý z v o u a uposlechnutím, kdyby spočívaly na základě Gandhiho filosofie ahymsy, nenásilí.
Jenomže je tomu docela jinak. Proto výzva a uposlechnutí jsou projevem
zase jen strachu. Nejsou, jako v případě Gandhiho nenásilí projevem síly,
zbožnosti a myšlenky.
Máme nad sebou zoufat? Zoufalství by byla další přízemní slabost.
Nám však je třeba síly. Kde sílu vzít, jestliže český národ byl opět jednak
sražen, jednak sám sebe srazil natolik, že se nyní zaměstnává jen jedinou
myšlenkou, myšlenkou křivdy a pomsty? Na tomto místě prosím čtenáře,
aby si znovu přečetl v záhlaví citát z Dhammapady.
Je nám třeba štítu a zbraní, nyní zajisté duchovních. Nezbývá nám,
nežli naučit se rozlišovat. T o nám dovolí postihnout a uznat naše chyby
a hříchy a najít cestu k jejich nápravě. Nezbývá nám nežli uznat Ježíšův
příkaz: Milujte své nepřátele.
Smrkovský pravil, že naše tragedie spočívá v tom, že český národ je malý
národ s velkými myšlenkami. Zel, Smrkovský dosud sám sobě i nám všem
pochlebuje. Nicméně doba velikosti anebo smrti nastala. Dostaneme se k teto
velikosti jedině, jestliže otevřeme své oči a uši milosti; jestliže o nás přestane
platit Halasovo:
Přes štěstí vidění
tak slepý
přes dar slyšení
tak hluchý
Jestliže se naučíme opravdové pokoře před Bohem, jestliže, a to přesně
v hlubokém smyslu Kázání na hoře se staneme chudými duchem. Budemeli milovat svého bližního, tedy i Rusa, i východního Němce. Budeme-li
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j e pokládat upřímně, nejen slovy, ale i činy, 2a skutečně trpící bratry a nikoliv
za socialistického bratra. Přestaňme se vyvyšovat nad Rusy, Poláky, Maďary
a Němce. Český národ spasí jedině, opustí-li své sobectví. Bude malým
národem s velkými myšlenkami, jestliže všechno své konání věnuje Bohu.
Staneme se svobodnými, a to v každém smyslu slova, jen tenkrát, přijmenie-li
j h o Ježíšovo. Činy, jež z takového postoje pokory a víry vzejdou, budou
opravdu k našemu i časnému prospěchu.

KAREL VRÁNA

NARUŠENÝ

DIALOG
» Č l o v č k má jednu chybu: myslí *.
Bertold Brecht

Před léty uprostřed temné a dusivé nejistoty mladý český spisovatel
v exilu Jan M. Kolár psal » Listy němému příteli «. Dnes po nadějném pražském jaru, po prudkém, žhavém létě a v zetmělém, mrazivém podzimu
se pokouším o napsání listu, který by měl pokračovat v dialogu s přítelem
doma. Uvědomuji si že náš dialog je narušený a obávám se, aby náš přítel
opět neoněměl, tentokrát bolestněji a beznadějněji než před dvaceti léty.
Tento svttj dialogický esej připisuji kardinálu dr. Josefu Beranovi, který svým
životem, utrpením a exilem uskutečnil právě ty hodnoty, o něž opírám dnes svou
naději ve svobodnou budoucnost českého národa.

I.
JARNÍ DIALOGY
» Bez ryzí vertikály se nikdy
nic nedostaví«.
Vladimír Holan

1. Úžasný

objev

Naše setkám na jaře nebylo pro nikoho z nás snadné. Nemyslím na T v é
potíže s vycestováním z Československa. Myslím spíše na naši společnou
psychologickou situaci, na naše obavy a téměř strach stát opět tváří v tvář
příteli po dlouhých letech odloučení, čekání, utrpení, zrání a nezadržitel-

ní

n ý c h proměn. M e z i námi se navršil temný čas j a k o mohutná hráz. P o z m ě n i l
tvary našich tváří, uhnětl nase duse, dovršil naše p o v a h y . Ptali j s m e se tajně
a sami pro sebe: poznám h o ještě, najdu v n ě m o n u důvěrně z n á m o u p o d o b u ,
ono prudké, svěží a mladistvé odpovídání na otázky, které se rodily v naší
existenci k o l e m roku 1948?
Nádherný, jedinečný a osvobozující pocit se prolil naší bytostí, k d y ž
j s m e p o rychlém a nehlasném v y j m e n o v á n í všech vrásek, n o v é kadence
hlasu a ovšem i prvních šedivých vlasů začali o b j e v o v a t p o d p o v r c h e m
nezadržitelných a nezvratitelných p r o m ě n to, c o nás v ž d y spojovalo, p o u talo, svazovalo a přitahovalo. Snad naše hluboká, podstatná d u c h o v n í příbuznost vynikla více a jasněji právě teď po letech mlčení a p o tolika o k r a j o v ý c h j e v o v ý c h proměnách. Vzpomínáš na tu uklidňující a tichou radost,
j e ž začala opět pulzovat v našem rozechvělém hlasu a v našich p o n ě k u d
rozpačitých pohybech? A ani j s m e se nesnažili dát j m é n o t o m u t o z n o v u n a lezenému přátelskému poutu. Nepotřebovali j s m e j e rozebírat ani pitvat;
stačila nám oblažující jistota, že naše duše opět k o n v e r g u j í v h ř e j i v é m prostoru
tvořivého skutečného přátelství, že k o t v í v e společných ideálech a úkolech,
že se opět otvírají k dnešku a k zítřku našeho společného d o m o v a a že stíny
minulosti j e n prohlubují naši n o v o u perspektivu a naše naděje. M u s í m ti
to dnes napsat i za cenu, že se budu zdát sentimentální: b y l to p r o m n e
nejhlubší zážitek z našeho jarního setkání. Obohatil m ě p r o ž i t o u jistotou,
že nejsem uschlý list na nemocné a odumírající větvi českého národa - že ani
temný čas ani nezúčastněný prostor nenarušily m o u o s u d o v o u přináležitost
k Čechám. T y jsi přišel prověřit tuto tajnou otázku m ý c h snů a roptýlit
dusivé mlhy m ý c h pochyb. Všiml sis toho v e l m i dobře, že k d y k o l i v j s e m
řekl» m y « nebo » u nás doma *, v ž d y j s e m myslel na Č e c h y . S v ý m radostným
úsměvem a zářící nadějí jsi léčil m o j e p o c h y b y a utvrzoval m o u jistotu,
že moje bolestná volba nebyla marná. S v ý m ú d i v e m jsi uznával, ze si vážíš
všech obětí, které j s e m platil a platím, abych si udržel proti v š e m sociolog i c k ý m determinismům své plné a zdravé češství. Jsem T i vděčen za toto
povzbuzení a prověření. Dnes už nepochybuji, že m ů j n ě k d y skoro zoufalý
zápas proti n e ú m ě r n ý m silám a přesilovému tlaku nechápající ciziny přináší duchovní plody. Možná, že j s e m nerozmnožil své » rniíti «, ale dovršuji
j a k jsi mi řekl - své bytí.
2 . Pravá tvář pražského jara
Prochodili jsme spolu nejen celé hodiny ale celé d n y , proseděli j s m e
skoro celé dlouhé noci v horečném a únavu necítícím úsilí dobrat se ústředního nervu našeho » českého jara « p o dvacetileté zimě. Snažili j s m e se, k a ž d ý
vyzbrojen s v ý m i vlastními zkušenostmi a úvahami, proniknout za j e v o v o u ,
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politickou, hospodářskou, byrokratickou tvář a najít onen neuralgický uzlový bod, z něhož vycházely u nás letos na jaře ve stoupajícím rytmu nové
a vždy silnější vlny, které se tříštily o doposud stojící, ztrnulý aparát, ale
které ho též drolily, podemílaly a nahlodá valy, až se zaěal povážlivě nahýba t
a někde i řítit. Ověřili jsme si, že jsme oba dva sledovali se zatajeným dechem
osudovou hru o náš český osud, o osud naší země. Vnitřní v ý v o j této rozsáhlé hry dramaticky stoupal do stále vyšších a napjatějších poloh. Hra nekončila, proměňovala se v zápas a vždy znovu se otevírala, protože to, co bylo
dosaženo, nás nemohlo uspokojit. Každý krok vpřed plodil další krok. Pohyb
musel pokračovat. Věděli jsme, že každé zastavení nutně znamená ztrátu
»teploty «, chladnutí a znehybnění. Vše se nám jevilo jako úžasný a přece
poctivý paradox dějin. V rámci staré, skříplavé a ťrázovité terminologie
se prosazovalo něco nového, co ještě nemělo svou vlastní řeč. Nezakrývali
jsme si nebezpečí, že se mnozí dají oklamat obdobou jugoslávského nebo
rumunského experimentu. Ale vždy jsme nacházeli, že u nás běží nejen
o něco řádově jiného, ale i podstatně vyššího a prudšího. Snažili jsme se v y číst alespoň relativně konečnou podobu českého pohybu z hlasů a ze sil,
které stále ve větší míře vstupovaly do velkého pokusu. M n o h o činitelů
bylo stále ve stavu zrodu; nemělo tvář ani jméno. Vstupovalo do dějinného
prostoru náhle a j a k o b y odněkud z hlubin probouzející se národní duše.
» Přál bych Ti - řekl jsi mi tehdy - stát v těchto dnech na Příkopech
proti kostelu sv. Kříže, kde je náš mikro Hydc-Park. Stolek, plakáty, několik
studentů. Podepisovala se rezoluce - a kolik jich bylo v těchto posledních
týdnech - žádající zrušení Lidových milicí. Padají tvrdá, nesmiřitelná slova.
Mládež nezná taktiku. Je přímočará a přímo nemilosrdná k minulosti«.
Tehdy se proslýchalo, že se má na Letné zřídit velký Hydc-Park. Diskutovalo se téměř všude. Nedocházelo téměř nikdy kc rvačkám nebo pěstním
dialogům. Lidi spojovalo mnoho věcí. Hlavní téma diskusí obyčejně bylo:
kdo nese odpovědnost za minulých dvacet let. Všichni komunisté nebo
jen někteří ? Dělníci se někdy ukazovali ve vztahu k minulosti ještě urputnější než studenti. Pocit oklamanosti byl u nich hlubší.
Sám jsi se zúčastnil několika velkých manifestací. Nikdo j e už nesvolával. Lidé se scházeli sami. Nešel jsi ovsem tleskat, šel jsi se dívat, prožívat,
rozumět a chápat. N a moje pochyby a rozpaky, zda jde skutečně o něco
opravdového, jsi mi tehdy řekl: » A byl jsem zas jednou hrdý na naše české
lidi. Dvacet let temna, oportunismu, krčení, podlézání, přetvářky a padání
na kolena jakoby náhle zmizelo. B y l tu zase národ, který se rozhodoval.
Takové prudké, živelné, strhující a obecné rozhodnutí nepřichází v dějinách často. Ale k d y ž přijde, mění a zakládá dějiny «. Tušil jsem i zde » venku «,
že český člověk začal vstupovat do své autenticity, do své svobody a stával
se tak otevřeným pro budoucnost. T a však dostávala svou pravou tvář,
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lidskou a svobodnou tvář samým rozhodnutím. V našich jarních dialozích
jsme se spolu tiše rado vah z poznání, že v českém člověku doutnalo tolik
mravního zdraví a energie, která se dala nyní do p o h y b u a ukázala, že náš
lid není jen zmaterializovaným stínem svých přízemních potřeb. Běželo
m u o mnohem víc než j e n o embéčko nebo o chatu. Tváří v tvář přesile
si zachovával důstojnost a perspektivu.
Shodli jsme se ve zjištění, že na jaře vyrostla vlastně jakási nová opozice:
tisk, televize, rozhlas. Její první zásluhou bylo, že zaznamenávala pečlivě
veřejné mínění, hlavně to nepohodlné, buříčské, podrážděné. Podchycovala
j e a dále dotvářela. T í m tato zvláštní » opozice « vyvinula takový tlak na politiky, » z nichž mnozí mají doposud na rukou krev nevinných « (jak jsi mi
často zdůrazňoval), že ti nakonec jednali i proti svému stranickému přesvědčení a proti své zlobě méněcenných. Nedělali jsme si ovšem o m n o h ý c h
» staronových « vůdcích iluze.
N a jaře padlo mezi námi také slovo o tom, co j e základním předpokladem pro další tvořivý a osvobozující p o h y b vpřed. Je to jednotný a stálý
tlak, široce založený a vedený ze všech stran, 11a » převodní politické a kulturní páky ve státě a v národě «. Lidé jsou zase - snad byli vždy, ale nemohli
to projevovat - citliví a přímo alergičtí na každý pokus o polopravdu, lež
frázerské zamlžování skutečnosti; odmítají rázně a tvrdě každý pokus o šlápnutí na brzdy. N e b y l o j i m ani třeba mnoho vykládat. Z každé jiskry se mohl
zrodit plamen. Chytří lidé ve vedení to věděli a počítali s tím. Inteligentní
mluvčí opozice zase chápali, že j i m nutno pomáhat, ale skrze to tyto lidi tlačit
dál. I tam, kam se původně nechtěli dostat, protože j i m v tom bránila partajní
konvence. Ověřovali jsme si spolu na mnoha případech tento rozbor. B y l o
pro nás zajímavé zjištění, že » lidé v e vedení«, jsou-li někam dotlačeni nebo
doneseni vlnou zespoda, brzy vezmou n o v o u polohu za svou a duchovně
se v ní rychle aklimatizují. Snad nejprve z musu, ale později i z přesvědčení.
T o , co dělal a snad i musel dělat Dubček v jarních měsících, o tom se m u
asi před rokem ani nezdálo.
O co tedy vlastně šlo národu, který zase prožíval jakousi živelnou
jednotu? Je naivní myslet, že se soustředil koleni nového ústředního v ý b o r u
nebo kolem nového akčního programu strany. Využil prostě uvolněného
prostoru a přesunové situace politiků k tomu, že řekl, co chce, kam chce
a kam už nikdy nechce. Jednotný byl pouze v jednom, ale i to stačilo, aby
posunul pohyb do jiné, nadějnější perspektivy: v boji proti totalitní diktatuře, proti systému všeobecné manipulovatelnosti, proti politickým, společenským, hospodářským a humanistickým kulturním modelům » asijských
přátel a bratří«, které si nevybral; proti cynismu, lži, bezpráví, frázím a strachu. Ve zkratce bychom to mohli říci takto: národ se shodl a sevřel » v boji
Evropy proti Asii, v boji civilizace proti stepi «. B y l o to krásné a úžasné.
174

co jsme oba dva, ty doma a já v cizině, prožívali se s v ý m národem, s j e h o
básníky, umělci, dělníky, studenty: neuvěřitelné vzcpětí humanismu.
3. Naše

nejistoty

U ž na jaře jsme si uvědomovali, že se za žádnou cenu nesmíme nechat
strhnout c i t o v ý m nadšením a povrchním, zaslepeným optimismem. T í m
b y c h o m nepomohli nikomu. Sebenepříjemnější pravda je vždy spolehlivější než sebekrásnější lež. Pravda vítězí hlavně a předně tím, že nás osvobozuje od stínů nebytí. Viděli a chápali jsme osvobození Člověka a jeho
humanizaci předně 11a této rovině. Vyslovovali jsme už tehdy své obavy
o skutečné historické šance »českého p o h y b u « ; sdělovali jsme si své úzkosti
0 budoucnost » českého jara «.
Předně jsme si nezastírali velkou pravděpodobnost, že bude učiněn
generální pokus zastavit to, co se začalo hýbat tak rozhodně v lednu 1968.
Očekávali jsme, že poražená stalinská skupina se vzpamatuje ze šoku a za diplomatické a hospodářské pomoci » drahých bratří « se pokusí dostat se opět
k otěžím. T o k čemu došlo 21. srpna, překračuje ovšem rámec veškeré m o ž né(naší) fantazie a nemá asi obdoby v dějinách právě pro svou téměř absolutní lživost, zrádnost, proradnost a asijskou lstivost.
Druhá naše obava pramenila z poznám, že živelná národní jednota tkví
více v odmítání totalitní minulosti než v přijímání konkrétního programu
pro budoucnost země. Snažili jsme se tehdy na jaře - pamatuješ se? - najít
1 pozitivní pól českého » N E «. Našli jsme Evropu, humanismus, křesťanskou
tradici, lidská práva a několik dalších obecných hodnot; bohužel příliš obecných a připouštějících příliš mnoho výkladů a konkrétních historických plánů
k jejich realizaci v českém kontextu. Věděli jsme, že proces různění se projeví
už při jednání o volební zákon, o stranickou soustavu, o konkrétní tvář
nové, otevřené, demokratické společnosti. Nepovažovali jsme nikdy ideový,
politický, programový pluralismus za ohrožující zlo či slabinu národní
jednoty. Báli jsme se jen, že svou nezkrocenou a nekontrolovanou virulencí
- a kdo by s e j í divil po dvaceti letech nuceného odpočinku? - a s v ý m předčasným náporem by tento pluralismus mohl narušit jednotu hlavního proudu
klestícího si namáhavě cestu k plné demokracii, humanismu a evropské
kulturní tradici, k větší míře informací, svobody a lidskosti.
Třetí naše obava byla » hrabalovská «. Přivezls mi spoustu našich domácích tiskovin a výstřižků z novin a časopisů, abys mi mohl přímo dokumentovat dravou sílu, šířku a hloubku proměn a ukázat mi směr, kterým se tehdy
na jaře nové proudění bralo. Zamysleli jsme se m i m o jiné i nad Hrabalovým
článkem v Literárních Listech » Domácí úkol z pilnosti«.
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Hrabal j e inteligentní člověk. Viděl dobře, že » českému j a m « předcházelo údobí delšího tání, přerušovaného občasnými mrazy a mrazíky.
Na českém kulturním území se začali množit lidé mající odvahu nezařadit
se do dané, ustanovené soustavy, do režimu vrchnostenského a poručnického
systmému. Začali myslet, psát, mluvit, jednat zcela nevhodné. Filosofie, v ý tvarnictví, literatura, divadlo, film, ale i lidový a hospodský humor, politická
debata, lidská zvídavost a ptaní, potřeba vědět, touha znát, vidět, kontrolovat pravdu - to vše si stavělo a klestilo nejdřív stezku, později cestu a v o zovku ztrnulým, zrezavělým, byrokratickým aparátem. » Nebylo divu - říkal
nám Hrabal
že v minulém roce (1967) jako echo toho všeho bylo na sjezdu
spisovatelů proneseno tolik nevhodných projevů.
Ale stal se i zázrak, jehož se skoro nikdo nenadál a v nějž téměř málokdo
doufal, že na přelomu roku přeskočila jiskra i do aparátu a že v nadstavbě
nadstavby našeho politického života bylo otevřeno tolik nevhodných diskusí
a učiněno tolik nevhodných usnesení«. Rozvazování zastaralých, zadrhlých
uzlů společnosti skupinou mužů, kteří jakoby vyšli z trojského koně » českého ubrusu« - anebo snad z Blaníku? - předchází »nutnému« (podle
Hrabala) zavazování téhož ubrusu na jiném konci, jevilo se tedy už na jaře
jako zcela možné ba pravděpodobné, že tato skupina mužů, která vzrušila
svět tím, že » nevhodně vykročila tři kroky vpřed «, bude muset (ale proč ?
kdo jí bude nutit?) udělat jeden, možná i dva kroky nazpátek. Ale ten zbývající, vydobytý jeden krok dopředu znamená ještě to, » v co lze doufat,
čemu lze věřit«, i když toho není moc. (Pozn.: » Bude muset « - napsal Hrabal. 21. srpen ukázal, že ono »muset« má bohužel podobu tanků, diktátu
a násilí. Problém j e však hlubší. Uzly jsou opět rychle svazovány a » normalizace «, o níž se až příliš mluví a píše, znamená vlastně, že by zase měl vládnout ocelově, železně, neprodyšně starý zákon vhodnosti a zařazenosti:
že by se zase mělo myslet, psát, mluvit, jednat zcela vhodně, to j e v souladu
s názory vrchnosti).
Ani Hrabal ani my jsme tehdy 11a jaře a na začátku léta netušili, že uzly
našeho národního a státního ubrusu budou zase tak těsně svázány a střeženy
asijskými tanky, strachem, diktátem, politickým realismem, prý jediným
východiskem z dané, složité situace. Ovšem netušili jsme ani, že se tím
n o v ý m svázáním vyvolá zase spousta nevhodných, ale osvobozujících protestů, nápisů na zdech, manifestací a vtipů; že vypukne tolik nevhodného
vzteku proti » bratřím
které nikdo nezval.
S Hrabalem jsme se tehdy báli něčeho jiného, něčeho horšího. Báli
jsme se, že duchovní schopnost národa odpovídat tvořivě na životní v ý z v y
dějin bude pomalu uspána, ochočena, nenásilně usměrněna. Báli jsme se, aby
národ neupadl do položivota lhostejnosti ke svému duchovnímu údělu,
do falešné spokojenosti plných žaludků, do mátoh vhodnosti a přizpůsobo-
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vání a taktiky nejmenšího odporu. Se svou o b a v o u jsme se ovšem obraceli
především k naší české inteligenci - k tem, kteří mají za úkol »intiis legere «
(číst ve věcech a za věcmi) pro sebe i pro druhé, proti srsti a proti všem realistickým vhodnostem říkat nevhodně nevhodnou pravdu. Prali jsme se, zda
se li nás najde dost lidí majících ještc tolik síly i po rozvázání starých uzlů,
aby pokračovali v n o v ý c h perspektivách a na nové rovině ve psaní dráždiv ý c h , paličských a rozpalujících filosofických traktátů, ve vydávání burcujících knížek, v uspořádávání dalších nevhodných výstav, v natáčení dalších
vrchnosti neposlušných filmů, ve vymýšlení dalších nevhodných anekdot
a v kladení z v ě d a v ý c h nevhodných otázek o věcech veřejných; anebo - a to
j e negativní část dilematu, který tehdy stál před námi, - budeme spát na v a vřínech, žít z důchodu a snadno i rychle si v y t v o ř í m e v h o d n o u a pohodlnou
ulitu. » Děsívá mne často tušení - napsal tehdy Hrabal - že duch dějin má
smysl pro legraci a že při větší míre svobody a větší míře informací tiše uzavře všeclmy nevhodné k o h o u t k y a skrz naše hlavy nám klidně nechá protékat v o d ě n k u vhodnosti, aniž b y c h o m co pozorovali«.
Ptali jsme se tehdy, co vlastně Hrabal myslí tím » duchem dějin «. N a zvali jsme to raději zákonem dějimiého p o h y b u , který platí jak v osudu jednotlivce tak i v osudech národů a kultur. Člověk překračuje svou svírající
danost, přesahuje svou imanentní, determinující mez snad j e n v dobách
krajních zkoušek, vysokého tlaku, nebezpečného ohrožení krajních situací.
Snad j e n v prostoru bolesti otevírá svou duši k osvobozujícímu vykročení
do řádu hodnot a transcendence. (Tímto zákonem byl zneklidněn známý
orientalista W . F. Albright: From the stone age to Christianity. Monotheism
and the Historical Process. N e w Y o r k , 1957 ). Tento zákon nás děsil. Snad
j e n dáme-li m u p o d o b u kříže, můžeme m u vtisknout humánní a humanizující
smysl.

4. Bez

iluzí

A ž příliš často jsme vyslovovali slovo » pravda « a dávali m u opět j e h o
plný, osvobozující, hrdý z v u k a lidskou, dráždící příchuť. Dvacetileté pravdokazectví v nás vypěstovalo prudce reagující alergii proti všemu, co působí
lží, nepravostí a neopravdovostí. Řekli jsme si tolikrát, že pravda, třebas
hořká, zoufalá, trpká, se v ž d y lidsky vyplácí a hlavně má » doulié n o h y « ;
dojdeme s ní až k lidskému srdci, k duši a k B o h u . Je to dlouhá pouť, ale
měli j s m e odvahu ji nastoupit.
B y l i j s m e v některých okamžicích jako omámeni svobodou k pravdě,
plné a celé. V těch dlouhých jarních rozhovorech j s e m se T ě stále z n o v u
ptal, j a k to vypadá s duší národa, s páteří mládeže, s vertikální otevřeností
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kultury. Pozoroval jsem vždy T v é vypětí upřesnit moje otázky, neupadat
do zkreslujících generalizací. Vyhýbali jsme se tedy paušálním v ý r o k ů m
o tom, že náš národ byl dvacet let » národem Kondelíků a knedlíků «, národem Švejků. Odmítali jsme ovšem také romantické snění o tom, že jsme
národem, jehož génius překoná všechny pohromy i bez nás, ba proti nám,
proti naší mravní, kulturní, intelektuální a náboženské lenosti. Běží přece
o dva póly téže banality a nehorázné povrchnosti.
Naše radostna hrdost nad stoupajícím vzepětím humanismu a nad hárající potřebou spolehlivých, osvobozujících hodnot nemohla umlčet otázku,
která se nám často prodrala ze srdce až na rty: jak to bylo vie možné právě
u nás? Jak mohlo dojít právě v národu, který se hlásil k humanistické tradici,
k těm hrozným, temným, barbarským dvaceti letům? T y sám jsi žil v tom
dusném odlidšťujícím ovzduší strachu, četl jsi denně úzkost a zoufalství
ve tváři lidí a přece jsi mi přiznal, že ani T y jsi neměl tušení o hrůzných rozměrech zločinů a zvěrstev páchaných našimi lidmi na našich lidech. »Byl jsem
před měsícem - řekl jsi letos na jaře - v souvislosti s rehabilitací svého přítele
na příslušných justičních místech a měl jsem možnost vidět spisy některých
případů, které půjdou co nejdříve před senáty. Jsou to hrozné věci, - dodal
jsi - horší než jsem i já předpokládal«.
Nesmíme couvnout před touto skvrnou, mávnout rukou a říci: je to
minulost, nechť mrtví pochovávají mrtvé. Mrtví ještě nejsou pochovaní.
Volají, naléhají, žádají naši odpovědnost, abychom se ujali jejich svaté pře
a vedli ji dál. Pamatuješ se na tu jarní noc v solnohradských uličkách ? V y staveni přesile kamenné staleté krásy, hovořili jsme o našich mrtvých, o těch,
kteří vstoupili kdysi do našich životních příběhů a kteří jsou doposud s
námi. U ž tehdy jsme spolu začali mapovat duši naší země: vážit, měřit,
sepisovat utrpení obětí a odpovědnost katů, zrádců, slouhů. V těchto lidech
žil Stalin dál a snad doposud v některých žije. Nesmíme na to zapomínat.
Chceme se ptát dál vhod nevhod a vydupávat si odpovědi; nespokojovat
se jen zvednutím ramen a frází: já nic, já muzikant. R e ž i m vybudoval takovou soustavu, že se skuteční viníci mohou skrýt, že jejich jméno zmizí pod
povrchem byrokracie a systému. Bude třeba tyto byrokratické ploty a přehrady strhnout a obnažit pravdu, celou a úplnou pravdu o odpovědnosti, podílu
na vině nás všech. Musíme ovšem počítat s tím, že mnozí se budou bránit,
budou panicky hledat »obětního zástupného kozla«, svalovat své provinění na Stalina, na Gottwalda, na ty, kteří tu už nejsou, na tu hroznou a
děsivou abstrakci - stranu. (Srv. báseň Jiřího Kolára: Rada slouhům. LL 10
(1968) str. i., 5.5.). Budeme muset ovšem pečlivě prozkoumat, jakou roli
sehrála marxistická ideologie (která se vždy chvástala humanismem) v přípravě, v ospravedlňování zločinů a v zatemňování svědomí a smyslu pro
lidskost. Budeme žádat odpověď, co to je vlastně humanistický socialismus.
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Kdo, kdy a kde ho historicky uskutečnil alespoň v podstatných rysech,
abychom ho mohli rozpoznat. Neběží nám a teoretickou definici, která
dává na sebe doposud čekat, ale o historickou syntézu mezi socialismem,
vázaným na materialistickou a imanentistickou metafyziku, a integrálním
humanismem otevřeným k přesažným duchovním hodnotám a kotvícím
v nadhistorických rovinách skutečnosti.
Protože chceme vědět celou, neotesanou a neprokádrovanou pravdu,
musíme vidět i jiné stránky našeho českého problému. Nechceme se totiž
jen ptát, kdo přímo zavinil tolik zla, smrtí, slz, zoufalství, útlaku a kdo
pošpinil tak českou zem a její humanistickou tradici. Je třeba ptát se na
samé podmínky, které umožnily nastolení teroru a antihununismu. Kdo
mlčel, když mohl a měl mluvit? Kdo svými mravními a intelektuálními
zradami a opomenutími, pohodlností, leností, konformismem umožnil
stalinistům přístup k moci, připustil jejich rejdy a vytvořil vlastně prostor
pro ponížení a pokoření českého člověka ? Ve své metafyzické a etické zaslepenosti mnozí vzdělanci poznali humanistickou zrůdnost marxistické ideologie a praxe, až když bylo pozdě, až když už byly přeplněny žaláře a tábory
nucených prací. O d intelektuála se právem čeká, že dovede včas vyčíst a
vyslovit humanistickou hodnotu hnutí a nauk, ideologií a politických programů. Žádá se od něho, aby viděl do věcí a před ně, aby varoval a upozorňoval, ještě když je čas. Právem odsuzujeme fašismus, hitlerismus a stalinismus a máme výhrady k autoritářským politickým soustavám dneška.
Pokládáme však za svou povinnost položit si otázku (a hledat na ni odpověd):
jak bylo vůbec možno, že se tyto totalitní a protilidské ideologie dostaly
k moci. Neběželo jistě o nějakou tajemnou fatální nutnost dějin. N ě k d o
selhal, nebyl schopen vyřešit lépe, rychleji, lidštěji, demokraticky velké otázky
národů upadajících ve společenský chaos. Toto selhání demokratů a vzdělanců bývá podmínkou pro příchod diktátorů.
Několikrát jsi mi důrazně opakoval, že se nesmíme zastavovat jen u
mrtvých. Nechtěl jsi popírat, že je naší povinností vést dál jejich při, dávat
lidský smysl jejich oběti a smrti, aby nebyla marná. Tichým a přece vzrušeným hlasem jsi energicky naléhal, abych pochopil, že je třeba předně se
ujmout živých, jejich práv, jejich svobody a budoucnosti. Měl jsi pravdu.
Bude to i spravedlnost vůči mrtvým, když se dostane co nejdříve práva a
spravedlnosti nevinným obětem dosud žijícím mezi námi. Říkají tomu dnes
doma » rehabilitace ». O d 1. září měla probíhat v masovém měřítku. Měla
být pod kontrolou veřejnosti. Počítalo se s tím, že rehabilitací by mělo projít
na 130.000 lidí. Vyznáš se dobře ve světě práva a zákonnosti. Upozornil
jsi mě na některé velké otázky této první národní povinnosti: je to otázka,
jak třeba řešit problém promlčení zločinů spáchaných při vyšetřování a ve
vazbě (délka promlčené lhůty, amnestie). Jen vraždy nejsou promlčeny.
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Prozatím bylo u nás provedeno j e n několik zatčení pro činy spáchané j i ž
v roce 1948, protože zde hrozilo skončení dvacetiletého promlčení.
Jiná potíž prý se vyskytuje přímo na straně odsouzených: do jaké míry
lze rehabilitovat tzv. skutečnou trestní činnost, to j e ty případy, kdy odsouzený »protistátní« činnost skutečně provozoval, kdy to sem tam nebyla
provokace ze strany policie, nýbrž skutečný pokus organizovaný ev. ze
zahraničí o rozvracení daného řádu. S tím souvisí otázka, k d y bude zralá
doba k tomu, aby poúnorové zákonodárství a politická realita mohly být
prohlášeny za nezákonné. Někteří právníci navrhují, aby v první fázi byla
posuzována jen přiměřenost uložených trestů; aby b y l y sníženy přehnané
tresty a aby bylo posouzeno zacházení se zatčenými ve vazbě a ve v ý k o n u
trestu a ověřen skutečný rozsah trestní činnosti. A ovšem - skutečně spáchaným
Činům by měl být podle Tebe přiznám politický charakter podle zásady ekvivalence, to je vzhledem k tomu, že i vládnoucí vrstva komunistů jednala proti
podstatě státu, kterou j e především suverenita, a to tím, že používali v boji
proti vlastním lidem sovětských mocenských orgánů, expertů a pod. čili,
že se i oni spolčovali s cizí mocí, nejen tedy odsouzení.
Náš noční solnohradský rozhovor o těchto problémech trval už dlouho.
N o c se posunula, prošli jsme několikrát kolem Mozartova domu a toulali
jsme se směrem k opatství sv. Petra. Náš dialog se přesunul na vyšší rovinu
problematiky, k otázce lidské »rehabilitace « viníků a všech, kteří se mýlili
nebo byli svedeni. Navrhoval jsem Ti, abychom pomýšleli nejen na spravedlivý trest skutečných provinilců, ale též na jejich mravní a lidské uzdravení. Trest není jen odplatou (nemluvě o pomstě), ale též a snad předně
by měl mít medicinální povahu a umožňovat potrestanému vnitřní v y k o u pení, konverzi, odpuštění a očištění svědomí. Pomsta ani odplata netranscendují danou situaci ani nevykupují, neosvobozují, ani neočišťují od viny,
která je předně narušením duchovní etické stavby lidské bytosti. Prohodil
jsi tehdy něco o mé měkkosti a sentimentalitě. Ne, nebylo to tohle.
Nechci nikterak umenšovat tíhu provinění odpovědných. Naopak, beru
velmi vážně velikost jejich zločinů. Ale to mi nebrání, ba naopak m ě vede
k tomu, abych jich upřímně l i t o v a l . Byli a jsou to skuteční ubožáci, k
nimž pociťuji soustrast a milosrdenství. Pokládám totiž za větší tragédii v
životě Člověka, když nespravedlivě a zločinné jedná, než k d y ž j e sám obětí
nespravedlnosti. Nespravedlivý, zločinný, nelidsky jednající člověk narušuje své lidství, svou důstojnost, vznešenost toho, co ho vyjímá z oblasti
zvíreckosti. Odlidšťuje se. Ztrácí nejvyšší hodnotu: své lidské bytí. Ponížení, nespravedlností trpící a zločinně pokořovaní lidé mohou ztratit vše
- svůj majetek i svůj život - všechno své » míti« nebo * máni «, ale mohou
růst ve svém bytí, mohou rozmnožovat svou lidskou podstatu a obohacovat
svou osobu právě těmi hodnotami, za něž trpí a umírají.
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Správně jsi pochopil, že tato problematika přesahuje do teologické a
náboženské polohy, do otázek o smyslu křesťanského humanismu, vykoupení, odpuštění, spáse. V křesťanské perspektivě jsme zahlédli možnost integrálního řešení, které se nespokojí s návratem k prvnímu řádu a vnějším
zákonným stavbám, ale překračuje do duchovní roviny, kde se odehrává
pravé drama českého člověka a kde je sváděn rozhodující boj o jeho srdce
a o jeho duši. Slíbili jsme si, že budeme pracovat na prohlubováni teologické
dimenze našeho národa, každý tam, kde dnes žije a pracuje.
5. Logika české naděje.

V jarních měsících se rozpadlo mnoho iluzí , padlo mnoho mýtů, roztálo
mnoho snů, vytratilo se mnoho lží. Věděli Jsme nebo spíše tušili něco o zahnivání daného uspořádám zevnitř, o lživém bratrství, o vydrancovaném humanismu zvířecího modelu, o selhání a zpronevěře » rodné strany «, ale neznali
jsme skutečné rozměry špíny a hniloby, a asi ani dnes je opravdově neznáme.
» České jaro « nám umožnilo dovědět se mnoho skutečností o poměru » velkého bratra« k nám, o jeho politických, policejních, hospodářských, raubířských a vydíracích akcích. Ukázalo se, že komunistická strana Československa byla pátou kolonou sovětského imperialismu už od roku 1929.
Letos na jaře se sama lekala té špíny na své tváři. Začala se stavět ke své minulosti zády, a to v některých osobách, které ji dnes vedou. Jim dá asi lid a
historie, ne-li úplnou tedy alespoň částečnou ale solidní satisfakci; straně
ovšem nikdy. Prvním svorníkem ve stavbě naší nové české naděje je právě
toto nezamlžené vidění skutečné tváře oné strany a jejích lidí, kteří nesou
odpovědnost za totální pustošení českého člověka a české kultury: to že
dnes může národ konečně vidět světlo a rozeznat je od tmy, je první krok
k překonání minulosti.
Druhým svorníkem naší naděje jsou lidé: mládež, studenti, intelligence,
uvědomělí dělníci, kteří už nejen nechtějí, ale ani nemohou žít v soustavě
lži a naprosté všeobecné manipulovatelnosti člověka. Věří Dubčekově skupině jako poctivým chlapům, ale žádají skutečné změny a denní prověřování dobré vůle ke skutečným reformám. Jsou netrpěliví, ale ne nerozumně:
vědí o podmíněnosti dnešního vedení a jeho svázanosti konvenčním schematismem strany. V minulosti, a to nejen za posledních dvacet let, mnoho
našich vzdělanců skutečně zrazovalo pravdu a člověka. Naše naděje je v
jejich konverzi, umoudření, pokání - ale hlavně v tom, že jejich synové
začínají chápat omyly otců, stydí se za ně a chtějí je napravit.
Třetím svorníkem rodící se české naděje je utrpení umučených, trýzněných, pokořených. Nebylo nadarmo. Je semenem lidštějšího zítřka. Našlo
se dost lidí, kteří jsou ochotni rozvíjet a dovršit boj, v němž jejich přátelé
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a bratři padli. Chtějí vytvářet prostor, v němž by mohlo toto lidské semeno
obětí a krve klíčit, růst a přinášet plody.
Čtvrtým sponovým hřebem naší perspektivy do budoucna je živá
a dnes tolik prožívaná potřeba skutečné transcendence, svobody, otevřenosti
k hodnotám ducha, vzepětí humanismu. T o jsou zdravé a čisté síly, které
se nedají snadno a jednou provždy udusit nebo umlčet, ani nejsou byrokraticky ovládatelné a spoutatelné. K d y ž «pražské jaro» se proměňovalo v
léto, dýchali jsme těmito nadějemi. Vážili jsme je na vahách dějin a lidských
možností. Nechtěli jsme trpně čekat, ale uvědomovali jsme si svou povinnost pomáhat těmto nadějím, aby vstoupily do dějin české země a aby brzy
zahojily její dosud otevřené rány. Doufali jsme až do 21. srpna.

II.
D I A L O G

NA

PŮL

ÚST.

» Bože, nedopusť, abychom nanovo, až
vyjdeme z této burcující lázně
zoufalství a krve, upadli do mrákot
položivota, v němž není opravdových
lidských hodnot«.
Vladimír Neff

Odejel jsi plný nadšení, radostné naděje a české hrdosti. Slíbili jsme si, že
budeme pokračovat v dialogu o smyslu nejen » českého jara «, ale vůbec o
humanistickém a křesťanském naplňování a dovršování českého národního
údělu ve střední Evropě. Ještě z vlaku jsi na mne volal, že mě budeš čekat
doma. Ujišťoval jsi mě, že snadno a brzy překonám všechny vnitřní potíže,
které se snad vynoří v důsledku mého dlouhého pobytu v cizině a že se budu
moci s Tebou a s T v ý m i přáteli účastnit stavění české vertikality, kterou pokládáme za první osu české národní svébytnosti. Kdo z nás tehdy tušil, že za
dva měsíce padne na naše naděje mráz, a to tak náhle, že se nám zatají dech,
a tak prudce, že přerušíme na chvíli i dialog, který teprve teď opět navazujeme na půl úst a v nových perspektivách nejistot a úzkostí.
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1. Bojím se.
Děkuji T i za všechny statečné zprávy o srpnových dnech a o T v ý c h
osobních zkušenostech. »Je to úžasné, co prožívám se svým lidem - napsal jsi mi - ; žiji v takové zvláštní směsi radosti a smutku, nadšení
a obav, hrdosti a zlosti, naděje a úzkosti«. Vytušil jsem z T v ý c h slov
první záchvěvy nejistoty, opatrnosti a ostražitosti. Poznal jsem, že přízrak
cenzury se opět vynořuje na T v é m obzoru a že si opět připravuješ tajnou
řeč náznaků. Sám si to dobře nedovedu ani představit. Proto se bojím, abych
T i neškodil svými dopisy, svou otevřeností a svou neznalostí složité psychologie státních cenzorů a stranické inkvizice.
M ů j strach má dnes ještě jednu tvář. Žádal jsi mě, abych Ti osobní
cestou sdělil své stanovisko k nové situaci a abych T i otevřeně řekl, zda ve
stínu tanků lze ještě doufat, lidsky věřit ve svobodnou budoucnost naší
generace. Hlavně jsi naléhal, abych Ti řekl, co máš dělat. Tvoje otázky mě
bolestně vzrušily, zneklidnily a otřásly m ý m i jistotami. Zahlédl jsem skutečnou propastnost situace, v níž i T y , vždy tak jistý a optimistický, se ptáš
na směr a cestu. B o j í m se sám svých vět, bojím se laciné fráze o víře, naději,
národní hrdosti, nezlomnosti, boji ducha proti násilí a hmotě. Snažím se
i teď vidět za fasády jevů, událostí a novinářské kroniky. Vnímám neurčitě
a j a k o b y v temné mlze první obrysy nového obrazu. Něco bylo odbouráno,
strženo, ale vynořily se do světla některé nové skutečnosti a hodnoty, j í m ž
bych rád porozuměl. N e m o h u T ě déle nechat čekat na svou odpověď. MáS
na ni právo j a k o přítel, jako příslušník národa, k němuž patřím i já, jako
člověk. V e jménu všeho, co nás spojuje T ě prosím, abys pochopil i mou
nejistotu, mé rozpaky, mou úzkost a strach. Píši jen za sebe. Sdělují Ti kus
svého srdce a svých pokusů vidět, hledat a nacházet pevnou půdu pod nohama. Jsem si jist, že budeš shovívavý k m ý m větám. Doplníš j e a rozvedeš
jejich myšlenky do skutečných a pravých perspektiv. Dá Bůh, že mi zase
jednou osobně ukážeš, kde j e třeba stavět, prohlubovat, dovršovat a růst.
2. Je

možno

doufat?

a) Je ještě vůbec lidsky možná naděje ve světě » železa a ohně «, ve stínu
raket a tanků ? Marné a plané j e čekání, že nám pomohou cizí národy, svobodní, sytí, pohodlní a spokojení, i když jsme k nim chovali tolik sympatie
a přátelských citů. Ne, nikdo z nás nežádal, aby braly meč do svých rukou
a riskovaly novou, hrůznou, absurdní světovou válku. Krve i slz teklo už dost
na této zemí. Ale jsou i jiné účinné zbraně, jimiž by mohly svobodné národy
povstat na naši obranu a zastat se našich lidských a národních práv. Lze přece
dnes vyvinout silný hospodářský, diplomatický, politický a kulturní tlak
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na okupanty, a nejen jednou, nýbrž stále, při každé příležitosti. A nezapomenout.
Skutečnost je bohužel jiná, byla a asi bude jiná, než bychom si přáli
a něž by měla - mluveno lidsky a eticky - být. Po frázích rozhořčení a po
projevech slovní a citové solidarity vše zase utichne. Zapomene se tak jako
se zapomnělo na tragédii pobaltských národů, na krvavě potlačenou maďarskou vzpouru proti totalitnímu režimu - zapomene se i na československý
srpen. A zde musím hned opravit své věty, nikoliv však své zklamání. Někdo
si jistě vzpomene na náŠ srpen, ale bude to většinou z důvodů zcela přízemních a imancntních. Náš experiment e jeho zhroucení bude totiž ještě nějaký
čas někomu sloužit v jeho volebním verbování. Noviny, radio a televize
mají své archivy a svou » paměť«, která se hodí čas od času už proto, že j e
dobře placena. Přátelské pocity uvíznou na tomo písku mělkosti a nedostanou se dál. Zůstane jen zármutek náš a několika desítek přátel, jejichž slovo
a osobnost však v politické aréně světové koexistence a uvolňování platí
asi jako dávno propadlá bankovka.
b) Svou lidskou a křesťanskou, pokornou a nepatrnou naději opírám
předně (v psychologickém a nikoli hodnotovém pořadí) o ony zdravé,
nenarušené, dravé síly, které připravily » pražské jaro «, vedly j e k rozkvětu
a přesahovaly i původní úmysly nového politického vedení. T y t o síly podráždily »velkého bratra «, že na jejich zkrocení vytáhl s armádou 650.000
mužů ozbrojených raketami, ocelí a asijským cynismem; jsou to ony síly,
které se postavily přesile okupantů na odpor a které doposud vzdorují. Jsou
to síly ducha, který potřebuje svobodu a který se nedá vtěsnat do škatulek
ideologií a byrokratického usměrňování, který se brání lži pravdou a který
odmítá spokojit se s plným žaludkem. Tragický srpen obnažil drsně a bolestně
nejhlubší a nejzákladnější potřeby lidské a české duše, která chce poznávat
a dýchat pravdu, chce milovat hodnoty milováníhodné, radovat se i trpět
svou láskou a svým hledáním, dobývat si po svém, po Česku přístup k pramenům života a bytí, stavět si svůj domov podle své perspektivy a dotvářet
se podle svých potřeb i ve své vertikální dimenzi.
Na konci jednoho Tvého filosoficko-sociologického listu o naší situaci,
Tvá žena si žertem ztěžovala, žes jí nechal »málo místa na lidské slovo«;
a dodala už zcela vážně: «a já myslím, že na toto není nikdy místa dost.
Myslím taky, že při všem, co se kolkolem děje a jakkoliv s námi nakládají
a o nás bez nás jednají, nejdůlcžilcžitější j e to, co se děje v nás, a že aktivita
dovnitř j e nejhlavnější«. Mám dojem, že nejen T y , ale mnoho lidí u nás
doma by podepsalo poznámku T v é ženy. Takové vzepětí humanismu celého
národa, tak hluboká bolest nad tím, Že jsme byli zrazeni a oklamáni, a vůbec
ta živá vůle žít po lidsku, zakládají dějiny už tím, že zmobilizovaly opravdu
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ty nejryzejší a nejvlastnější energie národní pospolitosti, obnažily zase to podstatné a jedině nutné, » unum necessarium « a sežehly rázem to, co bylo jen
slaměným víchem, historickým přívěskem a zdáním, které jen klame, ale
o něž se nelze v dobách zkoušky opřít. Na tom všem stavím svou naději.
Národ má ještě, ěi opět, duchovní a mravní páteř, o níž někteří z nás někdy
v minulosti pochybovali. Žije opět tvořivě otevřen do své budoucnosti,
zakládá svou svobodu na pravdě, chce uskutečňovat ve své kultuře a řádu
plnou lidskost a hledá spolehlivé, pevné zakotvení v transcendenci.
Očistná, bolestivá, krutá zkušenost srpnových dnů neudusila v nás
naději na vítězství pravdy a humanity t a k é proto, že právě jak svou absurditou a nevídaností tak i svou krásou a jedinečností pootevřela - snad
bych mohl říci že i otevřela - oči slepým, alespoň na chvíli a zčásti. U ž dnes
bych T ě prosil, abys sledoval účinky srpnových událostí 11a v ý v o j myšlení
a přesvědčení našich předních marxistických vzdělanců, filosofů a umělců.
Zajímalo by mne, jaké důsledky vyvodili pro svůj světový názor ze ztroskotání československého experimentu s tzv. komunismem humanistickým.
R á d bych věděl, zda alespoň někteří pochopili, že zhroucení » Českého jara «
má svůj ideový kořen v zásadní neslučitelnosti dialetického a historického
materialismu s integrálním humanismem, svobodou, otevřenou demokratickou společností, kde člověk je opět jednajícím, rozhodujícím a tvořícím
subjektem a nikoli ovládaným, manipulovaným, přiřazeným objektem,
o němž se jedná, rozhoduje a plánuje jako o věci nebo funkci. Kolik českých
marxistických intelektuálů pochopilo v srpnu, »že - jak píše L. Radimský komunismus reformovat nelze - asi tak jako nelze osmdesátiletou udělat
mladicí, jako nelze shnilý barák zachránit okázalým vnějším nátěrem«;
kolik jich pochopilo, že ideový a společcnsko-politický systém, který se štítí
a bojí pravdy, konfrontace s pravdou a se svobodu a musí se opírat předně
o lež a o hrubou sílu svých zbraní, je systémem skrz vezkrz ztrouclmivělým,
slabým, prázdným a nelidským. Mne osobně zaujala dvě svědectví. Dovol
mi, abych se o nich krátce zmínil.
c) Spisovatel Jan Drda, věrný, nadšený komunista starého ortodoxního
ražení ve zvláštním vydání Literárních Listů z 28.8.1968 píše: »Cítil jsem
se řadu hodin jako v obludném snu, když mne uprostřed noci vzbudila zpráva,
že sovětské tanky, k nimž jsme si jako k památníkům května zvykli klást
kytice, překročily naše hranice v hanebné úloze okupantů. Bylo to pro mne
nepředstavitelné, do posledního dne jsem přesvědčoval své děti, že se taková
věc nemůže stát, že SSSR, ať se na nás v neporozumění sebevíc mračí, není
schopen tak brutálního agresorského činu, a to zrovna na nás Čechoslovácích,
ve kterých idea bratrské družby přece zakotvila pevněji a hlouběji než kde
jinde. B y l to nejstrasnější otřes mého života, rozvrácení všech jistot, jimž
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j s e m věřil, k d y ž j s e m j e prvně viděl před d o m e m , v e kterém žiji... m é srdce
j e rozbito, m ů j vnitřní svět j e v troskách. « A dále pokračuje takto: » Prožív á m strašné probuzení. M á rodná země, s kterou j s e m spjat na ž i v o t a na
smrt, d o které j s e m zarostlý všemi k o ř e n y j a k o strom, k t e r ý lze podseknout
ale ne přesadit, bez svého zavinění upadla d o katastrofické situace právě
ve dnech, k d y j s m e se plni nadšení snažili dělat všechno lip, rozumějí, d o v e d něji, l i d š t ě j i . . . « A nakonec se ptá: »Jak se to m o h l o stát, které mocnosti
zla to způsobily, že věc tak jasnou a nadějnou, tak společně p o d p o r o v a n o u
všemi čestnými Č e c h y a S l o v á k y , nepochopili právě ti, které j s m e p o v a ž o vali za nejbližší? Proč zbraně, k t e r ý m i j s m e říkali bratrské, hrozí d o o k e n
našich d o m o v u ?«
Pozdě ale přece. » Které mocnosti zla « - ptá se překvapeně D r d a a snad
dodnes neví, že se nezrodily přes n o c z 20. na 21. srpna tr., ale že žily, působily, rostly po celá desetiletí a že si p ř i v y k l y na ideové, politické i hospodářské
o k u p o v á n í satelitních států a že brutalita, asijský cynismus, byzantská neschopnost vidět p r o b l é m y druhého se přeměnily v tanky a rakety, j a k m i l e se j e j i c h
panství začalo viklat v j e d n o m koutě impéria, j a k m i l e j e d e n nárůdek začal
o d m l o u v a t a neposlouchat m o s k e v s k o u vrchnost. Je o v š e m m o c smutné
a tragické, že Jan D r d a , spisovatel, básník, vzdělanec pochopil toto vše,
až k d y ž m u sovětské zbraně začaly mířit d o o k e n j e h o vlastního d o m o v a ,
až k d y ž se m u bezmezná brutalita objevila p ř í m o před očima. D r d a o v š e m
nebyl sám, k d o věřil slepě, oddaně, poslušně a k d o neviděl, neslyšel, že » t e m né mocnosti zla « žijí v t o m o b l u d n é m systému odjakživa. » U ž n e m o h u
dál - říká ke konci své zpovědi, kterou napsal, aby »• spasil svou duši « - » celý
se chvěju bolestí, z á r m u t k e m a hanbou «.
d) D r u h é svědectví pochází od dlouholetého, nadšeného a věrného
propagátora sovětského životního a politického stylu prof. ThDr. Josefa
Hromádky, předsedy pražských křesťanských m í r o v ý c h konferencí. V dopise
sovětskému velvyslanci Č e r v o n ě n k o v i napsal: » V naší zemi j e málo lidí,
kteří byli tak upřímně oddáni Sovětskému Svazu j a k o já «. P o obhajobě
» pražského jara «, které mělo podle prof. H r o m á d k y vrátit K S Č ztracenou
autoritu, m ů ž e m e číst: » N a s v ý c h cestách d o ciziny b y l j s e m stále dotazován, zda se n e o b á v á m sovětské intervence. A l e m o j e rozhodná o d p o v ě ď
byla, že j i pokládám za n e m o ž n o u , protože si v y s o c e cením státnické m o u drosti sovětských politických v ů d c ů . - Z tohoto d ů v o d u p r o ž í v á m okupaci
pěti socialistickými sousedy tím bolestněji. M ů j vnitřní pocit j e zklamání,
bolest a hanba. N e z n á m ve s v é m životě větší tragédie nad tuto událost...
B o j í m se, že se v našem lidu odehrálo něco nenapravitelného. Ztráta lásky
a úcty k sovětskému lidu se nedá překonat ani za desetiletí... Sovětská vláda
se nemohla dopustit tragičtějšího o m y l u . Je to nezměrné neštěstí«. Slova
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jsou jasná; nepotřebují komentáře. Dala by se doplnit dalšími desítkami
svědectví, která mluví podobnou řečí. Ptám se jen, zda tento bolestný otřes
osvobodí vzdělané marxisty od jejich iluzí, strašidelných snu a otevře svou
katarzí jejich ducha k pravdě? jen zítra bude opravdu pozdě.
e) Chci být zcela upřímný a otevřený a sdělit Ti ten iiejhlubŠí, iiejpodstatnější a nejskrytější důvod své naděje ve svobodnou budoucnost našeho
milovaného českého národa. Opírám totiž svou naději o vertikalitu. Jistě
jsi pochopil, že mluvím o Bohu a o křesťanství. V dobách největšího ohrožení se náš národ vždy semkne kolem největších jistot a nejpevnějších hodnot. Prudce vytuší, náhle najde a živelně obejme svou vertikální osu, kolem
níž stavěl, probojovával a prožíval své dějiny ve střední Evropě. Kdo zná
tuto vertikální stavbu českých dějin, není překvapen tím, že pomník knížete Václava se stal v srpnových dnech srdcem a živým nervem českého
odporu proti násilí, barbarství, cizáctví, nelidskosti. Opět zněla hrdě, nadějně,
nadšeně slova chorálu: »Nedej zahynouti nám ni budoucím«. Opět jsme
si připomínali a opisovali slova básníka Halase: » Malověrní, myslete na chorál «. Vybojujeme si svou svobodu a vy trucujeme si proti syrovým, cynic k ý m a surovým silám svou lidskou důstojnost, svou národní svébytnost,
budeme-li vnášet do svých příběhů Boha a křesťanské poselství, budeme-li
rozmnožovat v sobě a v národním společenství pevnou a vítěznou naději,
že přežijeme a obrodíme se » ve smyslu našich dějin, to je v duchu a v pravdě«
(Radimský).
»Večerní Praha« (z 27.8.1968) ve svě zvláštní obrazové příloze parafrázuje větu svatováclavského chorálu takto: » Nedáme zahynouti nám ni
budoucím «. Na první pohled by se mohlo zdát, že tu běží o naprosté zlaicizování duchovního obsahu. Ve skutečnosti je to však věrné rozvinutí a prodloužení víry do dějin. Ubráníme svou zem a svou lidskou českou kulturu,
svou českou horizontalitu předně tíin, když po způsobu knížete Václava
vestavíme do srdce Čech Kristův kříž, opravdovou, osvobozující vertikální
perspektivu. Naše víra v Boží prozřetelnost a v ochranu českých světců
není mytologickým haraburdím. Otvíráme se jí do celé skutečnosti. Jedině
v této perspektivě můžeme opravdu a lidsky doufat, že naše oběti nejsou
nadarmo a že v naší tvořivé, svobodné, zúčastněné věrnosti k hodnotám
a ideálům humanismu a křesťanství tkví poslední tajemství naší české národní spásy.
Snad právě v této morové, kruté a přece tak krásné strhující době si opět
uvědomujeme své lidské a křesťanské poslání v českém duchovním prostoru
uprostřed Evropy. Jsme povoláni zrovna dnes a znovu k rozžehávání denní
naděje, že všechno utrpení, veškeré bolestné a úzkostné zápasy, všechny
slzy rodící se z pokořeného lidství a z poníženého češství, požehnány a posvě187

ceny Kristovým křížem a obětí, zavlažují, zórodňují naši zem a jsou prýštícími prameny živých, obrodných, vítězných sil. Statečně a proti veškeré
přízemní ustrašené vypočítavosti hlásíme se - doufám, že m o h u mluvit
i za Tebe, - ke všem spravedlivým, trpícím, milosrdným, kteří zaseti j a k o
zrno v českou zem tichou, rozoranou a čekající, umírají, aby žili a množili
život svého kmene, aby s v ý m životem a smrtí se dopínali Boha i pro svou
zem, aby svými krvavými květy vrhali slávu, vůni, život české země do srdce
Kristova. Naše česká naděje v této nejisté a temné době kotví ve skutečnosti,
kterou vyjádřil básník Jan Zahradniček těmito slovy:
» Z Jeho kostelů rostou d o m y
z Jeho tajemství roste věda
z Jeho poslušnosti svoboda «.

FRANTIŠEK

LISTOPAD

ČESKÝ

PODZIM

M l č k y dozrávají
hrušky v českém září
R o j e zavírají
cestu za včelaři
Houbař dešifruje
stopy mrtvých dětí
Včera spadlé dráty
rzi ví bez napjetí
D ů m od listí révy

V -1 W f 1 V/

prihonvá h o n
N ě k d o přemyšluje
jiný nehovoří

ANTIGONA
U ž nechceš Černý med, Antigono,
který ti přinesla chůva z hor?
U ž nesbíráš ptáčata vypadlá z hnízd?
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U ž se nevyptáváš na jména šermířů,
kteří bojují v kuklách, měříce sílu paží?
U ž nehovoříš s rybáři, prst na ústech,
abys nevyplašila jejich úlovek?
U ž nehladíš hlavy cizích dětí,
které barví dlouhé zahrady?
U ž se neptáš slunce na poledne?
U ž nepozlacuješ oblé kameny malými štětci ?
U ž nesušíš ovčí vlnu za zvuku flétny?
U ž se nevracíš k večeru ráda do města,
do paláce bez zrcadel?
Ptám se tě. Couváš vpřed. Ptám se tě.
Umlčuješ ticho. Neodpovídáš, Antigono.

MRTVÝM ROSTOU

VLASY

a nehty a pěsti. Nemohu před vás předstoupit jen s nahýma rukama.
Mluvím či hvízdám posmrtně, zvolna, mezi dnem a nocí. Jako kdyby pršelo.
T e d vím
když prší na hory déšť nerozmáčí budoucí krajinu. Proděravělá mlha
se zdvihne. Potoky zavoní celerem. Jezera plná zelených jablíček.
Cizí krajina
a podivné krvavé skvrny ěervenomodrobílé na půli jedoucích žerdí.
#
Opět jsem si vše připomněl. Bylo to v srpnu, bez letopočtu. Však víte. Srpen.
Horký Lisabon, kde nikdy neprší a kadeřník nesuší vlasy.
Dozvěděl jsem se. Zastavil jsem se. Zavřel jsem za sebou. Zavřel jsem vodu
a plyn,
přestřihl telefonní drát starými, krejčovskými nůžkami, které tu zůstaly
p o jednom divadelním představní. Chvěl jsem se. Zatopil jsem v kamnech.
Naběhla mi levá paže, rostl lalok v podpaždí. Jako za okupace. Bylo to
u Mladé

Boleslavi:

kamarádi přitáhli doktora k stodole, kde jsem

odňali mu pásku s očí, prosil o strpení, aby si zvykl

ležel,

na světlo acetylenové lampy.
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#

Kamna páchla po letním prachu. Třásl jsem se. Trhal jsem noviny na j a z ý č k y
stále jemnější a pak jsem si lehl na zem, na starý koberec bez vzoru.
Počítal jsem do sta. Říkal jsem si zavřené samohlásky. Viděl jsem symfonie.
D i v o k é husy letěly nad rybníkem a malý nákladní v ů z zpíval na prašné
cestě.
Slyšel jsem jablka vlažně růst. Světlé včely plavaly po dětských cíchách
a blízko zimy, umíraly. Umíral jsem. Z a zimou moře. Tolik nám v ž d y
chybělo.
Hladinu rozřezává elektrická pila jazzu: Jossuah fit the Battle o f Jericho,
Je-ri-cho ... je-ri-cho ... Spát jinde. Ale v ž d y se zavařeninou maminkou.
Umíral jsem. Mluvil jsem ze spaní česky. Zčeštil jsem smrt. Budějovice.
Nitra. Praha. Čáslav. Meziříčí. Pokaždé m á m raději druhořadé sporty,
menší umění, jižnější sever, Berounky, které se vlévají a ztrácí.
K d o vypadl z domečku, už se nevrátí. Pokaždé m á m raději to, nač se zapomíná, lásko.
#

Zatím slepá a chromá věčnost, ta o holi, pracuje chudobně pro nás.
M r t v ý m rostou vlasy, nehty a poselství. T e d vím. T e d víte.
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