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POZDRAV POLSKU A MAĎARSKU
Ve chvílí, kdy šlo do tisku první číslo tohoto časopisu, který s á m je v ý razem víry ve svobodnější rozvoj života v zemích střední Evropy, přišla
zpráva o tom, že Polsko a M a ď a r s k o se vymanily z p o d r u č í Sovětského
svazu.
Je to velká a radostná zpráva. Pozdravujeme statečný polský n á r o d !
Pozdravujeme m a ď a r s k ý národ, který v těchto c h v í l í c h ještě b o j u j e v
ulicích svého h l a v n í h o města proti sovětským tankům. Uznáváme
také o d v a h u polských a m a ď a r s k ý c h komunistů a bývalých sociálních
demokratů, kteří se dovedli postavit sovětským hrozbám a dokázat, že
j e j i m bližší Varšava a Budapest než Moskva.
A p r a v í m e : je řada na československých komunistech, aby prokázali
totéž! Ti komunisté a socialisté, kteří v Praze budou následovat své
polské soudruhy, mohou počítat s podporou celého národa. Jen tak se
uvolní síly k budování státu na podkladě zásad neodvislosti, svobody
a spravedlivosti. Jen tak se muže jít cestou k míru ve světě o smíru v
národě.
Nalezne se u nás dvanáct mužů odvážných a s v o b o d y m i l o v n ý c h ?
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VÝZVA
Tento časopis vychází v době revoluce ve střední Evropě. Je to svým
způsobem revoluce jedinečná: není namířena proti socialismu, ale
proti zemi, jež skutečný socialismus
zradila, Sovětskému Svazu. Je to
revoluce nikoli za návrat kapitalismu, ale za návrat svobody, spravedlnosti a důstojného lidského života.
Je to zápas, vedený lidem proti těm,
kdo jej po léta ponižovali, omezovali, odírali a ohlupovali z příkazu
cizího diktátora, nyní i Moskvou
prohlášeného za zločince. Lid žádá,
aby tito muži v cizích službách byli
smeteni.
Tento československý časopis, vycházející v cizině, se ovšem hlásí do
řad bojujících. Co jeho spolupracovníci hlásali po osm dlouhých let se
prokazuje být pravdou: nyní jde
o to, abychom ve spojení se všemi
důslednými Čechoslováky ve vlasti
uskutečnili základní předpoklad pro
příští život ve svobodě: plnou nezávislost na sovětském Rusku. Řada
komunistických předáků ve
střední a jihovýchodní Evropě už
tento požadavek postavila a So-

větská vláda jej musela — nebo
bude muset — splnit. Komunisté, kteří se v budoucnu ještě vůbec
chtějí nazývat Čechoslováky, musí
jej rovněž vznést a postarat se o
to, aby byl v plné míře splněn: v
tomto úsilí mohou počítat s podporou všeho lidu.
Teprve až se tak stane, zahájíme
rozpravu o tom, co dál. Tento časopis chce sloužit takovéto rozpravě u vědomí mravního, myšlenkového a politického souzvuku, který existuje mezi nastupujícími generacemi ve vlasti a těmi, kdo jako
demokraté museli v roce 1948 opustit svou zem.
Podávají tu na sklonku osudného
roku 1956 svědectví o tom, že stojí
svým cítěním a myšlením, vášnivěji, než kdy jindy, na straně lidu a
jeho tužeb; a v podobě těchto listů,
jež posílají domů, vyzývají všechny
opravdové Čechoslováky ke společnému hledání cesty, jež vede k
budoucnosti v míru, ve svobodě a
spravedlnosti.
28. října 1956

Redakce
1

VÝVOJ A

VYHLÍDKY

Třiapůlrokuod smrti Stalinovy,
tři roky od výbuchu první sovětské
vodíkové pumy, více než rok od
konference čtyř v Ženevě a třičtvrti roku od X X . sjezdu KSSS
— to jsou dosti dlouhá údobí, aby
bylo možno s jistou mírou přesnosti
určit co se stalo a c o trvale ovlivní
jednak mezinárodně-politický v ý voj, jednak i situaci ve středoevropské oblastí.
1) Rovnováha "vodíkových sil" m e zi západními demokraciemi a k o munistickými mocnostmi je nejrozhodnější událostí posledních tří
let: j e základem, z něhož musí v y cházet každá mezinárodně-politická úvaha, každý tah na šachovnici
světové diplomacie, každé rozhodnutí o "okrajové válce" (a také o
válce "studené"), každé mezinárodně-politické řešení, jež počítá s
posicí "vojenské síly". Kromě t o ho, i to málo, co řadový občan ví
o apokalyptické ničivostl vodíkových zbraní, zřejmě vylučuje totální válku jako způsob řešení jakéhokoli ideologického nebo mocenského sporu, heslo o "zničující odvetě" je nesmyslné, pokud se nevynechá jeho druhé slovo.
2) Z toho vyplývá, že nestrhne-li
svět sám sebe do zkázy v příštím
čtvrtstoletí, modus vivendi mezi
systémem demokratickým a systémem
totalitním bude na rovině velmocenských styků historickou nutností; tato kompetitivní
koexistence má vlastní zdroj dynamismu právě v tom, že nemá alternativy.
3) Sovětský svaz od Stalinovy smrti prochází svou "druhou revolucí". Ta roste logicky z první (jež
byla v podstatě revolucí, technologickou), a jejím politicky nejdůle2

žitejším znakem j e vysoká míra
obecného vzdělání v Rusku a rostoucí počty i vliv střední třídy,
zejména technické a správní i n teligence. Je pravděpodobné, že
tyto vrstvy budou mít rostoucí vliv
na to, aby životní úroveň stoupala,
aby mír ve světě nebyl ohrožován
agresivní politikou sovětských vlád,
aby Moskva měla ve světě spíše skutečné přátele a spojence než n e spolehlivé a nespokojené satelity,
aby zbytky ideově-kulturní a vědecké isolace stalinské éry byly
překonány. Toto všechno, spolu s
dynamickým vývojem v zemích, jež
spojují zásady vyslovené na bandunské konferenci, slibuje dramatický mezinárodně-politický vývoj
v příštích několika letech.
4) Z předchozího plyne, že dosavadní průběh "tání" v SSSR je
částí trvalého procesu a nikoli j e n
taktiky; už to, co se dosud stalo,
přivodilo "zásadní změnu v mezinárodně
politických
výhledech"
(Anthony Eden v britské dolní sněmovně 23. července); změnu takovou, že britská vláda uvažuje o z á kladní revisi své politiky vůči SSSR.
Také Spojené státy, zejména v p ř í padě listopadového vítězství d e m o kratů, budou pravděpodobně revidovat svůj poměr k Moskvě, a t o
pod silným tlakem veřejného m í nění. A to zas bude mít svůj ohlas
v Kremlu: už dnes sovětská vláda,
i kdyby chtěla, se nemůže vrátit
ke stalinským methodám bez vážných důsledků vnitropolitických a
zahraničně-politických.
5) Nadcházející leta budou patrně
údobím velkých možností pro demokratické mocnosti a pro svobodymilovné síly všude na světě. Po
deseti letech zákopové
"studené
války" vylézají bojovníci obou stran
d o volného prostranství ideového,

politického, h o s p o d á ř s k é h o a k u l turního soutěžení. P o dlouhé d o b ě
se zase výrazně uplatni myšlenky,
ideály a o v š e m vůle ke svobodě j a ko živé a volné společenské síly.
"Trojská

válka

nebude"

Z a předpokladu, že nástin t o h o t o
v ý v o j e j e v podstatě s p r á v n ý — c o
j e z n ě h o nejdůležitější p r o oblast
střední a j i h o v ý c h o d n í Evropy?
Jistě především to, že rozdrcení k o m u n i s t i c k ý c h režimů v této oblasti
n e b u d e a n e m ů ž e b ý t důsledkem
totální porážky Sovětského Svazu
ve světovém nukleárním konfliktu.
A n e j e n t o : vyloučení nukleární
války j a k o prostředku k řešení mezinárodně-politických n e b o ideov ý c h konfliktů, až b u d e definitivně
přijato v srdcích a myslích svobod y m i l o v n ý c h lidí této oblasti, u v o l n í nové a intensivní síly v zápase o
skutečný mír a širší svobody; v y tvoří pevnější m r a v n í základy p r o
tento zápas; upevní poznáni, že n á r o d n í a státní svoboda, j e ž m á t r vat déle n e ž p ě t n e b o i třicet let,
n e m ů ž e b ý t ani i m p o r t o v á n a , ani
jinými vybojována.
Poznání, že
opravdu " t r o j s k á válka n e b u d e " a
že je třeba p ř i j m o u t a s láskou
rozvíjet život, j a k jej nabízí n e snadný, spoutaný, ozbrojený a p r o m a r n ě n ý m i lidskými osudy p o z n a m e n a n ý mír, m ů ž e b ý t p r a m e n e m
j e d i n e č n é h o úsilí, který j e d n o u p r o mění toto šedivé příměří n e j e n v
trvalý klid zbraní, ale i lidských
duší. T í m t o směrem, j a k se zdá,
v e d e dnes j e d i n á reálná cesta k
obnově
svobod a práv n á r o d ů
střední a j i h o v ý c h o d n í Evropy.
Proto j e t a k é třeba p o d p o ř i t v š e c h n y poctivé s n a h y o lepší d o r o z u m ě n í mezi Z á p a d e m a V ý c h o d e m ;
n a námitky, že tyto pokusy už zle

zklamaly v minulosti, třeba o d p o vědět, že j e n u t n o pokusit se znovu.
Moskva si snad č a s e m uvědomí, že
musí překonat o p r á v n ě n o u n e d ů věru Západu, v y v o l a n o u
stalinskou politikou, a prokázat p o c t i vost úmyslu, a ť už j d e o m í r ve
světě n e b o j e n o mezinárodní v ý m ě n u k n i h a filmů. Lze se d o m n í vat, že t a t o t e n d e n c e bude spíše
posílena než oslabena, vzhledem ke
struktuře sovětské " d r u h é r e v o l u c e " , j e j í ž úspěch závisí n a z a c h o vání m í r u a sblížení mezi n á r o d y .
H o d n ě bude patrně také záležet
n a n á r o d e c h střední a j i h o v ý c h o d n í Evropy, d o j a k é míry budou o d h o d l á n y postupovat vlastní cestou;
bude třeba obnovit svobodné a t r a diční styky se Z á p a d e m a s k o n c o v a t s podezříváním, j e ž bylo uměle
vyvoláno.
A k o n e č n ě k bodu p á t é m u : liberáln í demokracie budou mít ve světě
tolik moci, kolik si jí u h á j í ; tolik
sympatií a tolik následovníků, ve
světě dnes totalitním nebo n e u t r á l ním, kolik si j i c h získají pružnou,
imaginativní, kladnou a progresivní politikou, prokazující, že d e mokracie je živou, revoluční s p o lečenskou silou; že ve šlépějích
d e m o k r a t i c k ý c h ideálů se nakonec
musí ploužit zpátečnická totalita
prostě proto, že demokratický ideál
nejlépe v y h o v u j e t u ž b á m člověka
t o h o t o věku.
Postup světových demokracií,
na
čele se S p o j e n ý m i státy, v příštích
několika letech také výrazně o v l i v ní růst svobody ve státech střední
a j i h o v ý c h o d n í Evropy; jistě, že
Čechoslováci, Poláci, či M a ď a ř i b u dou m í t tolik svobod a práv, kolik
si j i c h sami d o b u d o u ; ale m í r a i
rychlost, s níž t a t o práva budou
získávat přímo, závisejí n a m r a v 3

ním i mezinárodně-politickém p o stupu západních, demokracií ve světě nově se tvořících ideových, m o cenských a kulturních konstelací.
Pavel Tigrid (New York)
O STALINSKÉM
PROTISTALINISMU
Do jisté míry titulek prozrazuje n á mět této poznámky: dnešní sovětský
"protistalinismus"
je pouze
stalinismem
odpovídajícím " n o v ý m
historickým
skutečnostem"
(ve
smyslu dialektického
materialism u ) . A snad b y c h o m mohli jít ještě
dál: pokud byl Stalin stalinistou,
musel by se současnou politikou
protistalinlsmu plně souhlasit.
Objasněme tento zdánlivý paradox.
Jestliže zamítneme (jako realistickou možnost) hypotésu, že by se
vzdali komunističtí vůdcové prostě
dialektického
materialismu, pak
zbývají pouze dvě základní m o ž n o sti: po smrti Stalinově mohli bolševičtí vládci pokračovat v oficiální
deifikaci Stalina; nebo mohli znehodnotit Stalinovu památku a vyhlásit oficiální protistalinismus.
Pakliže rozumíme komunistické dialektice správně, taková základní p o litická rozhodnutí
nezávisejí na
sentimentu, a ť už přátelském nebo
nepřátelském. Taková rozhodnutí
jsou prostě funkcí "historických
podmínek", a zásadním kriteriem je
úspěch komunistické strany. Každá
situace je vlastně "historickým p r o blémem", který bolševici musejí
"vyřešit"
v souhlasu s "přírodními
zákony" (i. e. dialektikou). Pouze
jedno řešení, za každé dané situace,
je správné;
ostatní řešení by z p o malila " p o k r o k " ; ostatní řešení jsou
objektivně "reakční" a "protirevoluční".
A jestliže pouze jedno řešení v každé dané situaci je historicky správ-

né, pak jednota bolševické a v a n t gardy je základní a nejdůležitější
hodnotou. Po smrti Stalinově j e d nota ( b y ť j e n formální) v komunisnota ( b y ť j e n formální) v komunisbolševičtí vůdcové
nerozhodli pro
protistalinismus.
Dvě ohniska
moci
Jednota komunistické strany se
ocitla najednou v rozporu se skutečností: tou skutečností byla dvě
ohniska moci. Jedním ohniskem byl
Stalin, nebo lépe řečeno, stalinský
mythus. A druhé — funkční —
ohnisko se soustředilo v rukou n o vých vládců, Stalinových nástupců.
Alespoň někdy tato dvě ohniska
(jedno legendární a j e d n o skutečné) si musela odporovat. Mrtvý S t a lin nevyřešil (a nemohl vyřešit) situace, jimiž se bolševici museli zabývat v roce 1954, 1955 . . . . a tak
dále. Okamžitá situační r o z h o d nutí ležela (a leží) v rukou živých
vůdců a závisejí na j e j i c h rozboru
historických sil a procesů. Avšak
kterémukoli komunistovi se nová
rozhodnutí m o h o u zdát nesprávnými podle stalinských měřítek; může
namítnout, že "Stalin by to udělal
jinak", jinými slovy: situace vzniklá smrtí Stalinovou byla neobyčejně
plodná pro růst fakcí a pro vývoj
"nejednotnosti".
Prvotním důvodem protistalinismu
tedy, podle této teorie, byl stalinský
princip jednoty, princip, jehož Stalin sám užil k odstranění všech členů leninského politbyra — Trockého, Bucharina, Tomského, Rykova,
Zinověva, Kameněva — takže v roce
1929, pět let po skonu Lenina, S t a lin byl j e d i n ý m členem vrcholného
stranického orgánu, který pracoval
bok po boku s Leninem. Noví č l e n o vé politbyra (Molotov, Kaganovič)
nebyli nikdy svědky Stalinových
chyb a omylů před rokem 1924. Sta-

lin mohl pak snadno prohlásit, že
jeho rozhodnutí — ať už byla jakákoli — byla přesně v souhlasu s leninismem. A pokud se týká ostatních vůdců bolševické strany, Lenin nezanechal trvalého dojmu jako živý vůdce. Lenin zemřel příliš
brzy. Lenin se stal legendou dřív,
než jeho vliv trvale zapůsobil v celé
sovětské společnosti. Stalin proto
nemusel znehodnotit Lenina.

tisíců stalinistů a povýšení tisíců
následovatelů nových vládců — zajišťuje základní loyalitu k novým
vůdcům. Nyní je také možno vinit
Stalina z nejrůznějších nedostatků
a nesnází, jimiž sovětský život
oplývá, nemluvě ani o zahraničně
politických výhodách této nové sovětské politiky.
A co dál?

Avšak noví vůdcové se museli zbavit stalinské legendy: celé generace
komunistů vyrostly v době stalinské diktatury. Celé generace nové
sovětské společnosti byly, nebo se
staly, stalinisty. Za daných okolností pouze Stalin mohl být ústředním bodem bolševické jednoty (ať
už to byla vynucená, formální, skutečná, nebo neformální jednota).
Sovětští komunisté a prokomunisté
— v souhlasu se svým genetickým
vývojem — prostě museli měřit
jakákoliv
rozhodnutí
Chruščeva,
Malenkova a ostatních, na stalinských vážkách.

Transformace (ve směru od Stalina k novým vládcům) se patrně
neskončila; stalinská legenda není
ještě zničena — aspoň ne mezi
těmi, kdo osobně Stalina znali a
spolupracovali s ním. Další průběh
tohoto přerodu nepochybně přivodí
radikální změny ve vrcholných orgánech strany. Bude nutné, aby
některý z dnešních vládců odstranil
dnešní kolegy z mocenských posicí
— aby je poslal do ústraní. Neexistuje totiž jednota pokud jde o
politiku vůči mrtvému Stalinovi.
Projevem této nejednoty budou
čistky; pro změnu tyto nové čistky
nemusejí být násilné, nemusejí vést
k fysické likvidaci oposice.

Po smrti Leninově transformace
Lenin-Stalin byla umožněna čistkami všech leninských členů politbyra a mnoha jiných bolševických
vůdců.
Po smrti Stalinově, přerod StalinMalenkov-Chruščev vyžadoval znehodnocení Stalina, poněvadž celé
sovětské generace vyrostly v mythu
stalinské neomylnosti a žádný nový
vůdce by nebyl schopen zajistit
"bolševickou jednotu", pokud jeho
jednání nebyla hodnocena stalinskými normami.
Ostatní logické výhody protistalinismu jsou jen důsledkem, nikoli
příčinou, protistalinismu. Výměna
celých kádrů — to jest propuštění

Protistalinismus připravil půdu pro
novou jednotu komunistů pod novým vedením. Tím také posílil komunistickou stranu. A vzhledem
k tomu, že měřítkem je úspěch k
munistické strany, její maximální
posílení, pak je nová politika jenom
pokračováním, politiky leninské a
stalinské a jejím logickým důsledkem.
Pokud byl Stalin stalinistou, pak se
svými dnešními soudruhy z toho
Velikého Neznáma plně souhlasí.
Jeho památka je méně důležitá, než
"vítězství" komunismu. Jeho nástupci totiž zdědili všechny nepřátele Stalina a žádné z jeho přátel.
Jeho nástupci se totiž stali dědici

V síle byla jednota

všech slabostí sovětského systému;
avšak nezdědili uznání za sovětské
úspěchy.
Jiří
Nehněvajsa
(Columbia University, New York)
ZÁZEMÍ
Stalinova smrt a postalinský vývoj
nesporně uvede v život síly, velmi
důležité pro další vývoj zápasu m e zí demokraciemi a komunismem.
Činitelem velkého dosahu byla p ř e devším Stalinova smrt sama. M í sto j e d n o h o vůdce, jehož slovo bylo
rozkazem, proti němuž nebylo o d volání, nastoupilo seskupení několik a skupin proti sobě m a n é v r u j í c í c h
za klamnou fasádou kolektivního
vedení. I když pud sebezáchovy a
návyk přísné discipliny drží s o u druhy i nadále v j e d n o m h o u f u ,
símě rozporů může nyní klíčit v
prostředí podstatně příznivějším.
Dnešní vládcové postrádají prestyže, jemuž se těšil Stalin, a stěží
se m o h o u dovolávat revoluční s e niority vůči řadě soudruhů z a h r a ničních. I to oslabí jejich pokusy
řešit vztahy mezi komunistickými
stranami různých zemí absolutním
příkazem.
Avšak hlavním činitelem v postalinském vývoji jsou oposiční síly,
které se vytvořily pod hladinou v y nucené konformity všudo tam, kde
se komunismus dostal k moci. Patří
mezi ně touha nové střední třídy,
rostoucí především v Sovětech, ale
také už se projevující v lidových
demokraciích, po větším stupni s v o body, po větší jistotě před policejní
libovůlí a stranickými sekretáři. Je
tu boj proti přílišné sešněrovanosti
ideologickou orthodoxností. Patří
mezi ně znechucenost řadových členů strany a i p ř e m n o h ý c h f u n k c i o nářů, plynoucí ze zklamání z k o munistické prakse, tak ostře se lišící od vábniček teorie. A patří mezi
ně ovšem tvrdošíjný, i když p ř e v á ž 6

ně j e n pasivní odpor protikomunistů, odpor, který se ani dlouholetému
soustředěnému indoktrinačnímu t a žení nepodařilo podstatně oslabit.
" K o n f l i k t mezi ethosem nové státní
buržoasie a ideologickou
čistotou
strany je hlavním zdrojem napětí
a změny v sovětském životě", napsal
nedávno profesor
Seton-Watson.
Totéž začína platit i o m l a d ý c h
komunistických státech ve v ý c h o d ní Evropě, kde "státní buržoasie"
není sice dosud tak vyvinuta j a k o
v Sovětech, ale kde je o to silnější
pasivní odpor nekomunistů.
Nově

možnosti

Těžiště boje za svobodu n á r o d ů
p o d m a n ě n ý c h komunisty se v postalinské době ještě více posunulo
do komunistického zázemí. P r u d ký vývoj v oboru thermo-nukleárn í c h a atomických zbraní způsobil,
že válka j a k o řešení velkých sporů
doby je nejen nepravděpodobná, ale
také nevhodná — aspoň v d o h l e d né době. O to důležitějším se stává
domácí zázemí. A tady také byly v
minulých letech zaznamenány n e malé úspěchy ve směru k širším
svobodám a právům lidu.
Tato vítěžství ukazují jasně cestu,
jež j e d n o h o dne dovede č e s k o s l o vensko a ostatní národy k plné
svobodě. Proto je nutno udržovat a
stále stupňovat tlak proti k o m u nistickým m e t h o d á m ve všech o b lastech života hospodářského a k u l turního, a kde to bude možno, i p o litického. Uplatňovat při tom do d ů sledku ona "práva pracujícího l i du", jež komunistické ústavy samy
přiznávají; získávat pro tento tlak
soustavně nejen řadové členy s t r a ny, ale při v h o d n ý c h příležitostech
i ty funkcionáře, kteří jsou rozčarovaní postupem předáků a u nichž
je naděje, že se v rozhodné chvíli
spojí s lidem; p r a c o v a t systematicky
k tomu, aby se ty různé " p á k y " k o -

munistické moci, zejména odborové
organisace a mládež, ponenáhlu
uvolňovaly.
Takovýto všestranný tlak sám o
sobě ovšem sotva by mohl přivodit
obnovu svobod v zemích, střední a
východní Evropy. Ale ve spojeni
s mezinárodně politickým vývojem
by mohl připravit půdu pro plnou
obnovu. Takovým vývojovým činitelem by například mohlo být sjednocení Německa, spojené s pádem
východoněmecké loutkové vlády.
Eduard Táborský
(University of Texas, Austin, USA)
RUSKO A M Y
Od loňského roku vyvíjí se nová
mezinárodní situace. Nedůvěra a
napětí mezi Západem a sovětským blokem sice trvá, ale pokusy
ne-li hned o dohodu, tedy aspoň
o praktický modus vivendi mezi oběma tábory pokračují, a zdá se, že
se bude o ně stále více usilovat.
Atlantické souručenství není sice
ohroženo, ale je politicky oslabeno.
Je také postiženo tím, že západní
Německo nebylo dosud vyzbrojeno
tak, jak se předvídalo.
Někteří
Němci by chtěli přímo jednat s
Moskvou a zaplatit za své sjednocení
vystoupením z atlantické
aliance. Ze všeho, co Chruščev pověděl v Londýně na proslulé večeři
s britskými labouristy, třeba pokládat za nejvýznamnější jeho hrozbu,
že bude-li Západ podporovat německé zbrojení, Sověty se dohodnou
s těmi německými činiteli, kteří již
dnes si přejí dohody s Moskvou.
Přes nejhouževnatější úsilí, které
vyvinul kancléř Adenauer, nepodařilo se odvrátit od Evropy nebezpečí nového německo-sovětského přátelství, ne-li přímo spojenectví. V Mosvě, kde se nic zcela neopouští z odkazu ruské zahraniční

politiky, dosud nezavrhli možnost
obnovit za určitých okolností spojenectví s Německem, spojenectví,
které má tradici delší dvou století; kromě toho Německo, odpoutané od Západu, bylo by tentokráte
partnerem slabším u srovnání se
sokem.
"Sebeosvobození"
Co mohou národy středni a východní Evropy za těchto okolností očekávat od západních mocností? Sotva mohou doufat, že by západní
demokracie byly ochotny ke křižáckému tažení proti Sovětům za
osvobozeni těchto národů. K tomu
by mohlo dojiti jen tehdy, kdyby
vzniklo nové ostré napětí mezi
Sověty a Západem; není to vyloučeno, ale v dohledné době málo
pravděpodobné.
Máme se proto vzdát naděje na
obnovu svobod a práv v naší zemi?
Nikterak! Nemůžeme-li za dané
situace počítat s tím, že by naše
země byla osvobozena zvenčí, můžeme oprávněně doufat, že naše
národy dosáhnou svobody postupným vnitřním sebeosvobozováním.
Vývoj událostí potvrzuje, že "sebeosvobození" jeví se realistickou politikou a za nynější mezinárodní
situace politikou nejslibnější, ne-1i
jedině možnou.
Sebeosvobozovací politika počítá s
vnitřními změnami, k nimž dochází v sovětské říší (t. j. v Sovětském Svazu i v zemích jemu podrobených nebo na něm závislých)
a to jak pod tlakem vnitřních napětí a kontradikcí, tak i pod tlakem
mezinárodního vývoje. Vývoj od
Stalinovy smrti ukazuje, že sovětská říše prochází vážnou krisí. Odvrat od Stalina k Leninovi je přímo
křečovitým pokusem zachránit sovětský režim a systém. Je však

pochybné, že se tento pokus podaří. Místo beztřídní společnosti,
nepotřebující státního aparátu, o
níž snil Lenin, vyvinula se nová
industriální, třídně rozlišená společnost s novou silnou střední vrstvou, sociálně a mentálně odlišnou
od dělníků a rolníků. Zároveň stát
nabyl nebývalé mocenské síly, která zajišťuje Rusku místo jedné z
vedoucích světových mocností.
Tuto novou společnost a mocensky
velmi posílený stát s rostoucími
závazky a odpovědnostmi ve světové politice, nebude možno ovládat
a spravovat primitivními metodami
leninské centralistické diktatury a
stalinského teroru, které mohly
účinně působit v sociálně primitivním předindustriálním prostředí.
Zavržení stalinských metod nepostačí: sovětští vládci budou nuceni
k dalším změnám, které postupně
zasáhnou i vlastní systém.
Tyto změny mají a budou mít pronikavé následky v porobených zemích střední a východní Evropy.
Jak zřetelně naznačily události v
Polsku, politické změny, k nimž je
a bude nuceno sovětské vedení, posílí v porobených národech snahy o
obnovu svobody a nezávislosti.
Povlovné

změny

Není ovšem pravděpodobné, že změny, k nimž nyní dochází a bude docházet v sovětské říši, by přivodily
náhlé zhroucení sovětského režimu.
Spíše se zdá, že povedou k postupné
jeho modifikaci — možná pronikavější než se dnes zdá — nikoli
však tak pronikavé, že by dosavadní
režim padl a byl snad vystřídán
režimem demokratickým,: pro to není zatím v Rusku — na rozdíl od
zemí střední a východní Evropy —
ani psychologických, ani politických předpokladů. Postupné modi-

fikace režimu jeví se pravděpodobnější také proto, že Sovětsky svaz
není ohrožen vojenskou nebo mocensko politickou intervencí zvenčí,
ze Západu. Sovětské Rusko — nedojde-li k událostem dnes nepředvídatelným — zůstane silnou světovou velmocí, kterou jen Spojené
státy předstihují svým mocenským
potenciálem.
Zdá se proto realistické usilovat o
osvobození střední a východní Evropy ve smyslu nikoli nepřátelsky zahroceném proti Rusku. Ostatně,
nepřátelsky protiruská politika není
v zájmu malých národů této oblasti.
Ale je v očividném zájmu Ruska,
aby získalo přátelství těchto národů; pokud je udržuje v násilném
poddanství, udržuje v nich jen nenávist a ducha vzpoury proti sobě.
Německo a střední Evropa
Při mezinárodních jednáních o odzbrojení a bezpečnost můžeme a
máme žádat od svých západních
přátel, aby (spojují-li s těmito problémy sjednocení Německa) spojili
s nimi také osvobození střední a
východní Evropy a to prostřednictvím svobodných voleb. Kdyby Sověty daly souhlas k svobodným volbám, mohlo by být zároveň mezi
velmocemi závazně ujednáno, že
středo a východo-evropské země v
každém případě přijmou podobný
mezinárodní status, jaký má dnes
Rakousko nebo Finsko. Tím by byly Rusku dány dostatečné záruky,
že středo a východo-evropské země
nebudou ani z vlastního, ani z cizího podnětu provozovat protiruskou politiku, nýbrž budou pokojně
spolupracovat jak s Ruskem, tak se
Západem, aniž byly loutkami v rukou kterékoli velmoci.
Není-li mnoho nadějí, že by dnes
Moskva byla ochotna přijmout ta-

kovéto řešení, není to důvodem,
abychom se vzdávali tohoto plánu.
Kdyby plán byl sledován systematicky — nikoli ovšem jen jako nástroj propagandy, nýbrž jako vážný
politický cíl — vyvolal by časem
silné hnutí v zemích střední a východní Evropy, které by strhlo do
svého proudu i mnohé řadové příslušníky
komunistických
stran,
neméně nespokojené se sovětskou
nadvládou a jejími agenty, než nekomunisté.
K rozvlněni lidového
hnutí za železnou oponou bylo by
ovšem zároveň třeba, aby také političtí exulanti hlásali konstruktivní
demokratický program, z něhož by
bylo patrno, že neusilují o obnovu
starých režimů, nýbrž že si přeji
s Masarykem, demokracie stále lepší a dokonalejší.
,
Je ovšem třeba jednat rychle. Jinak
hrozí nebezpečí, že Sověty dosáhnou
"neutralisace" Německa a zároveň
budou i nadále ovládat celou střední a východní Evropu.
Hubert Ripka

(Londýn)

OD TITOISMU K NEUTRALISMU
Některé projevy západních státníků
naznačují, že se v poslední době
uvažuje o nové politické strategii
v oblasti střední Evropy. "Politika
osvobození" zůstává ideálním cílem; cesty, jež by k osvobození
vedly, se však mají změnit. Má se
za to, že v nynější době ideologic-

kých obratů, kdy Moskva v podstatě přijala titoismus a hlásí se
k zásadě "různých cest k socialismu", země střední Evropy by se
pozvolna mohly vydat po Titově
vzoru na jeho cestu.
Nutno ovšem dobře uvážit, jaké
jsou reálné možnosti k takovéto
"titoisaci". Především nelze zapomínat, že Jugoslávie se stala "titoistickou"
tedy nezávislou na
Moskvě, takřka výlučně v důsledku
vnitřního boje mezi Stalinem a
Titem a nikoli, jak se někdy mylně
má za to, v důsledku západní diplomatické intervence. Je pravda, že
zejména americká hospodářská pomoc Jugoslávii umožnila Bělehradu
přežit nejtěžší
chvíle zápasu s
Moskvou a Kominformou, maršál
Tito si však svou nezávislost vybojoval riskantním a odvážným postupem; dnešní vlády v Praze, v
Budapešti a i ve Varšavě jsou dosud povolnými nástroji v rukou
Moskvy; kromě toho hospodářský
systém
těchto
středoevropských
států je dnes tak úzce spjat s
hospodářstvím sovětským, že jakýkoli rozsáhlejší obchod s nimi
by nakonec posílil sovětskou hospodářskou strukturu a snad by ještě i zostřil sovětský dohled nad
těmito zeměmi.
Je nesporné, že kdyby bylo možno
v dohledné době nastolit nezávislost titovského ražení v Praze, ve

Stalin v jednom zo svojich prejavov vyjádřil nespokojnosť so
súdruhom Postyševom a spýtal sa ho: "Kto ste vlastně?" Postyšov odpovedal jasné: "Som bolševik, súdruh Stalin, bolševík."
— Táto odpověď sa najprv pokládala za přejav nedostatku
úcty k Stalinovi, neskór sa vyhlásila za škodlivý, a skončilo to
tak, že Postyšev bol napokon zlikvidovaný ako "nepriateľ ľudu".
Nikita S. Chruščev na XX. sjazde KSSS v Moskvě

Varšavě nebo v Budapešti, že by to
znamenalo významné posílení věci
demokracie a svobody; otázkou zůstává, zda "titoisace" je proveditelná, vzhledem k nedostatku základních předpokladů k takovéto
změně. Naopak se zdá, i když paradoxně, že cesta k liberálnějšímu
vztahu mezi zeměmi střední a jihovýchodní Evropy a SSSR vede
spíše přes Moskvu než přes Bělehrad.
Neutralisace
středoevropské

obasti

Po Stalinově smrti situace v zemích
této oblasti ani zdaleka není statickou, a po X X . sjezdu KSSS má
v sobě řadu dynamických prvků, jež
patrně nezůstanou bez vlivu na
další vývoj. Mezinárodně-politicky
pak je tu otázka sjednocení Německa, jež přes svou složitost by
mohla být klíčem, jímž se jednou
otevřou brány k budoucímu osudu
sousedů této země. Zatím mnohé
nasvědčuje tomu, že v otázce sjednocení Německa Moskva vyčkává a
podporuje v západním Německu
takový vývoj, který by nakonec vedl
k dvoustranným jednáním
Moskvou a Bonnem.
Neutralisace západního Německa
samotného, jež by tento stát vydala
na pospas sovětskému vlivu a tlaku,
by byla ve svých důsledcích tragickou pro věc svobody a míru ve
světě. Avšak neutralisace celé středoevropské a balkánské oblasti,
spojená s vlastním obranným systémem těchto zemí a vzájemnými
zárukami bezpečnosti, jakož i mezinárodně-politlckou dohodou mezi
oběma tábory, by mohla vytvořit
rovnováhu sil, jež by byla přijatelná všem.
Zatím je tato myšlenka pro Moskvu patrně nepřijatelná; ale není

vyloučeno, že jednoho dne sovětská vláda přijde na to, že neutralisace středoevropské a balkánské
oblastí by byla úměrnou cenou za
splnění jednoho z hlavních cílů
sovětské politiky — odloučení Německa od západního bloku.
Neutralisace skrývá mnoho neznámých a snad i nebezpečných prvků. Nesporným se však jeví ovzduší změny, kterým procházejí státy
středo - a východoevropské oblasti.
Tento fakt nabádá k pronikavé
úvaze o tom, jak tohoto ovzduší
využít k rozšíření svobod a bezpečnosti národů v této části světa.
Josef Korbel
(Denver University, Colorado, USA)
KENNAN A KOMUNISMUS
Newyorský týždenník
The New
Leader uveřejnil v čísle z 3. septembra článok Donalda W. Treadgolda,
ktorý polemizuje s názormi George
F. Kennana o súčasnej sovietskej
politike a o situácii v štátoch strednej a juhovýchodnej Europy. Svoje
názory zveřejnil Kennan v sérií
článkov (medzi nimi tiež v poznámmeziodtlačenej v tomto časopise).
ke,
Donald W. Treadgold, ktorý je profesorom ruských dejín na washingtonskej univerzite v Seattle a
autorom viacerých knih o Rusku,
vytýká Kennanovi, že jeho postoj
směruje k akémusi druhu amerického neo-izolacionizmu; domnieva sa,
že Kennan podceňuje význam ideologie v medzinárodne-politických
záležitostiach a že v zásadě neberie
do úvahy napätie, ktoré existuje
medzi 1'udom a totalitnými režimami.
"Nikde", píše profesor Treadgold,
"sa Kennan nezmieňuje o terajšom údele národov pod totalitnou

vládou najmä pokial' ide o národy
za železnou oponou. Kennan odsudzuje hroznů nespravodlivosť, ku
ktorej došlo pred niekoľkými rokmi, ale dodává, že " v dějinách sa
spáchalo mnoho krívd a zriedka
kedy boli všetky napravené . . . " Je
iste správné domnievať sa, že nie
politickí exulanti, ale mladí ľudia,
(ako píše Kennan) ktorí dnes žijú
v komunistických štátoch, budú
alebo by mali rozhodovat o forme
nových a slobodných režimov. Lenže je celkom niečo iné, pokladať organizáciu komunistických štátov a
komunistickej spoločnosti za niečo,
čo je navěky trvalé. Kennan predsa
dobré vie, že, na příklad, reštaurácia stuartovská a bourbonská, ku
ktorým došlo po nesporne autentických revolúciach, neobnovila status
quo ante, ktorý Kennan prirovnáva
ku kývajúcemu sa panákovi z dětských rečnovaniek. A tak, ako vraj
tento panák patří do říše rozprávok, tak tam patří i akákoľvek
nádej na obnovenie statu quo ante
v týchto oblastiach. Nebolo by však
účelnejšie začať debatu na podklade štúdia a dókladnej analýzy,
na příklad, o otázkách súkromného pol'nohospodárstva, o vzťahoch
medzi městským a vidieckým hospodárstvom, alebo o vývoji pluralistických
možností
slobodných
vzťahov v sociálom a politickom
živote? Veď ani mnohí zo "zaslepených" politických exulantov nechcú vo svojej vlasti obnoviť status
quo ante, ale len slobodu."

SOCIALISTÉ A
SOVĚTSKÉ VÁBNIČKY
Na 20. sjezdu komunistické strany
SSSR bylo rozhodnuto usilovat o
vytvořeni společné fronty se socialistickými stranami ve svobodném
světě. Chruščev sám zahájil kampaň, později rozvedenou sovětským
tiskem: rozdíl mezi socialisty a komunisty je prý pouze v odlišnosti
názoru na různé formy přechodu k
socialismu; i komunisté uznávají
možnost
nenásilné
parlamentní
cesty k vybudování socialistické
společnosti; Pravda (20. IV. 1956)
žádala, aby se skončilo rozpolcení
dělnického hnutí. A komuniké osmi
členských stran, oznamující rozpuštěni Kominformy, mluvilo
o
nutnosti "překonat rozštěpení dělnického hnutí".
Komunisté se pokusili zahájit dialog se západními socialisty bez
ohledu na okamžité praktické výsledky; vědí totiž, že za dnešních
podmínek je jakákoliv spolupráce
nemožná. Vědí však také, že každý
rozhovor — i když subjektivní názory účastníků jsou ostře protikomunistické — může objektivně
posilovat jejich dnešní linii, ujišťující svět o mírumilovných úmyslech sovětského režimu, jeho ochotě k mírové koexistenci a také o
upřímnosti konečného zúčtování se
stalinskou érou.
První krok ke "sblížení a spolupráci
mezi dělnickými stranami" učinil

Stalin sa rád díval na film "Nezabudnuteľný role 1919", v ktorom sa mohol vidieť, ako stojí na stupátku obrněného vlaku
a ako temer vlastnoručne drví nepriatel'a niekoľkými švihmi
šable. Nech si náš drahý priatel', súdruh Vorošilov, dodá odvahy a napíše pravdu o Stalinovi; koniec-koncov, on vie najlepšie, ako Stalin skutočne
bojoval . . . Preukázal by
tak veľké služby . . . jeho vnuci by mu za to raz boli vďační!
Nikita S. Chruščev na XX. sjazde KSSS v Moskvě

koncem listopadu 1955 Chruščev
výzvou k norské Straně práce. Dánští, francouzští a zvláště britští
socialisté okamžitě využili této výzvy a postavili před světové veřejné mínění několik základních otázek, jež uvedly Sověty do očividných rozpaků. Osud sociálně demokratických stran ve východní
Evropě, jakož i jejich funkcionářů,
s požadavkem propuštění řady
uvězněných demokratů, se tak dostal na pořad jednání Západu a
Východu, aniž tomu mohly Sověty
zabránit. Kromě toho socialističtí
vůdcové mohli hovořit otevřeně a
drsně, nejsouce vázáni zvyklostmi,
obvyklými při jednáních mezí vládami. Socialistická Internacionála
(na svém zasedání v
Curychu v
březnu 1956) ostře zavrhla nabídky
na spolupráci s komunisty a prohlásila, že minimální podmínkou
pro pouhou možnost jednání na
mezinárodní základně je obnova
opravdu svobodného demokratického dělnického hnutí všude tam,
kde působilo dříve a bylo potlačeno
komunistickou diktaturou.

nečně, značná část vztahů mezi
oběma hnutími byla psána krví.
Pronásledování sociálně demokratických stran v satelitních státech
prokazují, že stalinské metody dosud všude byly částí komunistických režimů.
Pokus o dialog

Nelze se proto divit, že spolupráce
obou hnutí je za daného stavu vyloučena. Zůstává tedy jen pokus o
spoluzodpovědnost za zkázu, která
by postihla svět, kdyby vzplála válka; socialisté vítají každou možnost, již slibuje zmenšení společného nebezpečí, přesunutím sporů obou táborů do oblasti, kde nehrozí bezprostřední konflikt. Domnívají se, že osobní styk a otevřená výměna názorů pomohou zbavit
sovětské
představitele
různých
představ a ilusí. Dialog má také
býti injekcí, jež posílí všechny potenciální síly v sovětské říši, pokoušející se o překonání stalinismu a o pozvolnou liberalisaci režimu. Jako obyčejně, jen vývoj
ukáže, zda positivní výsledky přeZa dnešní situace tomu nemohlo
váží nad zápory. Doposud však lze
být jinak. Konflikt mezi socialisty
říci, že jak návštěva francouzských
a komunisty je především politický
socialistů v Moskvě, tak i rozhovory
a ideový a rozdíly jsou zásadní a
Chruščeva s labouristy v Londýně,
hluboké.
Socialisté
nepřestanou
nepotvrdily obavy některých evropnikdy zdůrazňovat, že socialismus
ských pozorovatelů. Naopak
se
je nemyslitelný bez svobody. Deukázalo, že Sověty se přepočítaly v
mokratický mechanismus je jim
odhadu, že styk se socialisty snad
pružinou vývoje, kterou je třeba
posílí neutralistické živly uvnitř
hájit jako neodmyslitelnou součást
evropské levice.
společenských přeměn.
Socialisté
se nikdy nestali agenty cizího stáNaproti tomu bude třeba, aby sotu. Pamatují vždycky na specificcialisté — a celý západní svět —
ké podmínky toho či onoho státu a
využili křiklavých protikladů mezi
nahrazuji původní schemata zkukomunistickou skutečností a košenostním postupem, ponechávamunistickou propagandou a stavěli
jícím dostatečné místo pro vyřešení
komunisty před konkrétní požadaných problémů podle konkrétních davky, jež nebude možno přehlížet
potřeb a národních aspirací. A konebo umlčet.

Program

"lidové

fronty"

V tomto směru britská Labour
Party se prokázala být nejpružnější: viz na příklad její nedávná energická intervence ve prospěch politických vězňů v zemích sovětského vlivu a na obranu dělníků, kteří
v červnu demonstrovali v Poznani.
Nebo myšlenka "lidové fronty"
(uskutečněná v roce 1936 ve Francii), kterou komunisté dnes
tak
horlivě
propagují:
kdyby totiž
opravdu došlo k vládě "lidové fronty" na př. v Československu, znamenalo by to především definitivní konec stalinismu. Francouzský
vzor, ve svém politickém a mezinárodním programu, i dnes vyhovuje skutečným tužbám většiny
československého lidu. V politické
části programu francouzské "lidové
fronty",
výmluvně
nazvané
"Obrana svobody", se žádá (mimo
jiné): politická amnestie, rozpuštění všech polovojenských organisací, zrušení všech zákonů a nařízení
omezujících svobodu tisku, zajištění pravdivého zpravodajství státního rozhlasu, zajištění svobod odborů pro všechny občany, opatření
vedoucí k rozvoji veřejného vzdělání, a pod.
I když jednotlivé body tohoto programu jsou dnes neúplné, atmosféra, z níž vyrůstají, předpokládá
obnovu základních svobod a opuštění systému diktatury jedné strany.
Proto se také komunistické
strany
neodvážily
uskutečňovat
program "lidové fronty", program
vpravdě aktuální, kdyby ovšem to
komunisté mysleli vážně a do důsledků s t. zv. destalinisací svých
režimů.
Pro komunisty je "lidová fronta"
prozatím jen heslem, jímž se má
rozleptávat evropská levice a neu-

trálové přesvědčovat o opravdovosti
sovětských úmyslu. Socialisté by si
však měli uvědomit, že Achillova
pata nové sovětské linie je právě
ve střední a východní Evropě. Vytvoření "lidové fronty" v zemích
této oblasti je jednou z konkrétních
možností, půjde-li vývoj ve směru
ke skutečnému překonáni stalinismu. Doposud se komunisté snažili
vyhnout řešení všech základních
otázek a domnívají se, že stačí jen
přemalovat výkladní skříň. Konečná forma komunistické reakce bude
do značné míry výslednicí politiky
Západu a vývoje objektivních podmínek v komunistickém světě, především v sovětském Rusku.
Za těchto okolností je úkolem socialistů být zárukou pro nově se
formující síly v sovětském bloku, že
návrat ke kapitalismu je nemožný
a že hospodářské změny za železnou oponou jsou z velké části trvalé; a současně příkladem, že žádný trvalý společenský řád nemůže
vzniknout z otrockých duchů, poháněných násilím, strachem, a terorem.
Jiří Horák a Radomír Luža
(New York)
SITUACE PO X X . SJEZDU
Vývoj událostí v československu po
X X . sjezdu Komunistické
strany
SSSR prošel zatím třemi zřetelnými údobími: první údobí bylo charakterisováno mohutným otřesem,
způsobeným likvidací stalinského
kultu a výčtem zločinů sovětského
diktátora, jak je přednesl Nikita
Chruščev v Moskvě 24. a 25. února
1956. Chruščevova řeč je nesporně
jedním z nejpozoruhodnějších dokumentů naší doby; a není divu,
že v KSČ způsobila otřes, který
ohrozil jednotu strany a její schopnost vládnout. Zároveň řadové člen-

stvo strany, část jejích, intelektuálů a převážná většina národa přijala moskevskou destalinisaci jako
signál k náporu na stranu a vládu:
na všech úsecích veřejného života
jakoby čarovným dotekem se rozvázala, ústa a takřka všechno, čítaje
v to i některé základní články
marxistického dogmatu, bylo podrobeno pronikavé kritice. V tomto
prvním údobí se strana pokusila o
jakýsi souzvuk s kritiky, patrně
proto, že jí nic jiného nezbývalo.
Někdy bylo nesnadno zjistit, co je
kritikou stranou schvalovanou a co
opravdovým výrazem lidových požadavků. Ve straně samotné, v nejvyšším jejím vedení, probíhala rovněž ostrá diskuse, jež jenom zvýšila názorový zmatek mezi stalinisty, kteří se nemohli vzpamatovat z
chruščevovského úderu.
Vyvrcholením (a zároveň koncem)
tohoto údobí byl ovšem dubnový
sjezd československých spisovatelů
v Praze a květnové studentské demonstrace, jež vyústily v jasné, politické požadavky, formulované ve
známých resolucích. Strana si počala uvědomovat, že Moskva zasela
bouři, kterou nyní Praha sklízí, a
že by Praha na ni mohla doplatit
podstatnou ztrátou své moci a dlouhé řady vůdců, jejichž jména jsou
nerozlučně spojena sc jménem i činy mrtvého sovětského diktátora.
Bylo třeba oddělit skutečnou lidovou
oposici od kritických hlasů stranou
schválených, bylo třeba určit rozmezí rozpravy a kritiky. Tímto
úsilím je poznamenáno druhé vývojové údobí u nás, jehož vyvrcholením byla červnová celostátní konference KSČ. Tu už Antonín Novotný určuje, co jsou a co nejsou "projevy nekázně", jež "ohrožují to nejcennější, co máme — jednotu strany a její bojeschopnost."

Strana si nevěří?
Situace ve straně byla tak nejistou,
že Bruno Koehler (ve zprávě orga-nisační komise) odmítal požadavek
tajných voleb do všech orgánů strany a odůvodnil to po pravdě tím, že
to neodpovídá "složení naší strany",
neboť " v četných organisacích by
zavedeni tajných voleb mohlo být
zneužito k prosazení takových kandidátů do stranických výborů, kteří
nedávají záruku, že budou probojovávat správnou politiku strany. . ."
(viz Rudé Právo z 16. června 1956).
Tento pro stranu věru chmurný
obraz dokreslil na sjezdu Novotný
poukazem na to, že hybnou silou
politického kvasu u nás jsou "studenti, někteří příslušníci inteligence
a někteří pracovníci z různých ússtředních úřadů a institucí." Krátce
mluveno slovy Václava Kopeckého
na pražské konferenci, strana "ke
svému údivu musela přihlížet. . . .
k velmi vášnivým exaltacím v duchu nejčiřejšího liberalismu . . . " ,
výsledek to "zcela mylné představy" o kritice, jak ji měla strana na
mysli a jak ji hodlala usměrnit.
Stalinismus je mrtev
K tomuto usměrnění došlo ve třetí
fázi vývoje u nás po X X . sjezdu
KSSS a toto údobí dosud trvá.
Ofensiva strany proti příliš rychlé
liberalisaci na všech úsecích našeho veřejného života byla zahájena na plenárním červencovém zasedání ÚV KSS v Bratislavě a později ve vládních schůzích a v průběhu plenárního zasedání Národního shromáždění. Důraz je nyní
na tom, co se opět "nesmí", co
vláda "nepřipustí" a o jakou "liberalisaci" vlastně jde. Karol Bacílek
na zasedání ÚV KSS to řekl celkem
jasně: "Súdruhovia redaktori . . .
nemusia mať obavy . . . bola jim
zverená vel'mi účinná a ostrá zbraň

. . . . a čo je to za vojaka, ktorý
sa bojí vystřeliť z pušky?
Vojak:
musí strielať, ovšem do niepriateľa
a nie do vlastnej armády. . . " .
Poslední fáze vývoje u nás po moskevském sjezdu nasvědčuje tomu,
že stalinská klika dosud vládne
KSČ, i když je to poměrně malá
skupina, isolovaná nejen od širokých lidových vrstev, ale i od většiny řadového členstva strany a
jejích drobných funkcinářů.
Na
této většině bude záležet, nikoli
zda, ale kdy tyto zbytky stalinismu
ve straně budou zlikvidovány a kdy
životní úroveň opravdu začne stoupat a vnitřní demokracie opravdu
fungovat. Sousední Polsko ukazuje
cestu. U nás stalinské síly ve straně se zatím pokoušejí jít rukama
proti rozjetému parnímu válci.
Rm
EXULANTSKÝ SPISOVATEL'
NAVŠTÍVIL POL'SKO
Melchior Wankowicz, významný
pol'ský spisovatel', žijúci v exile,
bývalý příslušník Andersovej armády a autor mnohých knih o
účasti Poliakov v bojoch pri Monte
Cassino a o živote pol'ských emigrantov, navštívil toto leto Pol'sko.
Z prijatia, akélio sa mu dostalo vo
varšavských literárnych kruhoch,
sa dá súdiť, že je to prvý exulantský spisovatel', ktorý sa dnes teší
rovnakej vážnosti v radoch pol'skej
emigrácie i v komunistických literárnych kruhoch. Nie menej ako
pať Wankowiczových knih, z ktorých niektoré otvorene odzrkadlujú
autorovo protisovietské presvedčenie, výjde teraz v Pol'sku v póvodnom znění. Wankowicz je teraz
americký štátny občan.
Na okraj Wankowiczovej návštevy vo varšavskej Novej kultúre napísal Z. Flonczak, že sa musí odsúdit Wankowiczov protisovietsky

postoj, že však "požiadavka pravdivosti a úprimnosti, ktorá je nedelitel'nou súčiastkou demokratizácie nášho života, nutné odhalí i
tragické prvky pravdy o vojnových
vzťahoch pol'sko-sovietskych. Až
dosial' sa tak u nás nestalo a sám
mám vel'ké pochybnosti, či je táto
taktika prezieravá."
Vydanie Wankowiczových knih v
Pol'sku a Flonczákov komentár odzrkadluje hlbku ídeovej a i praktickej liberalizácie v pol'skom kultúrnom živote. Cudzí pozorovatelia, ktorí prichádzajú z Pol'ska, sa
zhodujú v tom, že pol'ská denná
i periodická tlač referuje objektivně dokonca i o živote v Amerike,
nevyhýba sa pálčivým otázkám, je
polemická, obsahom pestrá a zaujímavá. Tak na příklad študentský
týždenník Poprostu z 13. júla ostro
kritisoval hospodárské poměry v
Štáte pod titulkom "žijeme v sůmraku marxismu?" Niektorí pol'ski
oficiální člnitelia napadli redaktora časopisu, iní sa ho však zastali
s poukazom na to, že třeba krititizovať ostro a odvážné, i koď sa
vraj v tejto kritike občas prestřelí;
klady, ktoré vyplývajú z otvorenej
a pravdivej kritiky, sú nepomerno
významnejšie. Náklad Poprostu, časopisu, ktorý sa nedal zastrašit',
sa od tohoročnej jari zdvojnásobil.
Ján Lajčiak (Berlín)
"KULT OSOBNOSTI"
A ŽIVOTNÍ MÍRA
David J. Dallin ve své knize The
Changing World of Soviet Russia
(Yale University Press, 1956) dokazuje, že komunistický státní monolit musí pokračovat v cestě nucené kolektivisace a super-industrialisace bez ohledu na to, zda v něm
vládne Stalin či kdokoli jiný. Údobí
bolševického experimentu není zatím dost dlouhé, abychom mohli s
určitostí říci, zda horečné budování

těžkého průmyslu je opravdu ja- třeba je ta část národního důchokýmsi "kultem osobnosti" socialis- du, která se spotřebuje ve výstavbě
tického hospodářství a jeho inhe- socialistických
zařízení,
včetně
rentním zjevem. Zatím pozoruje- škol, nemocnic a podobně. Její veme, že postalinské změny neměly
řejné zúčtování je příliš všeobecné,
dosud vliv na základní linií, kterou než aby občan státu si mohl být
se řídí nové pětiletky.
jist, že není zneužívána k jiným
Rok 1956 je prvním rokem nových nespotřebním účelům, či k zakrýpětiletých plánů v Rusku a jeho vání
hospodářských
neúspěchů.
evropské sféře (s výjimkou Bulhar- Jednotlivý občan může proto z příska). Plány byly vypracovány na mé zkušeností měřit jen svou skuzákladě jednotných směrnic a jeví tečnou osobní spotřebu. A ta — i
znaky postupující hospodářské inkdyž se nesporně zvyšuje — neodtegrace komunistického světa. Zdá, povídá vzrůstu v západních zemích.
se, že Dallinova domněnka je správV rozdílu růstu této spotřeby mezi
ná: mottem druhé československé západem a východem lze konkrétně
pětiletky i pětiletek ostatních j e měřit míru hospodářského soutěopět těžký průmysl. Místní rozdíly žení komunismu a demokracie; nia občasné výkyvy, zejména po roce koli srovnáváním růstu výroby oce1953, nejsou podstatné. Lze proto li a růstu celého národního proočekávat, že obyvatelstvo této obladuktu i důchodu.
sti se bude muset spokojit i nadále
Situace
v ČSR
s mnohem pomalejším růstem
životní míry, než jak odpovídá možnostem moderní technologie a dis- V tomto smyslu lze hodnotit dosavadní hospodářské výsledky v čestribuce statků.
koslovensku. Je nespornou skutečStát (pomocí "socialistické akumu- nosti, že průmyslová výroba stoupla
lace") bude dále odnímat neúměrně podstatně ve srovnání s rokem 1937
velké částky národnímu důchodu a i 1948. První pětiletka pronikavě
tím vykonávat funkci "kapitalisty", zasáhla do hospodářské i sociální
struktury státu výstavbou těžkého
který, ponechávaje si "nadhodnotu", "vykořisťuje" dělníky. Komu- a strojírenského průmyslu a industrialisací Slovenska. Podle úředních
nistický stát při tom bude mluvit
dat, "koncem první pětiletky přepravdu, pravdu svou, když bude
publikovat statistiky o rostoucím kročila výroba výrobních prostředblahobytu.
Národní výroba i ná- ků 2.3 krát předválečnou úroveň,
a téměř čtyřnásobně předválečnou
rodní důchod budou stoupat. Mnoúroveň výroba strojírenství, jehož
ho výrobních čísel bude vzrůstat
rozvoj a výstavba je jedním ze
rychleji než v západních zemích,
základních rysů a výsledků první
zejména v hospodářsky málo vyvinili té části komunistického světa pětiletky." Na Slovensku vzrostl
hutní průmysl dokonce o 350 pro(postaví-1i se v Bulharsku továrna
cent a strojírenský o 470 procent.
na zboží, které se dosud téměř
nevyrábělo, může vzrůst být za rok Zároveň však výroba potravin nestoupla a spotřebních statků vázla
i několik tisíc procent). Avšak stouči byla úmyslně brzděna. Produkpající míra blahobytu bude se mětivitu práce nedovedl komunistický
řit spíše "socialistickou" než "osobrežim zvýšit.
ni" spotřebou. Socialistická spo-

Návrh směrnic druhého pětiletého
plánu (1956—1960), který ústřední
výbor KSČ vyhlásil 4. května
a
který byl s
menšími
změnami
schválen vládou 20. června, určuje
řadu výrobních cílů pro rok 1960,
a to jak v absolutních číslech, tak
i v procentu růstu u srovnání s rokem 1955. Je zřejmo, že se linie
"kultu osobnosti" v hospodářství
nemění. Zvýšení výroby spotřebních statků a strojních zařízení pro
jejich výrobu půjde jen zčásti k
prospěchu obyvatelstva, protože je
jasně částí sovětské hospodářské
"studené války" v Asii, v Jižní Americe a jinde.
Nové pětileté plány potvrzují domněnku Davida J. Dallina o nevyhnutelnosti super-industrialisace v
komunistickém systému. Komunisté sice namítají, že dočasná újma
v životní míře obyvatelstva bude
jednou bohatě odměněna. Otázkou
je, zda tomu tak opravdu bude.
Podnikatel "stát" v komunistické
společnosti má jiná měřítka na blahobyt hospodářský i politický; nejde mu ani tak o spojenost jednotlivce, jako o růst hospodářské
a politické síly státu.
Zatím tedy byl zlikvidován pouze
Jeden "kult osobnosti" v komunistickém světě; aby se mohla zvýšit
životní míra, bude třeba skoncovat
i s kulty dalšími. Jedním z nich jc
"kult těžkého průmyslu"; polští
národohospodáři už prohlásili, že
neexistuje zákon o trvalé prioritě
těžkého průmyslu v poměru k výrobě spotřebních statků. "Kult těžkého průmyslu" zatím, jak se zdá,
určuje směr a náplň pětiletky i
československého zahraničního obchodu a předpisuje nehospodárné
investice.
Vilém Brzorád (Washington, D. C.)

HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA
Bylo to tenkrát za války a po válce
třicetileté, když za víru v Jana
Husa třicet tisíc rodin se vystěhovalo ze vzpustošených zemí českých.
Sloužili jsme jako emigranti hlavně
ve vojště Gustava Adolfa a bojovali
za svůj návrat. Švédové se slavnostně zapřisáhli při nnoha příležitostech, že nám návrat vymohou
a vymohou také náboženskou svobodu a restituci jmění. To slíbil
Gustav Adolf, starý Oxenstierna,
Banér, Salvius, Skytte a Wrangel,
Kristina i Torstennsson. Ba i Brandenburci a jiní Němci nám to tenkrát slíbili — přímo Komenskému,
Thurnovi, Žerotínům, Hodickému:
ale na míru westfálském dopadlo
vše zcela jinak.
V Osnabrücku a Münsteru se pět
let — od roku 1643 do 1648— jednalo o to, zda válka, která se po
třicet let vedla, byla náboženská,
či politická. Katolická Francie byla
spojencem protestantských Švédů
a tvrdila ústy
svého delegáta
d'Auvaux, že to byla válka čistě politická a že nyní protestanté chtějí
z ní udělat válku
nábožemskou.
Otázka koexistence obou náboženských bloků se obešla tedy tímto
tvrzením — nebylo žádné náboženské války! Císařský delegát Maxmilián Trautmansdorf císaři velmi
schvaloval, že nechce pustit zpět
české emigranty a vrátit jim jejich
jmění — poněvadž se sám osobně
zásobil z emigrantských statků a
peněz. A tak tato česká restituční
otázka se stala jednou z hlavních a
nejožehavějších otázek sněmu.
Na tomto slavném sněmu se pak
pracovalo všemi prostředky: alkoholem a penězi, hrozbami a tajnými
dohodami. Hlavní švédský delegát
Johan Oxenstierna — syn slavného
Oxenstierny — byl parádní ochmelka, který se zajímal o knížectví v

Německu. Další delegát, jurista a
šikovný diplomat Salvius, se hlavně
snažil uspokojit Kristinu a ta chtěla jen peníze a pryč ze švédska.
Švédi chtěli ze začátku od císaře
to, co slíbil v článku "Tandem
omnes . . . ", ale když český plukovník Sudovský přijel na jaře 1648 za
emigraci jednat — z "Tandem omnes" již nezbylo nic. Za Pomořany
a contentment pro soldatesku ve
výši 7 milionů tolarů se Švédi vzdali
požadavků za český exil; Francouzi dostali Elsasko a katolický
svět mír. Marně nabádal von Chemnitz ve spise "De ratione status" k
boji proti Habsburgům a marně
Torstensson vítězil u Jankovic k
velké hrůze císařově — úplatky a
kořalka udělaly svoje.
Zatím co Gustav Adolf 1632 žádal
aby: " . . . die vertriebene Herren
aus Böheimb und Mühren müssten
restituirt sein. Dieser Punkt werde

zwar der röm. Kaisrl.
Majestät
und ihren Ministris sauer eingehen,
es sei aber hierin kein nachlass zu
machen . . . ", poznamenává o emigrantech
Johann
Georg
(1639)
prorocky: "während diesen Leuten
alle aussieht zur Rückkehr in ihr
Vaterland genommen ist, werden
sie von den schwedischen Ministern
ihrer Restitution fortwährend vertöstet. Das bewirkt, dass sie mit dem
Mute von Verzweifelungen kämpfen
und einer gegen zehn steht."
Proto, že švédská soldateska nedostala co chtěla a do svých Pomořan
ji Švédi pustit nechtěli, šla si ještě
jednou ? vyubovat Prahu. Komenský
napsal pak rozhořčený dopis starému Oxenstiernovi, kde mu říká na
plno, co si o něm myslí a praví:
"Tím, že jste zradili nás — zradili
jste sami sebe".
Vladimír Vaněk (Řím)

Je ctí býti básníkem této země, tohoto lidu, je vzrušující být
básníkem této bouřlivé doby. Básník v sobě hloubí co největší
prostor pro svobodu. Čím více prostoru pro svobodu vyhloubí
v sobě, tím více prostoru pro ni dobude i vně, svému národu,
svému lidstvu. Svobodou myslím stav, v němž se člověk ocitá
zbaven pověr. Pověry nejsou jen vrozené, získané výchovou,
ale i proklamované a vnucované. Pověrou nejsou obetkány jen
příroda a její živly, jen lidská přirozenost, ale též osoby, lidská
zřízení a lidská činnost. Lidstvo, co je lidstvem, přemáhá pověru na každém kroku svého vývoje.
František Hrubín
na dubnovém sjezdu čs. spisovatelů

K ethice našeho vlastenectví
Alexander Heidler (Mnichov)
Když se v 19. století hovořilo o smyslu českých dějin, obrážely se v tom
myšlenky, které byly vědomě nebo bezděčně převzaty z německé idealistické filosofie, zvláště z Hegela. Národ byl v oné době namnoze chápán,
jako zhmotněný výraz myšlenky jakéhosi pantheisticky pojímaného božstva a z jeho historického vývoje bylo " a posteriori" vyvozováno to, co mělo
pro budoucnost závazně platit jako národní filosofie. Idealistická filosofie dějin měla nesmírný vliv na všechno myšlení i cítění evropských
vzdělanců 19. století. Často jí byli bezděčně ovlivněni i ti, kterým byl
hegelovský evoluční pantheismus sám o sobě cizí. V dějinách byly
hledány prvky toho, co bylo považováno za pokrok, byl z nich vytvářen,
jakýsi systém a ve smyslu tohoto systému měl pak být již vědomě
usměrňován další vývoj. Otcové romantického nacionalismu toto celkové pojetí zužovali na svůj vlastní národ nebo se aspoň snažili dokázat,
že jejich národ má v celkovém vývoji lidstva k vyšším stupňům pokroku
a dokonalosti zcela mimořádné poslání.
Pod silným vlivem tohoto myšlenkového směru se u nás na smysl českých
dějin díval na př. Palacký. Ohlas tohoto pojetí najdeme i u Masaryka,
i když si tento platonik dobrovolně ukládal realistickou kázeň (ne vždy
s úspěchem), a vyjadřoval se střízlivěji.
Z jakési setrvačnosti se tak
někdy hovořívá i dnes, zvláště v politických projevech nebo při národních oslavách.
Omyly idealistického pojetí
Domnívám se však, že máme dobré důvody, abychom toto pojetí revidovali. Za svou osobu bych především řekl, že nemám velkou důvěru k
takové filosofii dějin, poněvadž nepovažuji za pravdivý její původní filosofický základ. Věřím v transcendentního Boha, věřím, v jeho prozřetelnost v dějinách a tedy i v dějinách svého národa. V tom smyslu rád
uznávám, že se můžeme a máme učit z dějin. Ale nevěřím v nějaké
immanentní božstvo, které by se teprve postupně vyvíjelo a uplatňovalo
v dějinách lidstva a jehož vtělenou myšlenkou by byl ten nebo onen
národ, ten nebo onen stát. Nedomnívám se, že by bylo možno zásady
národní mravnosti beze zbytku vyvodit z dosavadního historického vývoje národa, ba ani z nejlepšího a nejpokrokovějšího směru jeho dějin. To

již z toho prostého důvodu, že v této filosofii dějin nevidím žádné měřítko,
co má být považováno za nejlepší a nejpokrokovější. Jsem naopak přesvědčen, že transcendentní Stvořitel uložil člověku a lidské společnosti
již samým aktem stvoření — a potom ovšem i aktem nadpřirozeného
zjevení — jisté duchovní a mravní zákony, které platí " a priori", nezávisle na tom, zda a jak byly v dějinné praxi zachovávány, a tedy v zásadě
vůbec nezávisle na dosavadním vývoji toho nebo onoho národa. Teprve
ve světle těchto obecně platných zákonů můžeme čerpat užitečné poučení
z obecných i národních dějin, můžeme se s užitkem ptát, jak a proč se
co v dějinách osvědčilo nebo neosvědčilo, můžeme v dějinách hledat vzory
a výstrahy, můžeme zvláště v národních dějinách hledat plodné tradice
ctností, které mohou být dále pěstovány, a sociální kořeny chyb, které
je třeba přemáhat; učíme se chápat vývojem nahromaděné okolnosti,
jejichž tlak leckdy umenšoval osobní odpovědnost jednotlivců, a tak se
učíme větší spravedlnosti a střízlivosti ve svých úsudcích; ale zároveň
si také nenecháme vnutit omyl nebo chybu jako "příkaz národní minulosti".
Ve skutečnosti také vidíme, že stoupenci idealistické filosofie dějin nebyli
a ani nemohli být důslední. Bezelstně se domnívali, že své zásady vyvozují
z nejlepších a nejpokrokovějších prvků obecných nebo národních dějin,
ale tyto prvky si vybírali a stylisovali podle svého vlastního vkusu, podle
svých vlastních měřítek, nevyvozených z dějin, nýbrž z určité apriorní
filosofické a ethické soustavy, a to ze své vlastní . Snad byla tato soustava i dosti dobře vymyšlena, ale jistě sama o sobě neplynula z dějin.
Dějinami byla jen dodatečně dokládána. K tomuto omylu docházelo,
pravím, bezděčně. Ale snadno si můžeme představit, jak mohlo být tohoto nedorozumění méně ušlechtilými duchy také demagogicky zneužíváno, a ze zkušeností víme, že velmi často bylo.
Případ marxismu-leninismu
Výstražným příkladem, ano přímo deductio ad absurdum takové filosofie dějin a groteskním dokladem o tom, jak jí může být demagogicky
zneužíváno, je nám dnes marxismus-leninismus. Snad se mě někdo z
čtenářů překvapeně zeptá, jak mohu marxismus spojovat s idealistickou
a panthelstickou tradicí 19. století. Je přece známo, že Marx a Engels
vybudovali celý svůj systém právě na radikální oposici k Hegelovi a že
nikdy nepřestali být hrdi na to, jak se jim podařilo obrátit Hegelovu
dialektiku vzhůru nohama nebo, jak oni sami opravují, postavit na
nohy. Ale v tom je právě háček. Ze "světového ducha" byl důraz přenesen na hmotu, ale zůstala immanence a zůstala dialektika. Můžeme
dokonce říci, že zůstaly s ještě menším logickým oprávněním. Dovedu si
představit dialekticky myslícího a v přírodě immanentního "světového
ducha". Dovedu si ho představit, i když ho neuznávám. Ale nedovedu
si představit dialekticky myslící hmotu; ještě méně si dovedu představit,
že by se něco dialekticky vyvíjelo bez myšlenky a myslícího subjektu; a
vůbec si nedovedu představit immanenci, která je vlastně pouhou "manencí", protože není, kdo by tu přebýval.

Buď jak buď, pokud jde o omyly idealistické filosofie dějin, jak jsme si
je tu naznačili, ty jsou v dialektickém a historickém materialismu přimo
zkoncentrovány. Všechno je v něm produktem vývoje, i všechna měřítka
pokroku, ale v zájmu dalšího vývoje a pokroku je nutno zamlčet nebo
odinterpretovat aspoň polovinu dějin, aspoň polovinu i současného děni,
a tomuto nutnému vývoji a pokroku je třeba do budoucna "napomáhat"
terorem. "Musíte nám věřit, musíte nás poslouchat", říkají světu soudruzi, "protože my jsme pochopili nutný vývoj a vedeme lidstvo k nutnému pokroku". A pokud snad tuto "nutnost" nenahlížime, jsou připraveni nás donutit, aby se nám opravdu nutností stala.
Marxismus-leninismus je ovšem krajní případ; ale nelze mu upřít jistou
důslednost. I když tedy naprosto nechci házet s ním tak říkajíc do jednoho pytle jiné, nesrovnatelně ušlechtilejší pozůstatky hegelovské filosofie dějin, jak jsem se tu o nich zmínil, přece mám za to, že nám může
naše zkušenost s marxismem-leninismem posloužit jako varovný signál.
Když nám byly s takovou nehorázností předvedeny poslední důsledky
omylu, jemuž jsme v subtilnější formě holdovali, je zcela rozumné, abychom šli na kořen věci a hledali jiná měřítka dobra a zla v národním
životě než pouhý historický vývoj a jeho předpokládaný pokrok. Stručně
řečeno, přimlouvám se, abychom na místo hegeliánských spekulací nebo
jejich odvarů dosadili desatero Božích přikázání.
V praxi národního života to znamená, že národ, jeho domnělou nebo i
skutečnou tradici, jeho domnělý nebo i skutečný pokrok, jeho domnělý
nebo i skutečný prospěch nepřijmeme za nejvyšší měřítko a poslední motiv
národní morálky. Naopak, budeme svůj národ podrobovat morálním
měřítkům, která mají absolutní platnost. Podobně i poslední motivaci
své lásky k vlasti — ale i její ebhické ukázněnosti — budeme čerpat z
vyšších a pevnějších hodnot než z pouhého národního citu. Nakonec
jde o to, aby naše vlastenectví bylo především vědomím mravní spoluodpovědnosti za národ, do něhož nás Boží prozřetelnost postavila.
Uplatňování ethickýcli zásad
Z tohoto zásadního postoje logicky plyne celá soustava ethicky chápaného vlastenectví. O tom by mohla být napsána kniha. V ní by bylo
třeba pečlivěji rozlišit pojmy národ a národnost, vlast a stát; ukázat
jejich historický vývoj — což není totéž, co naprostá historická odvozenost — a jejich ethický význam; a z toho všeho vyvodit důsledky pro
náš národ a jeho dnešní situaci. Při tom by bylo nutné mít na zřeteli,
že konkrétní zapůsob poslední aplikace se vždy do jisté míry vymyká
pouhým morálním měřítkům; že ethickou dedukcí lze stanovit zásady,
ale tyto zásady musí být vtěleny do situací, které nejsou docela v naší
moci, které lze různě posuzovat a při jejichž posuzování je třeba dáti
slovo různým odborným vědám a lidským zkušenostem; jinými slovy, že
ani v ideálním případě obecné shody v ethických zásadách by ještě nebyla zbytečnou nebo nežádoucí demokratická diskuse a demokratická
soutěž. Zdůraznění ethických zásad rozhodně neznamená do všech
podrobností hotový plán národního a státního života, plán, který by se
měl tak říkajíc snésti s nebe na zem, bez ohledu na to, co se zatím na

té zemi stalo a děje. Uplatňování ethických zásad v národním a státním životě bude vždy předmětem krušné práce, i nové a nové práce
myšlenkové a odborně vědecké, a často i houževnatého boje. Ale ethické
zásady jsou zárukou, že se nepracuje a nebojuje nadarmo. Proto
považuji vypracování ethiky našeho vlastenectví na základě apriorních
mravních zásad transcendentního původu a absolutní platnosti za velmi
podstatný úkol naší generace — a doufám, že tento časopis bude v
tom smyslu aspoň podnětem k přemýšlení.
Zde bych jen ještě rád upozornil na některé z hlavních zásad křesťanské
mravouky, které nám mohou osvětlit ethické otázky našeho vlastenectví.
Řekl jsem, že národní ethika má být vybudována na desateru Božích
přikázáni. Ve stejné zkratce bych mohl dodat, že mravním kořenem
vlastenectví samého je přikázání čtvrté — "Cti otce svého a matku svou!"
— a že nám všechna ostatní přikázání ukazují, jak má ta úcta v praxi
vypadat a jaké z ní plynou důsledky pro národní život. Děti mají své
rodiče ctít, milovat, a dokud samy nedospějí — a pokud jim není přikázáno něco mravně špatného — i poslouchat. Proč? Protože jsou
rodiče po Bohu a v Božích službách jejich největšími dobrodinci. Otec
a matka nám dali život; jejich prostřednictvím nás Bůh stvořil. Oni
nás svou péčí tělesně i duševně vychovali; a opět to byl Bůh, který se
o nás jejich službou staral. Otec a matka jsou tedy v jistém smyslu
Božími zástupci, ale jen v oblasti, která je jim svěřena, na př. v rodinném kruhu, dokud děti nedospějí a se neosamostatní; a jenom pokud
se svými příkazy neprotiví Bohu a jeho mravnímu zákonu. Ale i tam
kde přestává povinnost poslušnosti, trvá povinnost úcty a účinné lásky
— a to nezávisle na mravních kvalitách těchto konkrétních rodičů.
Existuje jakási základní úcta i k tomu, kdo se zneuctívá. Existuje
jakási základní láska i k tomu, kdo nemiluje. Je to pak úcta mravně
léčebná; je to láska milosrdná a mravně pomáhající.
Poměr k národu v situaci krise
To všechno platí obdobně i pro naše vztahy k vlasti, k národu a ke státu.
V exilu jsou tyto vztahy podrobeny krisi. Na jedné straně si teprve nyní,
když jsme byli po nejedné stránce vytrženi ze svých přirozených kořenů,
plně uvědomujeme, co pro nás znamenala vlast; že to byla opravdu matka,
která nás zrodila a odkojila, která nám byla ustavičnou oporou a útěchou,
z které jsme přímo nebo nepřímo načerpali téměř všechno, co máme. To
platí o vlasti jako o přírodním a kulturním prostoru; to platí o národu
jako lidském a kulturním společenství, o jeho jazyku a o hodnotách, které
nám tímto jazykem byly sděleny; a platí to i o státu jako organisovaném
společenském celku, i když v nestejné míře podle okolností místa a času,
okolností zvláště pro naši generaci tak trpce proměnlivých. Na druhé
straně můžeme mít pocit, že se k nám naše matka zachovala macešsky.
Svou vlast jsme dvakrát viděli zneuctěnou, někteří jednou, jiní už podruhé ji musili opustit; pocítili jsme na vlastním těle omyly a hříchy
svého národa; a mnozí z nás se dostali do konfliktu s nelegitimními, ale
de facto uznávanými představiteli svého státu. V cizině jsme neměli vždy
nejlepší zkušenosti ze styku s krajany a lidmi svého jazyka; byli jsme

nejednou spravedlivě rozhořčeni nemohoucností politických vůdců, v exilu;
a mnozí z nás si počali uvědomovat, že to může být v zájmu jejich hmotného prospěchu i jejich duševní rovnováhy, budou-1i se snažit na vlast a
národ zapomenout a dokonale se přizpůsobit novému prostředí. Tato
citová obojakost může vést (a leckdy vede) k hysterickým stavům. Catullovo Odi et amo — miluji a nenávidím — je klasickým výrazem takového vnitřního zmatku, který se pak snadno začne projevovat křečovitými postoji nebo nepříčetnými výbuchy tím nebo oním směrem.
Tím více je třeba, abychom klidně a s plným vědomím mravní odpovědnosti uplatňovali na tyto vztahy zásady čtvrtého přikázání. Abychom si
zachovali úctu a lásku i tam, kde jsme musili odepřít poslušnost.
Stát a láska k vlasti
K tomuto mravnímu postoji patří i důsledné rozlišováni mezi státem,
a režimem. Náš radikální rozchod s totalitním režimem nemusí a nemá
sám o sobě znamenat ochotu rozbít nebo nechat si rozbit stát. Tím
není řečeno, že abychom nemohli věčně přemýšlet o reformách státu,
jeho vnitřní struktury, jeho suverenity, v krajním případě i jeho hranic,
pokud by to opravdu vyžadovalo obecné blaho účastněných národů.
Ale nesmí to být diktováno pouhou hysterickou vášní zklamané lásky —
nebo neukojené ctižádosti. I když je boj proti utlačovatelům svobody
přímo příkazem svědomí, není dovoleno libovolně otřásat státem samým
bez krajně naléhavých a jasně prokázaných důvodů obecného blaha a
vůle občanstva. To vyplývá z naší lásky k vlasti.
O této lásce je třeba něco povědět. V křesťanství je láska mravní postoj, a více, Boží dar, "božská ctnost", odlesk Boží lásky. Proto láska k
jednomu nikdy neznamená nenávist k druhému. Naopak je nám v
Evangeliu zdůrazňováno, abychom se naučili milovat i ty, kdo jsou
podle běžných měřítek tohoto světa, našimi nepřáteli.
To se nezastavuje ani u vztahů mezi národy, jak to výmluvně dokazuje podobenství o milosrdném Samaritánovi. V tom je významný rozdíl mezi
nacionalismem a ethickým vlastenectvím. Spíše by se tu mohla vynořit otázka, zda v této universální lásce má ještě vlastenectví vůbec
nějaké místo. Ale určitě má. I v křesťanské lásce má být řád, ordo
caritatis, jak říkají theologové. Nemohu a nemusím milovat všechny
stejně. Řád vzniká podle pořadí hodnot. Ale také podle společenské
situace, do níž nás Boží prozřetelnost postavila. Mám více milovat své
rodiče než cizí lidi, aspoň ceteris paribus. Zde se láska kombinuje s
povinností k rodičům, rodině, vlasti; theologové tomu říkají "pietas".
A v tom smyslu je láska k vlastnímu národu zvláštním a do jisté míry
privilegovaným, i když samozřejmě ne výlučným případem křesťanské
lásky k bližnímu. Je-li přirozený vlastenecký cit zdravý, pak jej křesťanská láska povznáší, očišťuje, ukázňuje, ale také prohlubuje. Jestliže
v přirozeném národním citu nastala nějaká krise, pak jej musí mravní
postoj lásky léčit, snad i nahradit; ale dokonalá křesťanská láska leckdy
nabývá na vyšší rovině opět také spontánnosti, že takřka bezděčně
opět vyznívá i v citovém životě.

Zpěv z utrpení
Jan Čep (Paříž)
Základní životní pocit našeho času, pocit, který se takřka promítá v
barvu naší oblohy, prosakuje vzduchem, který denně polykáme a jenž
obklopuje věcí okolo nás, je pocit nejistoty a úzkosti. Je to něco jiného a
něco víc než nejistota a nestálost, která je přirozeným stavem lidského
údělu, průvodní melodií lidského života ustavičně ohroženého a končícího nevyhnutelnou smrtí. Lidé všech dob znali a uvědomovali si
více méně naléhavě krátkost a nezachytitelnost okamžiků, hodin a dní,
z kterých je utvořen náš život. Vzpomeňte si na známý verš Vergiliúv:
Et fugit interea, fugit irreparabile tempus: A prchá zatím, prchá nenávratný čas. — "Kdyby se mohli koně vrátit, kdyby se čas mohl točit
zpátky", povzdechl si jeden moderní český básník.
Životní pocit lidí našeho věku má však zvláštní odstín. Řekli bychom,
že jejich úzkost nepochází jenom z toho, že jim čas utíká pod rukama, že
probíhá jako voda mezi prsty; pochází především z toho, že nejsou dostatečně přítomni v svém životě, že nevyplňují jeho prostor, nejsou s ním ztotožněni. Zdá se jim, že se octli na místě, které není jejich, tak jako houf
vyhnancú, kteří sedí na bídných uzlech na kterémsi zapomenutém nádraží, čekajíce na vlak, který je má odvézt do kteréhosi Bohem opuštěného koutu světa, ještě dále od jejich ztracených domovů. I když máme pro tu chvíli střechu nad hlavou a postel, do které snad večer ulehneme, číhá na dně našeho vědomí pocit lidí vyhnaných a vytržených ze
své přirozené půdy, ze svého přirozeného ovzduší, žijeme všichni, —
a to už dlouhá léta — v době válek, které obracejí v ssutíny a v popel
celé oblasti obydlené země, v době koncentračních táborů, v kterých tráví
statisíce a miliony lidí většinu svého života, a to často s jedinou nadějí:
že je z nich vysvobodí smrt.
Začalo to tak zvanou první světovou válkou, kterou dělí od druhé necelých dvacet let. Těch dvacet let nebylo dobou bezpečí a pokoje. Vznášela se nad nimi předtucha nových a hroznějších pohrom, předtucha,
která se vyplnila způsobem často neočekávaným, ale nikoli méně krutým. Kolik z nás se cítilo vytrženo z přirozené a organické souvislosti
svého života někdy v roce osmatřicátém, pro kolik z nás bylo těch dlouhých šest let dobou čekání na něco jiného, dobou nejistoty a prozatímnosti. A když přišel rok pětačtyřicátý, uvědomili jsme si všichni, že
nenavazujeme tam, kde jsme přestali před šesti lety. — Et fugit interea,
fugit irreparabile tempus — prchá nenávratný čas, a pro lidskou bytost,
nadanou vědomím a vůlí, neexistuje nic takového jako zimní spánek,
byť plný zlých snů. Ti, kterým bylo v roce osmatřicátém čtyřicet nebo
padesát let, nemohli zabránit, aby jim nebylo v roce pětačtyřicátém o
sedm let víc. Nikdo z nás neudělal a nemohl udělat to, co by byl udělal,
kdyby nebylo bývalo těch šesti nebo sedmi let, plných neustávajícího
napětí a neusínající úzkosti, ale nesoucích s sebou zároveň pokušení,
postavit se mimo čas, počkat, až se přeženou hrůzy hněvu. Kolik z nás
se najednou ucítilo na konci těch dlouhých, nenávratných a nenahradi-

telných sedmi let jakoby mimo svůj vlastni život a vedle něho, kolik z
nás mělo pocit, že nám částečně vlastní vinou uniklo něco, co už nikdy
nedohoníme.
Je nebezpečí, aby se toto provisorium, toto vnitřní vakuum lidských životů nerozšiřovalo a neprohlubovalo za nyjnějšího stavu věcí. Všichni
čekáme, že se něco ve světě změní, a všichni doufáme, že budeme ještě
svědky této změny. Neměli bychom však měně spoléhat na to, že budeme jejími svědky, nýbrž spíše usilovat, abychom se stali jejími spolutvůrci?
Představme si, že by se Vergilius nebyl těšil přízni císaře Augusta nebo
že by Dante nebyl našel po svém útěku z rodné Florencie pohostinství
u Guida Novella v Ravenně. Je možné, že bychom dnes neměli ani
Božskou komedii. Těžko si však představit, že by duch, který žil v tvůrci
Aeneidy a v tvůrci Božské komedie, byl zmizel beze stopy. Jsou v lidských dějinách celá staletí, která se zdají jako vypáleným místem na
duchovní a kulturní mapě světa. Války, vpády barbarů, hromadné vraždy, požáry a epidemie pustošily celé krajiny a nedávaly lidem vydechnout. Kdo může říci, že mezi těmi tisíci bezejmenných, kteří zůstali pod
ssutinami vesnic a měst, nebyl nějaký Vergil nebo Dante, někdo, jehož
jméno mohlo vejít do dějin?
Tuto otázku bychom si však mohli položit také takto: lze si představit
Danta nebo stavitele katedrál bez živého úsilí neznámých a bezejmenných, jejichž prach a jejichž kosti zaoral pluh, ale jejichž duchovní stálou přítomnost nemohlo vyhladit a pohřbít žádné barbarství, žádná
přírodní pohroma ani lidská divokost a nenávist?
Přese všecky zlé předzvěsti a hrozby, které leží nad budoucností lidského pokolení, se zdá spíše pravděpodobné, že život biologický a živočišný
v nejširším slova smyslu bude pokračovat: stromy a tráva mohou růst
i na místech rozrytých a spálených do hloubky a nikdy nebude nesnadné
plodit děti, které si budou hrát na troskách pohřbeného světa s úlomky
jeho zničené civilisace. Lze si dokonce představit, že nový barbarský
věk, který by vyrostl na troskách naší civilisace, by svítil hygienickou
čistotou a neúprosným pořádkem, zahrnujícím práci i hru, myšlení i
spánek.
Nikdo z nás si ovšem nepřeje nastolení tohoto nového barbarství, ani
barbarství divokého, ani barbarství svítícího niklem a řízeného mravenčí kázní. Všichni doufáme, že takový věk nikdy nastolen nebude,
ani pro nás, ani pro příští pokolení. Slovo naděje však je těžké a závazné slovo a nesnáší se s čekáním v závětří, s trpným míjením hodin
a dní. Střed a formující jádro naší budoucnosti leží v čistotě naších
citů a v jakosti našich myšlenek, v přímosti a pevnosti našich úmyslů.
Není v naší moci, abychom byli nebo nebyli svědky budoucího světa;
musíme se spíše připravit na to, že mnozí z nás tento budoucí svět nikdy
neuvidíme tělesnýma očima; máme-li však být přítomni v budoucnosti
těch, které milujeme, a má-li mít jejich svět podobu, po které pro ně
toužíme, nesmíme zahazovat břímě, které bylo v přítomnosti naloženo
na naše ramena. Náš život je jenom jeden, nezaměnitelný; byť byl
jeho fysický a časový prostor sebe těsnější, je v naší mocí, abychom jej
vyplnili látkou o největší možné hustotě, ať už je tato látka utvořena z

Smysl svobody
Jan Krása (Melbourne)
Kam jste se "poděli chlapové silní, stateční rekové? Nad zlato skvělejší, nad
mléko bělší, nade lva mocnější, nad zubra
smělší?
Sekery, obušky, meče, kde jste?
šavle, nože i kyje, kde jste?
Nad hromy hroznější, nad kyje krašší,
nad meče platnější, nad nože dražší?
Ručnice, pistole, flinty, kde jste?
Střely a kule i broky, kde jste?
P. J. Šafařík
Jsme rozpolcení: přáli bychom si, aby bylo dovoleno se těmto veršům
usmát — a zároveň cítíme, že pravda je na jejich straně. Přáli bychom
si slyšet potvrzení jejich naivity — a zároveň tušíme, že už pro nás dějiny
vyřadily jakoukoliv možnost opatrné rozumnosti. Přáli bychom si, abychom se nadále směli ukrývat za hradbou omluv — a zároveň začínáme
chápat, že jsme se octli u zdi, čelem k poslednímu a jedinému prostředku
záchrany, jímž je nejvyšší oběť.
Neboť chceme-li aby byl náš národ opět svoboden — víme, že "býti
svoboden" znamená především "osvobodit se", chtít svobodu, dovést za
ní padnout: svoboda není dar, nýbrž odměna, není běžný a bezplatný
výsledek vývoje, nýbrž výsledek vůle a bojů.

Osm let statického exilu a domácí totality nám konečně otvírá oči —
jak z bludů pathetické orthodoxie čítanek, tak z naivních představ o
smyslu dnešního století: začínáme nalézat — v exilu a snad i doma —
svou pravou míru beze své důležitosti a zároveň dosah svých nevyužitých možností, začínáme si ověřovat zpronevěru na křesťanské tradici a
i svou tragickou zmýlenou v interpretaci mravních otázek součas
chvíle. Začínáme si přiznávat, že poslední dvacetiletí našeho národního
života nebylo jenom příběhem ukřivdění, mezinárodní bezohlednosti a
bezpráví — ale také rámcem k národní agónii a úpadku mravních a

myšleni a skutků a slov, které byly známy a slyšeny ode všech, anebo
se skrytého utrpení, o kterém ví jenom Bůh.
Myslíme v tuto chvíli především na ty, kteří byli nadáni moci slova, a
kteří byli pohrouženi do utrpení němého a bezejmenného. Ale už jsou tu
náznaky, že z tohoto jejich němého utrpení vytryskne zpěv, nad který
nepoznala lidská řeč krásnějšího a pathetičtějšího.

tvůrčích, sil, odvahy a sebevědomí. Ani Mnichov, ani moskevská kapitulace v záležitosti Marshallova plánu a jí následující "rána z milosti"
únorového převratu, ani protektorátní švejkoviny, ani košický a dnes
moskevský režim, ani policejní a davová zvěrstva pokvětnová, ani parlamentní zbabělost před vládou a občanská zbabělost před policii a domovníky, ani naše současná situace — nic z toho nelze alibisticky vysvětlovat pouze Mnichovem a pouze Jaltou a Teheránem: jde také o selhání
národního charakteru, elity i mas — selhání, která ony mezinárodní
"křivdy" umožnila.
Svoboda jako závazek budoucnosti
Když někteří z nás odcházeli do exilu, měli ještě Jalty plná ústa — a
po několik let se oficielně žilo nezastřenou nadějí ve válku, která by na
jakýchsi vzdálených bojištích opět, už po třetí, připravila zpáteční cestu
naší bohorovnosti a svobodě. Ve válečné řešení jsme věřili společně si
domovem, aspoň s podstatnou a elitní části národa. Byla to falešná,
a scestná naděje — a také nerealistická. Jestliže se však dnes už v této
věci exil vzpamatoval a umoudřil — jest obava, že se domov své naděje
ve válku dodnes zcela nevzdal. A mnohé nasvědčuje tomu, že jde o
vědomý útěk před skutečností — neboť domov je přesvědčen, že škrtnutím válečné možnosti padá hlavní reálná naděje na osvobození z totality.
Je to přesvědčení nestatečné — jak po stránce objektivní, tak po
stránce subjektivní. Objektivně proto, že se jím vkládá budoucnost a
tím i existence národa zase do cizích rukou, že se abdikuje před fatalitou
osudu, že se volí krajní cesta. Subjektivně proto, že takové přesvědčení
je známkou ztráty jakékoliv viry, hlavně v sebe, ve vlastní sílu a ve
vlastní práva — a že jde o tragické nepochopení národního poslání.
Jsou svědectví, že někteří lidé a priori popírají sami pro sebe jakoukoliv naději na úspěch, že odmítají na povstání jen pomýšlet. Jestliže
však hlavní pohnutkou jejich pasivity i názorů je bázeň — bázeň z
přesily, ze sovětské intervence a z represálií — jak je možno si tento
postoj srovnat s touhou po válce a s lehkomyslností, s níž k ní vzhlížejí?
Neboť je přece jasné, že evropská válka by byla atomová a vodíková
válka, že by znamenala hlavně pro Československo téměř totální zničení,
že by znamenala bojové nasazení naší armády, v prvních liniích, s atlantickou dokonalostí techniky před sebou a se stalinskou dokonalostí
donucování v zádech . . . Viděno shůry, je smýšlení a chování takto
uvažujících lidí nelogické a nepochopitelné.
Avšak viděno zevnitř,
českýma očima a tkání české povahy, je toto smýšlení a chování mnohem srozumitelnější.
Neboť nemáme-li už po tři a půl století bojovou zkušenost, jíž by prošel
celek národa, — nemáme zároveň bojovou odvahu, která by pramenila
z mravní a neúrodně programové uvědomělosti. Naše původní křesťanská tradice byla přervána omyly devatenáctého století: národu byl vytýčen úzce negativní program zničení Rakouska-Uherska — a když ho
bylo dosaženo, nebyl rozvinut a překonán, nebyl nahrazen ničím positivním. Ještě dvacet let po Versaillích se každého 28. října připomínalo
vítězství nad rakouským jhem jakožto naplnění českých dějin — zatím

co se mělo říci, že rok 1918 byl počátkem jejich, moderní fáze, že naše
samostatnost nesmí být chápána jako cíl, nýbrž jako rámec a že naše
svoboda bude mít trvání jedině tehdy, bude-li národem uznána jako
závazek pro budoucnost a nikoli jako osudová odměna za tři století
poroby.
Trochu o národní přikrčenosti

Stáli jsme tváří v tvář mnichovské krisi s plačtivými reminiscencemi na
"hochy od Zborova" — nikoliv s vůlí celku bít se za svou budoucnost, nikoliv s vědomím nějakého posláni. Snášeli jsme protektorát a válku přikrčeni
— nikoliv ke skoku, ale s ohledem na balistiku; nečekali jsme na svou
příležitost, nýbrž na spojenecké vítězství; opět se přihlásil ke slovu omyl
minulého století: tehdy jsme své právo na samostatnost vyvozovali z
dávné historie — za protektorátu jsme je vyvozovali z historie nedávné
— avšak nikdy proto, co chceme dokázat, jakou roli chceme hrát. Stará
víra v automatičnost dějinných mlýnských kol se změnila v derivát
ještě mělčí — v alibismus za kaštany v ohni.
Bylo řečeno: Jakákoliv myšlenka na organisovaný odboj by byla bývala
neodpovědná, jakýkoliv pokus by byl býval šílený. Stojíce na nárožích
pražských ulic, rozhlíželi jsme se po šedých uniformách a rozhořčeně
jsme krčili rameny: jak si naši páni v londýnském rozhlase představují,
abychom cokoli podnikali? A přitom se bojovalo v Jugoslávii a v Řecku,
bojovalo se v Polsku a ve francouzském Massif Central, bojovalo se dokonce i na Slovensku. . .
Stáli jsme tváří v tvář košickému režimu — se zoufalým zklamáním v
duši: cosi se nepovedlo, Beneš se dal obelstít, přišli noví páni. — Navyklá
ustrašenost nebyla setřesena; lidé, po týdnu opatrné naděje, pokračovali
v přikyvování. Měli-li jsme za protektorátu respekt k popravčím četám,
měli jsme po Košicích respekt už jenom ke křiklounum; domnívali jsme
se, že stačí domácí nesouhlas, ložnicový vztek, šuškaný výsměch — věřili
jsme, že vystačíme s čekáním a s teorií "mostu"; doufali jsme, že se
extrémy opotřebují.
Ukázalo se, že jsme se opotřebovali my: vládní
moskevská kapitulace v létě 1947 byla přijata národem s prázdninovou
ležérností, která omračovala. Únorový převrat — přivolaný začátečnickou neobratností nekomunistů — byl prohrán obavami z občanské války,
k
níž však nemáme povahové předpoklady, a strachem ze sově
vence, která však byla ilusorní: několik týdnů poté finští demokraté
vypudili komunisty z vlády, došlo k Titově schismatu a k berlínské krisi
—
a nepohnul se ani jeden sovětský tank.
Pražský režim stojí a padá s vnitřní národní svolností: a tato svolnost
nebo nesouhlas záležejí v konečné analyse jenom na správném a optimistickém, nebo nesprávném a pesimistickém, zhodnocení dané situace.
Jestliže až dosud národ setrvával ve své pasivitě proto, že se cítil opuštěn
a sám — je třeba říci, že právě v této isolaci, která platí i pro režim, je
dnes jeho síla a jeho příležitost. Síla proto, že další osud národa i režimu
jo otázkou vnitřního národního rozhodnutí. Příležitost proto, že aktuální
příznivé podmínky, jejichž trvání není nekonečné, národu umožňují
napravit předešlá selhání.

Opakovaná výzva k statečnosti
Neboť to jest, oč nám dnes běží: národy i civilisace jsou konfrontovány
vždy znovu a znovu s touž výzvou, na jejímž úskalí už jednou selhaly.
Opakování historické a mravní výzvy k národní statečnosti, před níž
jsme selhali za Mnichova, za protektorátu a v létech 1945-1948, toto
opakování má pro nás v tomto okamžiku ten jediný význam, že je
jasné, že se s nutností jednoznačné odpovědi "ano" — " n e " setkáme
znovu. Dějiny šly rychle a tento okamžik nastal už dnes.
Selhaly
výpočty na válku, selhaly výpočty na konferenční výměnný obchod,
selhaly výpočty na shrouceni sovětského režimu; diplomatické zásahy
se ukázaly bezvýsledné, exilové pravomoci malicherné, pasivní resistence
neúčinná, propaganda umluvená. Dějiny a realita vodíkových zbraní
vyjasnily naši národní, mravní i politickou problematiku; byla učiněna
tabula rasa ode všech vnějších a vedlejších zřetelů a je položena základní a rozhodující otázka: je-li jasné, že vše záleží jedině na národu —
co učiní národ? Jak rozhodne? Co chce? Jsme na prahu třetí národní
příležitosti k obrodě. Dnes však už nejde o možnost výběru, jde o mravní
a politickou nutnost, o historický imperativ: nemáme a nebudeme mít
jiné možnosti.
Rozhodnutí nebát se už samo znamená odvahu. A lidé si musejí uvědomit, že jejich situace není beznadějná — už proto, že se jich režim obává
více, než se oni sami obávají policie; že nejsou osamoceni, protože mají
za sebou takřka celý národ.
Politický a historický problém československé svobody se tak přesunuje
tam, kde je jádro celé české otázky: na pole mravní. Jestliže většina
národa dodnes zjevně a rozhodně nevyužila své zdrcující převahy, Je to
proto, že je v zemi strach. Jestliže celý národ za předválečné krise nedokázal překročit Rubikon od zraněného sebevědomí k mužné obraně svých
práv — bylo to proto, že jsme si sami nevěřili a měli z osamocení
strach. Byla-li posledních 20 letech příčinou všech těch zaťatých
pěstí, které nevylétly, a zamčených úst, která nevykřikla. Infekce strachu
— musíme hledat její vnitřní a mravní příčiny, musíme se ptát, proč
je tak houževnatá a zdánlivě nevyléčitelná.
Náboženská nejistota podstatou krise
Lidé a národy, jejichž víra je pevná, se nebojí. A ostýcháme-1i se
ještě před slovem, "víra", lze říci přibližně totéž i takto: lidé a národy
s jasným a pevným ideálem za ten ideál dovedou bojovat.
Je tragickým faktem, že naše náboženská víra je ochromena a náš národní
ideál mlhavý. Náboženské a filosofické zvraty, jimiž náš národ prošel
— od původního křesťanství přes konkrétní katolictví k husitismu, od
vnitřní krise protestantství přes proti-reformaci a absolutismus k osvícenství, od obrozeneckého katolictví s komplexem viny za "násilí" na
husitské tradici přes liberalismus k realismu a laicismu, od poválečného
atheismu k protektorátnímu nálezu náboženské posily — všechny tyto
periody a protimluvy nás dnes vydaly na pospas marxismu s bezednou
zásobou skepse. Typická česká náboženská nejistota je v nás podporo-

vána intelektuálním studem za nerovnosti a nespravedlnosti moderní
západní civílisace — studem, který je obecným zjevem v západních společnostech a ochrnujícím činitelem jejich sociálně-evolučních schopností.
Chybí nám nejen citová ujasněnost víry a ve víře — ale i rozumové definice a vývojové koncepce; tak jako celý křesťanský svět, i my podléháme vědomě i nevědomě uhrančivým svodům marxismu: ačkoliv se
mu vzpíráme, jsme jím fascinování a utápíme všechno své myšlení a
jednání jedině v tůni defensivní negace. Jakmile bylo lidstvu řečeno:
ověřujte si Boha výší své týdenní mzdy — odpadla automatická starost
o nábor atheistických barikádníků. Nejen křesťanství, nýbrž veškeren
princip deismu a jakéhokoliv náboženství, má být popřen a zavržen
prostřednictvím kritiky jeho odvozené pozemské transkripce, jíž je
právní a ústavní řád, sociální rozvrstvení a dosavadní umění. Nesourodost obou záležitostí je marxismu lhostejná: důležité jsou výsledky,
jichž dosáhne.
Na tomto celkovém pozadí této duchovní krise doby je snad náš národní
problém srozumitelnější: uprostřed nejistot naše víra zůstává zavěšena
na své nejznámější záchytné hodnotě útěchy a proseb o pomoc: jsme silní
a opravdoví v prosbách ke sv. Václavovi, aby nedal zahynouti nám ni
budoucím. Děje se tak opět v souladu s celkovým pokřivením jedné
větve křesťanské myšlenky: jako byl kdysi viktoriánským pokrytectvím
denaturován a pranýřován nejpřirozenější životní fakt plození a zrození,
je dnes vyspělou civilisací, hygienou a pojišťovnictvím denaturován a
pranýřován druhý nejpřirozenější životní fakt smrti.
Jakmile byl smrti odňat charakter životní apotheosy a naplnění — byla
jednotlivcům i národům okleštěná způsobilost nadchnout se pro náboženský nebo i národní ideál až do nejzazších důsledků sebeobětování.
Není překvajující, že jsme příčiny české (nikoli slovenské) duchovní
ztrnulosti objevili v oblasti náboženské: hlubší studie by jistě ukázala, že
naše dějiny jsou i po jiných stránkách především obrazem dramatických
konvulsí národního a náboženského cítění. Z toho plyne, že je nemyslitelné, aby se o naší současné tragedii a o cestě z pádů pokračovalo v
úvahách výlučně politických, hospodářských a strategických: byly by
zapřaháním koně za vůz a léčením vředu mastičkami.
Atmosféra bojácnosti bude u nás paralysovat projev národního vzdoru a
revolty tak dlouho, dokud se v národě neujasní po stránce náboženskomravní — a pokud národní ideál, za nímž by se šlo bojovat, nebude zavěšen výše než leží subjektivní i objektivní hodnota fysického přežití.
Tohoto positivního národního ideálu nemáme: neboť ideál svobody, tak
jak je dnes jeho smysl a obsah popularisován, má převládající zápornou
povahu. Je zřejmý a zápalný obvykle a především pouze v souvislosti s
bojem proti něčemu a někomu; je následován účinným nadšením pouze
ve významu osvobození z nějakého donucení, nátlaku, povinnosti; jeho
ozvučnou hodnotou je pojem práv — nikoli pojem odpovědnosti; v lidové
představivosti — která je pro revoltu nejdůležitější — znamená hlavně
zlomení okovů — nikoliv také pospolitost, vzájemný respekt a výstavbu.

O positivní smysl svobody
Jest pravděpodobné, že tato zmýlená v interpretaci ideálu svobody je také
jedním z činitelů národní pasivity: patrně proto, že onen polovičatý ideál
svobody byl příčinou našeho ustrnutí v koncepci národního programu.
Stoletý program boje proti Vídni se tak dokonale kryl s negativní polovinou
ideálu svobody, že nebylo kdy rozeznat, že jeho záporná část je pouze
přípravnou částí a že vše záleží na kladné náplni. Vítězství r. 1918 bylo
tak všestranné, že se podlehlo dojmu, že protirakouský a protiněmecký
program je programem absolutním, alespoň pro nás — a že není jiné
svobody, než té, která znamená svobodu od Rakouska a od Německa.
Tento omyl v nás vytrval až do r. 1948: až do oné chvíle měla pro nás
svoboda význam, výhradně národnostní, ne-li přímo nacionalistický.
Důkazem je jednak odsud Němců a jednak komunistický úspěch u lidových mas a ve volbách r. 1946, kdy národ obětoval ethický obsah svobody
ve
prospěch mnohem
užší svobody národnostní a
"zajištění"
před německým nebezpečím. Teprve dnes československý lid empiricky
poznává, že svoboda může být utlačována také z jiných důvodů, než
nacionalistických a že naše zužování svobody na svobodu národnostní
zastíralo otázku svobody národní: svoboda je záležitostí ducha, nikoliv
krve a jazyka.
Myslím, že nález positivního smyslu svobody je pro náš národ životní
otázkou — protože zároveň přinese definici nového národního programu
pro celé příští generace. Jest pravděpodobné, že obojí bude v jediném
— za předpokladu, že se vyjde z inspiračního základu křesťanství: jinak
totiž nenavážeme na přerušenou tradici národních dějin, která byla až
do devatenáctého století poznamenána prvenstvím víry.
Začína být
jasno, že jsme rokem 1948 uzavřeli několik paralelních omylných pokusů:
náboženské apostasie a laicismu, programové improvisace, mravní i politické zmýlené v pojetí svobody, špatné občanské výchovy a intelektuálního relativismu. Výsledkem je naše kritická posice nad strží a duchovní mátohy.
Máme-li jako národ se z této nebezpečné posice dostat, pak především
musíme hledat a nalézt kladný a obecný mravní ideál, positivní program
pro sebe i pro příští generace. Jedině takový tvůrčí program a ideál
zanítí ochrnulé nadšení národa, jedině touto duchovní výzbrojí překoná
lid svůj strach, jedině v tomto zorném úhlu pochopí, že jeho budoucnosti
není v rukou policie, ale v jeho vlastních.

Kéž bychom v této chvílí my spisovatelé byli opravdu svědomím svého národa, kéž bychom byli svědomím svého lidu.
Neboť, věřte, obávám se, že jsme jím nebyli již po více let,
že jsme nebyli svědomím zástupů, svědomím milionů, ba dokonce, že jsme ani nebyli svědomím sebe samých.
Jaroslav Seifert na dubnovém sjezdu čs. spisovatelů

O východoeuropskou neutralitu
George F. Kennan (Princeton University, Princeton, U. S. A. )

1)

Úprímne sa teším zo zmien, ku ktorým došlo v poslednom čase v sovietskom Rusku. Je očividné, že tieto změny pomohli oslabiť svetové napätie.
Mám okrem toho dojem, že tieto změny sú počiatkom toho procesu dozrievania a utišovania, ktorý sa nakoniec dostaví u každého militantného
režimu a ktorý bol zdrojom nádeje tých z nás, čo sme v pochmurných
chvil'ach svetového vývoja zavrhovali drastické riešenie sovietského problému. Tieto změny tiež ukazujú cestu k podstatnejšiemu odstráneniu
železnej opony, teda k obnove trocha normálnejších a tiež nádejnejších
vzťahov ruského l'udu k ostatnému světu, a pravdaže, najmä k nám, Američanom. Myslím, že všetko toto sú do budúcností dóležité a dokonca
vzrušujúce možnosti.
Súčasne však odporúčam, aby sme my Američania tieto změny nepřeceňovali. Bola by chyba, keby sme nedbali vpravde hlbokých rozdielov, prameniacich z minulosti a tradicií, ktoré oddel'ujú Ameriku od ruského
l'udu, a ktoré by nás oddel'ovaly, i keby v Rusku vládol hoc i ten najliberálnejší režim na svete.
Aký je význam týchto zmien pre oblast' strednej a východnej Európy?
Predovšetkým, nemóže byť spor o tom, že pred niekol'kými rokmi došlo k
surovej nespravodlivosti, ked' sa komunistický systém nanútil národom
tejto oblasti a ked' Stalin túto situáciu využil k svojim nízkým ciel'om.
Lenže hovorím otvorene: keby americká zahraničná politika mala iba
napravovat' nespravodlivosť minulosti a zanedbávať přítomné možnosti,
sotva by sme sa kedy dožili dajakých výsledkov. Veď podstatnú časť
histórie predstavuje sotva viac než dlhý výpočet nespravodlivostí a ukrutností, ktoré páchala zlovol'ná hrstka mužov, dychtivých po moci, na poddajnejšej vačšine ľudstva: len vel'mi zriedka sa toto bezprávie napravilo.
V případe europských satelitov Rusku nezbývá než přiznat', že zlo, podobne
ako dobro, vytvára svoje vlastné akumulované záujmy. Tam, kde sa takéto režimy udržia pri moci viac než desať rokov, je už vylúčené, že by
klátiaci sa panák naších detských rečnovaniek mohol byť pozliepaný a
obnovený status quo ante. V celej Amerike niet člověka, čo by viac než ja
sympatizoval s tými umiernenými a demokraticky zmýšl'ajúcimi ľudmi —
mnohí z nich sú mojími dobrými priatel'mi — ktorí boli vyhnaní do
exilu odpornou neznášanlivosťou komunistických režimov. Lenže — nech
uŽ k dobrému, alebo zlému — je tu určitá finalita, pokial' ide o to, čo sa
stalo v štátoch východnej Európy; a mám dojem, že exulantom nijako
neosožíme, keď v nich udržujeme vieru, že sa raz vrátia domov a začnú
tam, kde pred desiatimi či dvadsiatimi rokmi přestali. Či sa nám to už
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páči, alebo nie, postupný vývoj týchto komunistických režimov v smere k
väčšej neodvislosti a k väčšej odpovednosti k vlastnej verejnej mienke, je
to najlepšie, čo móžeme očakávať v najbližšej vývojovej fáze v tejto
oblasti.
Mám za to, že vývojový proces umožní a urýchli návrat národov tejto
oblasti k niečomu, čo sa bude podobat' ich normálnej a neodvislej účasti
na světových udalostiach. Tento přechod sa skór uskutoční, ak nenadobudne formy vojenského, alebo ideologického problému — inými
slovami, ak sa nebude od satelitov žiadať, aby akýmkoľvek spósobom
ohrožovali vojenské záujmy Sovietskeho sväzu, alebo, aby prijali — pod
vonkajšim tlakom — ideológiu, ktorá sa dnes prieči ideologii, ktorá vládne
v tejto oblasti. Sovietski vodcovia v pomere k východoevropským režimom prejavili v poslednom čase viac liberalizmu. Je ešte dóležitejšie,
aby sme sa my Američania nejavili světu ak překážka tendencií, ktoré
sú vlastně v záujme všetkých.
Tento vývoj je dóležitý i pre americkú politiku voči štátom, ktoré súsedia s državou komunizmu. Vždy som zastával názor, že oslobodenie východnej Európy z neprirodzeného poddanstva, v ktorom sa v posledných
rokoch octli státy tejto oblasti, keď sa čiara, ktorá oddel'uje americké a
ruské vojenské sily v strednej Európe, nebude zbytočné zdůrazňovat'
a keď sa neutrálne pásmo medzi oboma mocnost'ami skór rozšíri než
zúži. Inými slovami: mám dojem, že je skór dobré než zlé, že švédsko
nevstúpilo do Atlantického paktu, že švajčiarsko si zachovalo v každom
smere svoju tradičnú neutralitu, že sa Rakúsko účinné zneutralizovalo
a že Juhoslávia nie je celkom odvislá ani od Západu, ani od Východu.
Opakujem: mojím prianim by bolo, aby sa toto neutrálne pásmo skór
rozšírlio než zúžilo. Viem dobre, akým spósobom móžu komunisti zneužiť koncepciu neutrality pre svoje účele — ako ju zneužili už i v minulosti. Lenže napriek tomuto, ani táto skúsenosť by nám nemala zakryť skutočné východy, ktoré plynů z tejto koncepcie. Som privržencom
neutralizmu aspoň v zásade a domnievam sa, že my Američania by sme
si mali želať, aby nám vo vzájomných vzťahoch spriatelené národy sl'ubili — nie, že nás v případe vojny budú brániť, ale že na najširšej báze
budú hájiť svoje ideové a iné záujmy a že budú tvrdo odrážať akýkol'vek
nepřípustný tlak — nech by už prišiel odkial'kol'vek — za vojny, alebo v
pokoji! Vždy som preto mal pochyby o tom, či bolo správné rozhodnutie
Západu znova vyzbrojit' západné Nemecko a začlenit' ho do Atlantického
paktu. Myslím, že americká zahraničná politika by mala usilovat' o
sjednotenie Nemecka a o najrýchlejšiu obnovu tohoto státu ako neutrálneho činitel'a, ktorý by otupil ostrie noža, ktoré vytvára dnešná vojenská bi-polarita v Európe a ktorý by postupné znížil i intenzitu napätia
medzi Východom a Západom.
Som si vědomý toho, že Francúzi a mnohé iné evropské národy majú
mnoho dóvodov a příliš mnoho rozpomienok, než aby nepozerali na takýto
vývoj priamo s hrůzou; viem tiež, že existujú obavy, aby sa takto obnovené Nemecko nedostalo pomaly znova na cesty hitlerovských ašpirácií.
Domnievam sa však, že tí, čo prechovávajú tieto obavy, neberú do ohl'adu

skutočné změny, ktoré nastali v mentalite i v túžbach nemeckého l'udu
v posledných paťnástich rokoch.
Počúvam často od s vojich priatel'ov v Amerike i v Europe, že Soviety si
neželajú nemeckú unifikáciu — že teda nemá zmysel zdórazňovanie
tohoto sjednotenia ako jedného z ciel'ov americkej zahraničnej politiky.
Neodvažujem sa povedať, čí je tomu, pokial' sa týka Ruska naozaj tak.
Domnievam sa, že sa tu problémy trocha zjednodušujú. Tak, či onak,
niet dóvodu, prečo by ten, či onen postoj sovietskeho Ruska v tomto
okamžiku mal záväzné určovat' politiku Západu. Možno, že je už neskoro,
pokial' sa týka americkej politiky voči Nemecku — sám ani nie som za
dáku náhlu a dramatickú změnu tejto politiky. Som však presvedčený o
tom, že niet nádeje na úspešné riešenie europskej situácie, kým všetky
tri západné vel'moci nepreukážu trocha úprimnejší záujem v otázke
sjednotenia Nemecka a rovnako i ochotu k istému riziku — na příklad k
uváženiu konkrétných ústupkov, ktoré by viedli k uskutočneniu nemeckého sjednotenia.
Přeložil J. B.

"Déja vu"
Karel Hlavsa (Casablanca)
Čtrnáctý červenec 1955 v Casablance. V deset hodin — přehlídka na
place Lyautey. V 11 hodin třicet — generální resident udílí vyznamenání. V 21 hodin třicet — ohňostroj a tance na place Lyautey. Ve dvacet
hodin — změna programu: na place Mers-Sultan vybuchla puma, sedm
mrtvých, třicet raněných.
Ohňostroj se nekoná. Snažím se dostat na
place Mers-Sultan.
Všechny okolní ulice jsou zavřeny. Ti, kteří se
chystali na ohňostroj, stojí podél chodníku a čekají. Někdo mi dává leták.
"Občané! Žid Mendés-France poslal svého pochopa Loewensteina-Granvala, aby zaprodal Maroko Arabské lize, aby jí prodal ovoce práce naší a našich otců. Policie trpně přihlíží vraždění francouzských vlastenců. Vzepřete
se! Ukažte politikářům, že duch Francie žije . . . ! "
Vracím se domů s pocitem "Déja vu . . ."
15. červenec. Den, na který dlouho nezapomenu. Den, kdy jsem poprvé
viděl, co to znamená lynchovat. A dokonce několikrát. Skupina evropských demonstrantů, vyzbrojena klacky a kameny, bije hlava nehlava
arabského čističe bot, který utíká po ulici. Večer je centrum Casáblancy
plné kouře. Hoří arabské obchody, skladiště a auto a Evropané plení.
Noviny píší o spravedlivém rozhořčení davu. A kdo tvořil tento dav?
Výlučně mladí, od dvanácti do dvaceti let, náležející k t. zv. evropskému
proletariátu v Maroku. Ne koloni, či boháči, kteří by hájili zisky vydřené
na ubohých domorodcích.
Většinou dělníci a evropská střední třída.
Prakse potvrdila jen to, co jsem si již dříve myslel: hlavními nositeli
rasově nenávisti jsou vždy a všude masy a jsou jí schopny všechny národy
bez výjimky.
Ať žije "civilisation francaise"!

16. července. Pohřeb obětí atentátu ze 14. července. Resident Granval
vychází po obřadu z katedrály a je napaden a zpolíčkován francouzskými
účastníky pohřbu za pokřiku: "Sal juif, au poteau!"
Situace se horši.
Na povstání Evropanů v evropském městě odpovídá povstání v medinách
(arabských čtvrtích). I zde je provázeno několika případy lynchování,
tentokrát Arabové lynchují Evropany a upalují je za živa.
20. srpna. V malém městě, sto kilometrů na východ od Casablancy,
Oued-Zem, je zavražděno přes padesát Evropanů v jednom dnu. Ženy,
děti, celý personál a pacienti místní nemocnice. Casablanca je poměrně
klidná. Jen asi dva nebo tři případy upálení za živa Arabů, kteří "kolaborovali" s Francouzi. Autory jsou Arabové. Resident Granval žádá
okamžité reformy: odstranění sultána Ben Arafy, vytvořeni regentské
rady a udělení vnitřní autonomie Maroku. Mezitím přistupuje generál
Duval k potlačení revolty v Oued-Zemu a okolí. Několik domorodých
vesnic je srovnáno se zemí, prý na doporučení jednoho člena Cizinecké
legie, který nabyl prakse kdysi v Evropě.
Srovnávat se zemí se mi zdá být hrozné, vraždit nemocné a upalovat za živa také. Jedno se dělá "pour la gloire de la France et pour
sauver son oeuvre civilisatrice", druhé ve jménu svatého boje za nezávislost marockého národa. Tak jako když národ Masarykův slavil své
osvobození upalováním Němců na barikádách vítězného května. Zase
jednou sedíme u radia a čekáme na zvláštní zprávy. Jen přestávkový
signál je jiný. "Déja vu . . ."
Podzim 1955. Resident Granval, protože žádal reformy, odstranění sultána
Ben Arafy a autonomii Maroka, je odstraněn ze svého místa. Přichází
nový resident. Ben Arafa odstupuje a Maroko dostává autonomii. Říká
mi jeden marocký nacionalista: "Kdyby nám Francie před dvěma léty
bývala nabídla pětinu toho, co nám dává dnes, byli bychom bývali spokojeni a celé ty dva roky mohl být v Maroku klid. Dnes musíme dostat víc".
Má pravdu. Ještě v září ujišťuje president Coty a ministerský předseda
Faure odstupujícího sultána Ben Arafu, a tak i Francouze v Maroku, že
sultán Ben Jusef, vypovězený z Maroka v roce 1953, se nikdy nevrátí na
trůn. A totéž přísahá marakešský paša, El Glaoui.
V říjnu se Ben Jusef vrací z madagarského exilu do Francie a v zápětí
mu padá k nohám El Glaoui. Presidentovi Cotymu a ministerskému předsedovi Faurovi nezbývá nic jiného, než Ben Jusefa slavnostně uznat za
suveréna, ne již autonomního, ale plně samostatného Maroka a propůjčit
mu letadlo k triumfálnímu návratu do Rabatu.
Zdá se, že se všichni v Maroku smířili s osudem. Manifestace na oslavu
návratu Ben Jusefa byly mohutné — také déja vu — ale proběhly
klidně. Nikdo si nepovšiml malých incidentů, jako napadení evropského
policisty Araby, kteří ještě před dvěma dny nesměli večer po desáté
hodině na ulici.
A nepovažuje se za příliš důležité ani to, že v severním Maroku, v pohoří
Rifu, vypukla jakási válka, která, logicky vzato, nemá žádný smysl, protože přece Maroko už samostatnost má a není tedy zač bojovat a co hájit,
aspoň ne se zbraní v ruce.

Jaro 1956. V eukalyptových lesích nedaleko Meknesu byl zavražděn lesní
správce X s rodinou. Je to již pátý nebo šestý případ podobné vraždy.
Francouzský vysoký komisař — Maroko již není protektorátem a nemá
tedy generálního residenta — nařizuje vyklizení většiny hájoven v Maroku.
Pět tisíc dělníků je bez práce a existence lesů, které byly ku prospěchu
Maroka vytvořeny za posledních třicet let doslova z ničeho, je ohrožena.
Allal el Fassi žádá připojení Tangeru, španělské enklavy, Ifni, části španělské a francouzské Sahary k Maroku. "Jen tak", prohlašuje, "může
marocká nezávislost dosáhnout svého naplněni".
Nemyslet při tom na
Těšínsko, Saarsko, Terst čí Kladsko? Aneb "Déja vu . . ."
Opouštím Maroko s divným pocitem úzkosti. Ještě koncem loňského roku
jsem si říkal, že vše, co se v Maroku odehrálo, bylo nevyhnutelné. Říkal
jsem si, že sice vše mohlo dopadnout jinak, s menším množstvím prolité
krve, s menší nenávistí a s větším zřetelem na hospodářské, politické a
sociální požadavky jak Maroka tak západního světa. Ale vzhledem k
povaze francouzské politiky a arabského fanatismu, že ještě vše skončilo
poměrně dobře.
Dnes však mi přichází na mysl čím dál tím víc volání nacionalistických
vůdců po Sahaře a Tangeru a eukalyptové lesy, které po třiceti létech
práce budou pomalu mizet z povrchu Maroka. Není snad příliš důležité,
čí hlídky budou projíždět pouští a zda poušť postupně vytlačí několik
tisíc čtverečných metrů zúrodněné půdy. Ale marocká otázka se řešila
s tak malou fantasií a tak malým zřetelem na problematiku současného
světa, že se to zdá až neuvěřitelné.
Celý rok jsem přihlížel boji dvou nacionalismů podle vyzkoušených vzorů
z Evropy. Nacionalismus marocký se ukázal právě tak bezohledným
vůči všem hospodářským a sociálním zájmům země, jako byly nacionalismy střední Evropy. Driss Chraibi — snad jediný skutečně moderní a na
Západě známý marocký spisovatel, kterého rozhodně nelze podezřívat
z podpory francouzské koloniální politiky, napsal: "Tento národ, před
kterým se otevírala výjimečná příležitost uskutečnit svou revoluci a dojít
svého naplnění, tento národ z infantilismu nebo z nedostatku vůdců
zaměnil kořist za stín. Kořistí byla revoluce samotných základů islámské
společnosti, reforma jejich dogmat a její suverenní návrat do historie.
Stínem je nacionalismus, nezávislost . . . opičí imitace Evropy . . . Nabílili
jsme fasádu, základy hnijí dál . . ." ("Le Temps de Paris", 17. 5. 56)
A francouzská politika se ani v nejmenším nepoučila z evropského poválečného vývoje, v němž pojem státní suverenity hrál a hraje úlohu výlučně retardační a reakční. Nikdo neměl ani odvahu ani schopnost
prohlásit, že celé dilema "kolik nezávislosti Maroku a kolik práva Francii" je falešné: že nemůže skončit jinak než vítězstvím méně degenerovaného nacionalismu, marockého nad rozloženým, avšak stále bujícím
nacionalismem francouzským. Nemůže být sporu o tom, že hospodářské
a sociální úspěchy Francie v Maroku jsou obrovské, a že Francie v této
zemi dokázala za třicet let více než všechny pětiletky všech totalitních
režimů dohromady. V otázce dvou nacionalistických sporů však hrají
hospodářské a sociální faktory úlohu mnohem větší v theorii než v praksi. To potvrzuje marocká a severoafrická zkušenost zcela jasně.

Problémy československého exilu
Ján Papánek

(New York)

Každý režim diktatúry vzniká násilím a násilím a regimentováním sa
udržuje, čo vyvolává odpor, ktorý sa prejavuje v róznych formách a má za
následok prenásledovanie každého, kto s ním prejaví nesúhlas alebo sa
ukáže byť možným odporcom takéhoto totalitného režimu. Mnohi z
odporcov diktátorských režimov opúšťajú rodnú zem, aby sa zachránili
pred prenásledovaním. V dějinách l'udstva sa s tým stále a opätovne
stretáme. V posledných desiatkach rokov sme svedkami toho, že miliony
ľudí hl'adá útočište v zemiach, kde sú l'udské, politické a iné slobody
chránené.
Československo bolo od svojho vzniku až do doby Mnichova koncom
roku 1933 útočišťom takto prenásledováných 1'udí, prichádzajúcich z iných
zemí. Jeho demokratické poriadky boly každému obyvatel'ovi zárukou
právnej ochrany a osobnej slobody. Pod tlakom nacizmu nastal obrat.
Tisíce československých občanov i iných jeho obyvateľov sa pred väzením alebo i smrťou zachraňovalo útekom do zahraničia. Bohužial',
obnovovanie a sosilňovanie československej demokracie po roku 1945
nebolo toké ako vláda v Londýne a domácí odboj plánovaly, ani ako si
to vel'ká väčšina národa představovala a ako to očakávala. Komunisti,
pod ochranou sovietskej armády a za politického tlaku a podpory Moskvy,
pokračovali v politike prenásledovania. Po komunistickom puči vo februári 1948 zařadili Československo plne do skupiny zemí, ktoré sa staly
nástrojom dobyvačnej politiky Moskvy. L'udia dotial' exponovaní vo
všetkých oboroch života demokratického Československa, začali húfne
byť posielaní do pracovných táborov, boli väzneni, áno i vraždení. Vtedy
začali mnohí utekať do zahraničia, aby zachránili holé životy. Všetky
vrstvy národa sú medzi týmito utečencami zastúpené a ich počet sa odhaduje na šestdesiať tisíc.
Celý národ však nemohol újsť, trpí už výše osem rokov, odporuje komunistom a snaží sa obnoviť slobody a základné práva v rodnej zemi
v čo možná najkratšom údobí od ich zničenia. Politický exil má plne
podporovať toto úsilie, má pracovať za uskutočnenie póvodných ideálov
a programu rodnej zeme i keď terajší světový vývoj nedává nádeje na
ich skoré uskutočnenie. Má možnost' tak robiť i tým, že sa zapojí do života
zeme, ktorá mu poskytla pohostinstvo či útočište; ktorú si zvolil za svoju
druhů vlasť a v rámci ktorej zákonov móže pracovať na uskutočnení,
svojich ideálov.

Život v cudzine
Československý ľud doma a často ani mnohí z exulantov si neuvedomujú,
aký je ťažký a vyčerpávajúci život politického emigranta. Musel začať
od základov všade kam sa prisťahoval a v osem ročnej dobe sa nedajú
překonat' všetky překážky, aby sa zasa dopracoval zodpovědného a dobré
honorovaného zamestnania. Slobodný svet totiž dáva člověku možnosť
sa osvedčiť a každý, kto je pracovitý sa móže dobré uplatniť, ale nie každý
vie hned' všetkých možností pre seba využiť.
Z práce v Americkom fonde pre československých uprchlíkov vidím, že
československý exulant sa dopracoval alebo sa dopracováva kladných
výsledkov. Zaujal v slobodnom svete dóležité miesto ako robotník, vel'mi
zručný robotník, zemedelec, živnostník, obchodník, podnikatel', doštudoval, stal sa učiteľom alebo zaujal významné miesto v rade iných povolaní. A čo je najdóležitejšie, mladší sa účastnili boja so zbraňou v ruke
proti komunistickému výbojů všade, kde sa naskytla příležitosť, najmä
na ďalekom Východe. Sú len zriedkavé výnimky, že by sa nebol osvědčil.
Často sa mu vytýká, že sa až moc stará o to, aby rýchle docielil osobných
a hmotných úspechov, že sa v takej miere nevenuje veciam a úlohám
pre ktoré utékal z domova, ako by mal. Vytýká mu to však len ten,
kto už zabudnul na svoje vlastné ťažké začiatky, na začiatky cudzinca,
neznajúceho ani reč, ani prostredie a že sa vo vačšine prípadov jedná
už o člověka staršieho, ktorý musí začínať v inom oboru povolania ako
dlhé roky pracoval; alebo mu to vytýká taký člověk, ktorý výnimočne
z róznych dóvodov kalváriu obyčajného exulanta nepřekonával.
Dnes z celkového počtu asi šestdesiať tisíc československých exulantov
ostává iba šest až sedem procent takých, ktorí by neboli kladnou složkou života slobodných zemí světa, či už je to vo Spojených štátoch,
Kanadě, o ostatných žemiách amerického kontinentu, v západnej Europe, v Afrike alebo na Východe, najmä v Austrálii. Mnohí z tých, čo
ešte čakajú na trvalé usídlenie majů možnosť využitia dobrodenia amerického zákona — Refugee Relief Act — z roku 1953 a dostat' sa do Spojených štátov behom budúcich niekol'kých mesiacov. V prevážnej väčšine tak i robia. Trvalým ostane problem postarania sa o takých, ktorí
z dóvodov veku alebo zdravia nie sú sebestační a nebudú ani v budúcnosti;
sú a budú preto odkázaní na trvalú podporu.
Politické úkoly
Pokial' sa týka tých, čo sú vlastnými, teda činnými predstavitel'mi československého politického exilu je vidieť, že si priniesli vo vel'kej miere
svoj domácí politický život, svoje organizácie i spory do zahraničia; áno
vytvořili i organizmy, ktoré sa doma ukázaly byť už přežité. Mnohí odchádzali s tým presvedčením, že sa o krátký čas vrátia ako osloboditelia
— podl'a skúseností z prvého i druhého odboja. Z tohoto hl'adiska sa
divali aj na svoje úkoly v zahraničí, v medzinárodnom živote. Každý
krok, každý počin bol vykonávaný z tohoto zorného úhlu. Stavalo sa
na minulosti a z toho sa robily závěry pre dnešok a zajtrajšok, bez ohl'adu
na to ako by sa československé demokratické sily zapojily do medzinárodného úsilia.

Iní, čo zamestnanci róznych vlád alebo inštitúcií vykonávali politiku
týchto vlád, čo je samozřejmé. Iste bola dóležitá a dobrá aj tá skutočnosť, že sa mnohí z nich stali občanmi týchto zemi, pokial' ovšem to so
svojou novou vlasťou úprimne smýšl'ajú je prirodzené, že ti z politických
predstavitel'ov, ktorí sa dali do veřejných alebo poloverejných služieb
druhých zemi — svojich nových vlastí — přestali mať svoju vlastnů politickú vól'u, pokial' sa týka Československa. V svojich nových poziciach
sa však mnohí nevedeli odpútať od minulosti, podnikali a podnikajú všetko, aby si súčasne udržali aj svoje exilové pozicie. To muselo m a ť
a malo za následok využívanie jednej alebo druhéj pozicie, podl'a toho
ako sa im to osobne hodilo. Je samozřejmé, že záujmy československej
demokracie pri tom přišly zkrátka.
V tomto ovzduší a za týchto okolností sa tvořilo a vyvíjalo československé exilové politické teleso — Rada Slobodného Československa. Úkol
nebol snadný a vždycky, keď sa po prekonaní často umele a plánovito
nahromadených ťažkostí začala konsolidovať, nabývať politickej váhy
a docielovať akých takých kladných výsledkov, našiel sa niekto, kto ju
rozbil. Ked' nemal k tomu dosť svojej vlastnej váhy, tak k tomu používal, na pr. autority amerických činitel'ov, ktorí sa takto stávali nástrojom k oslabovaniu československého exilu, vel'mi často v rozporu s
úradnou politikou.
Slabosti exilu
K prevádzaniu tejto politiky oslabovania a rozkladu sa niekedy používalo
straníckej politiky; energia politického exilu sa totiž často vybíjala československými vnútro-politickými otázkami. Tá či oná strana trvala na
stejnom počte zastúpenia v Rade ako mala iná; občanské alebo socialistické skupiny trvaly na určitom pomernom zastúpení. Inokedy to boly
umele vyvolávané rozpory medzi Čechmi a Slovákmi — bez ohľadu na to, či to vykazovalo zisk alebo stratu pre
československý
celok. Nie menej sa zneužívalo náboženstva alebo tlačenie tej či onej
osoby na vedúce miesto.
Ovšem stále nastolovanie otázky návratu odsunutých Nemcov v rozličných formách bolo a je najnebezpečnejšie. Ťažko sa dá představit', že
by poctivý Čechoslovák, majúci na srdci a svědomí holú existenciu Čechov
a Slovákov — nehovoriac ani o Československej republike — chcel otvárať túto medzinárodne definítívne riešenú otázku. A preca sa tak deje.
Len s hrůzou to sledujeme, najmä ked' vidíme v poslednej dobe jednania
medzi pražským komunistickým režimom a západonemeckou federálnou
republikou o odsun ďalších asi stopadesiať tisíc Nemcov z Československa.
Tieto vnútorné československé otázky prirodzene nemajú mať nič spoločného s bojom proti komunizmu. Čo však je příznačné, že sa o nich
nie len vnútorne debatuje, ale často sa zvú na pomoc zahraniční činitelia, ktorí v dósledku toho vyvíjajú tlak a často vyslovujú i hrozby ak sa
ich názory neberu do úvahy.
Jednou zo základných slabostí a chýb československého politického exilu
bola a ostává skutočnosť, že v zahraničí nezačal pracovat' pomaly, primerane svojim možnostiam, ale neodvisle. Upadal a upadá do finančnej

závislosti, prejavujúcej sa v róznych formách. To má za následok
stratu neodvislej politickej činnosti a možnosti kooperácie, demoralizáciu, závist' a osobné
denunciácie.
Takéto
methody
neupevnia
ani nesjednotia československý exil a ani nepřinesu dobré ovocie nikomu,
kto toto podporuje v zaujme skupin či jednotlivcov, v snahe po znemožnení opravdovej činnosti československého celku a po zneškodnení každého, kto sa opováží na slabosti takej to politiky poukázat".
Mierová súťaž

Postup exilu vyplývá v svojom celku z medzinárodnej situácie a najmä z
toho, ako sa ona javí a vyvíja v pomeru k strednej Europe, zvlášť k Československu Je dóležité konštatovat', že boj medzi Západom a Východom,
medzi demokraciami a komunizmem, neustane i keď sa jeho forma mení a
bude sa meniť. Dnešný vývoj však nenasvedčuje tomu, že by bola náklonnost', či ochota, rozhodnutie přivodit' zbraniami.
To znamená, že
budeme účastníkmi dosť dlhej mierovej súťaže, či studenej vojny, o
získanie podpory väčšiny l'udstva světa pre jeden alebo druhý systém.
Tohoto dramatického zápasu sa už dnes vel'mi významné účastnia národy za železnou oponou. V posledných páru rokoch boly toho dóležitým
dokladom události v Plzni, Berlíne, Prahe a Bratislavě a najnovšie v
Pol'sku. Tieto jasné potvrdzujú, že široké ľudové vrstvy jednotlivých národov, vlastnými silami a obetiami si dobývajú svoje slobody a práva. Nasvědčuje tomu aj tá skutočnosť, že komunistické režimy tomuto tlaku
ustupujú.
Je nutné, aby sa exil aj funkčne začleňoval do boja národa doma a do
zápasu slobodného světa s komunizmom i keď slobodný svet — bárs len dočasné — svoju najsilnejšiu zbraň, ktorá je v strednej Europe, odpísal.
Činnost' exilu sa tým omedzuje ná pomocnu druhoradú úlohu v národnom
i medzinárodnom úsilí a boji. Preto je dnes účelné vytváranie menš
plne si vzájomne dúverujúcích skupin, ktoré by živily a sosilovaly záujem
slobodného světa o návrat slobod a demokracie v Československu a v
ostatných zemiach strednej Europy; nevybijať energiu v snahe po vytvoření vel'kej zahranične-politickej reprezentácie — najmá i preto, že
z politiky Západu vyplývá, že sú mu takéto vel'ké, významné a opravdu
činné reprezentácie nevítané a že zatial' dáva přednost' len papierovým
organizmom a spolieha sa na jednotlivcov, ktorí sú ochotni vyhoveť požiadavkám, často vol'mi škodlivým československým záujmom.
Na dnešně úkoly a soskupovanie 1'udí dobrej vóle móže československý exil stačiť aj finančně. Dnes je už hospodářsky po celom svete tak
neodvislý, že náklady spojené s odbojovou prácou móže sám uhradiť, ak
chce pracovat' na uskutočnení programu pre ktorý utékal z rodnej zeme;
má tiež priatel'ov, ktorí sú ochotní pomáhat' bez podmienok. Finančným
osamostatněním nabude exil ako celok ďaleko vačšej váhy aj u svojich
politických priatel'ov v celom slobodnom svete. Ciel'om musí byť, stať
sa nedíľnou súčiastkou národného úsilia o slobodu a spravedlnost' v
Československu, ako aj boja celého slobodného sveta proti totalite. Musí
sa to robiť obetiami, usilovnou prácou, informováním, štúdiom, porozumením, trpezlivosťou a oddanosťou k Masarykovým ideálom.

Báseň
František Halas

Hermelín na zdechlinu
prsť pije číšky kostí
hrdlořez ztajen v stínu
vyšňořen do marnosti
Hrdlořez mor Mor na ně
hlíno hlíno lačná
Kde najdou živi zbraně
na tebe Uštěpačná
Zadkem moru vytřena
je bídy krajina
čas slabikuje
Ni co ta
Ni co ta
Ni co ta
Ni co ta
čas v hodinách kyvadluje
Ó jak jsi krásná smrti
Smrti
Smrti
Smrti
Smrti
Smrti
Smrti
Smrti
Smrti
Smrti
Smrti
Smrti
Smrti
Smrti
Smrti

Poselkyně ticha
Podloudnice
Přítelkyně
Pekelnice
Pastorkyně
Psice
Podruhyně
Podvodnice
Patronkyně
Prosebnice
Potměšilko
Podělkářko
Pletichářko
Pošetilko

Kde je tvar tvůj smrti
Poslední krásko Alešova
Na kyvadle sedí Ona
na kyvadle smrt se houpá
sestro sestro Jidášova
(Z dosud netištěné pozůstalosti)

Malá noční hudba budoucnosti
Jan Trumlíř (Mnichov)
Břehy světa běží
na dně tvé oči

tma

Potěrný proud jenž okny přináší
hvězdy a čas, nepokoj
hudby
Jsou housle v lese
v srdci jakéhosi stromu plného
tmy
Z kořenů dřeva roste
klarinet
a jeho černé O je ještě plno hlíny
Je hoboj ještě nejsoucí
snad, právě nasazuje do květů
Křídlovka dosud dříme v rudě
hluboko pod povrchem
hor
Tráva co na nich rostla teple nadýmá
budoucí
bubínek
Je hudba ještě spící
jako ty sama ještě spíš
hmatajíc ze spánku po prázdném
polštáři
když úzkost z vlasů vyssává ti sen
Slyším tvé nehty škrabat po damašku
Co to chceš zadržet?
Naše ložnice jsou svými
okny
navlečeny na jeden velký proud
jako dva korálky na čímsi teple dýchajícím hrdle . . .
a jeho dech nás žene do hudby
Noc nad světem je náhle jeho ruka
co sahá po nástrojích
Už slyšíš
prvního kohouta zpívat na soutoku krve a tmy?
Rukávem někdo potmě leští polnici

Podle Ovidia
Jiří Kárnet (New York)
Kdyby mě zahrada viděla
jak stojím za oknem
shrnula by si do čela
větvičky
jabloně

Nepřítomného
jak fialky
s pobledlým
úsměvem
dělníka horečné
zahálky
snít v procitnutí
svém

Kdyby
sad odhrnul
záclony
spatřil by v závrati
do studny nebe se naklonit
jezdce i s opratí

Kdyby mě viděla květina
stát v okně za stromy
pád by mě spatřila začínat
jímž nebe prolomím

Literatura a společnost
René Wellek (Yale University, New Haven, U. S. A.)
Literatura je společenská instituce používající za své prostředí jazyk —
výtvor to společnosti. I tradiční literární prostředky, jako symbolika
nebo veršový rozměr, jsou sociální již samou svou povahou. Jsou to konvence a normy, které mohly vzniknout pouze ve společnosti. Co víc, literatura "napodobuje" "život"; a "život" je z valné míry skutečností společenskou, i když svět přírody a vnitřní či subjektivní svět
individua bývají rovněž předmětem literárního
"napodobovaní". Sám
básník je členem společnosti, zaujímající v ní své zvláštní postaveni: dostává se mu od společnosti jistého dílu uznání a odměny; obrací se k
jistému posluchačstvu, a ť už jakkoli hypothetickému. A literatura také
obyčejně vzniká v těsném spojení s určitou společenskou institucí; v primitivní společnosti nelze dokonce ani zcela odlišit básnictví od rituálu,
čarování, práce či hry. Literatura má rovněž svou společenskou funkci, či
"upotřebení," jež nemůže být čiře individuální. Z toho důvodu se jeví
velká většina otázek vyplývajících ze studia literatury — alespoň ve svých
konečných důsledcích — jako otázky společenské: otázky tradice a konvence, norem a žánrů, symbolů a mythů. Mohli bychom formulovat s Tomarsem: "Estetické instituce nespočívají na institucích společenských:
ba nejsou ani jednou z jejich částí: jsou společenskými institucemi jednoho druhu, jsouce navzájem blízce spojeny s institucemi druhými."
Obyčejně se však přistupuje ke zkoumání, zabývajícímu se "literaturou a
společností," s daleko užšího a vnějšího stanoviska. Kladou se otázky o
vztazích literatury k dané společenské situaci, k jistému hospodářskému,
sociálnímu a politickému systému. Konají se pokusy popsat a definovat
vliv společnosti na literaturu a předepsat a posoudit místo literatury ve
společnosti. Takový sociologický postoj k literatuře zaujímají především badatelé vyznávající určitou sociální filosofii. Tak
marxističtí
kritikové, kromě toho, že studují vztahy mezi literaturou a společností,
mají i jasně definovanou představu o tom, jaké by tyto vztahy měly
být, a to jak v dnešní naší společnosti, tak i v budoucí společnosti "beztřídní."
Jejich kritika je hodnotivá, "judiciální," založená na neliterárních politických a ethických zřetelech. Říkají nám nejenom jaké byly
a jaké jsou společenské vztahy či dosah díla toho kterého autora, ale
také jaké by měly být nebo jaké by si bylo přát, aby byly. Jsou nejen
studenty literatury a společnosti, ale též proroky budoucnosti, napomínateli, propagátory; a stěží se ubrání tomu, aby navzájem tyto dvě
funkce nepomísili.

Z knihy THEORY OF LITERATURE (Harcourt, Brace and Co., Inc.,
New York), ve spolupráci s Austinem Warrenem.
Uveřejněno s laskavým,
svolením autora a nakladatele.

Poměr mezi literaturou a společností se obyčejně probírá tak, že se
začne rčením odvozeným z De Bonalda o tom, že "literatura je výrazem
společnosti". Co však tato poučka značí? Předpokládá-li, že literatura
"správně" zrcadlí v kterékoli dané době současnou společenskou situaci, pak je pochybená; a je všedním, otřelým a ke všemu vágním výrokem, znamená-li pouze, že literatura popisuje jisté stránky společenské skutečnosti. Říci, že literatura zrcadlí či vyjadřuje život je
pak ještě dvoj smyslnější. Spisovatel nutně vyjadřuje svoji životní
zkušenost a svůj celkový názor na život; bylo by však zhola nepravdivé
tvrdit, že vyjadřuje veškeren život — anebo i veškeren život dané doby
— plně a ve všech podrobnostech. Tvrzení, že by jistý autor měl plně
vyjádřit život své vlastní doby, že by měl "representovat" svoji epochu
a společnost, je jíž specifickým hodnotícím kriteriem. Kromě toho však
termíny "plně" a "representovat" přirozeně vyžadují důkladnějšího výkladu: sociální kritika jimi většinou rozumí, jak se zdá, že autor má
mít zvláště na paměti určité sociální situace, na př. úděl proletariátu,
ba že má i sdílet vyhraněný postoj a ideologii kritika.
Bude však snad lépe, odložíme-1i problém hodnotící kritiky až do toho
okamžiku, kdy se nám udá odhalit skutečné vztahy mezi literaturou a
společností. Tyto deskriptivní vztahy (na rozdíl od normativních) lze
snáze vřadit do hotové klasifikace.
Máme tedy především co činit se sociologií spisovatele a s profesí a institucemi literatury, s celou otázkou hospodářské základny literární produkce, sociálním původem a postavením spisovatele, jeho sociální ideologií, která může dojít výrazu v mimoliterárních projevech a činnosti.
Pak je zde problém sociálního obsahu, dosahu a společenského účelu
literárních děl samotných. A konečně jsme postaveni před problémy
obecenstva a aktuálního vlivu literatury na společnost. Otázka jak dalece je vlastně literatura určována či jak dalece je závislá na svém
(sociálními východisku, na změnách ve společnosti a na jejím vývoji,
tudíž proniká, ať tak či onak, všechny tři úseky našeho problému: sociologii spisovatele, sociální obsah děl samých i vliv literatury na společnost. Bude třeba, abychom rozhodil co se míní závislostí či příčinností; a nakonec dospějeme k problému kulturní integrace a obzvláště
ke způsobu jakým se naše kultura člení.
Protože každý spisovatel je členem společnosti, můžeme se jím zabývat
jakožto bytostí společenskou. Byť i naším hlavním pramenem byla jeho
biografie, studie tohoto druhu se může lehce rozrůst na studii celého prostředí, z něhož studovaný vyšel a v němž žil. Lze nashromáždit informace o jeho společenském původu, rodinném prostředí, o jeho hospodářském postavení. Dá se přesně ukázat, jaký vlastně byl podíl aristokratů,
měšťáků a proletářů na historii literatury; lze, na příklad, názorně dokázat, že děti z intelektuálských a podnikatelských vrstev mají závažný
podii na americké literární produkci. Statisticky lze dovodit, že literatura v moderní Evropě rekrutovala své adepty většinou ze středních vrstev,
protože aristokracie bažila po slávě či kratochvíli, zatím co nižší vrstvy
měly málo příležitosti ke vzdělání. O Anglii toto zpovšechnění platí jen

s velikými výhradami. Selští a dělničtí synové se zřídka objevuji ve starší
anglické literatuře: vyjímky jako Burns a Carlyle lze zčásti vyložit poukazem na demokratický systém skotských škol. Role aristokracie v anglické literatuře však byla neobyčejně velká — částečně i proto, že anglická
aristokracie nebyla natolik odřiznuta od intelektuálských vrstev jako v
jiných zemích, kde nebylo primogenitury. Rovněž všichni moderní ruští
spisovatelé před Gončarovem a Čechovem byli, až na malé vyjímky, šlechtického původu. Přísně vzato, i Dostojevský byl šlechtic, třebas, jeho
otec, lékař v moskevské Nemocnici pro chudé, získal pozemky a poddané
až na sklonku svého života.
Je celkem snadno sesbírat podobná fakta, těžší však je vyložit. Předpisuje snad společenský původ sociální ideologii a loyalitu? Případy
Shelleyho, Carlyla a Tolstého jsou názornými příklady "zrady" na své
třídě. Většina komunistických spisovatelů za hranicemi Ruska není
proletářského původu. Sovětští i jiní marxističtí kritikové prováděli
rozsáhlé výzkumy, jen aby dopodrobna zjistili právě přesný sociální původ a sociální loyalitu ruských spisovatelů. P. N. Sakulin na příklad
buduje své pojednání o novější ruské literatuře na úzkostlivém dělení
literatury na literaturu sedláků, drobné buržoasie, demokratické inteligence, deklasované inteligence, buržoasie, aristokracie a revolučního proletariatu. Při studiu staré literatury se ruští vědci pokoušejí vypracovat
řadu odstínů mezi četnými skupinami a podskupinami ruské aristokracie, aby bylo možno ukázat, ke které z nich by asi patřil Puškin a Gogol,
Turgeněv a Tolstoj, soudě podle toho kolik kdo z nich zdědil majetku a
kdo se s kým začal stýkat. Je však těžké prokázat, že Puškin představoval zájmy zchudlé venkovské šlechty a Gogol zájmy malých ukrajinských statkářů; podobné uzávěry lze věru vyvrátit poukazem, na obecnou
ideologii jejich děl a na odezvu, jež tato díla vyvolala za předělem
jisté skupiny, třídy a času.
Společenský původ spisovatelův hraje jen podříženou úlohu v otázkách
nadhozených jeho sociálním postavením, loyalitou a ideologií, neboť
je jasné, že spisovatelé se často dávali do služeb jiných tříd. Většinu
kurtoasní poesie napsali básnici, kteří, ač nižšího rodu, přijali ideologii a vkus svých příznivců.
Sociální loyalitu, postoj a ideologii spisovatelovu lze studovat nikoli
pouze v jeho spisech, ale často též v životopisných mimoliterárních
dokladech. Vždyť spisovatelé jsou občané, vyslovují se k otázkám sociální a politické závažnosti, účastní se půtek své doby.
O politických a sociálních názorech jednotlivých spisovatelů se mnoho
pracovalo a v nedávné době se věnovala zvýšená pozornost hospodářským důsledkům těchto názorů. Tak L. C. Knight, jenž tvrdí, že stanovisko Bena Johnsona k hospodářství bylo z kořene středověké, ukazuje
jak Johnson satirisoval — podobně jako i několik jiných dramatiků z
jeho generace — objevující se třídu lichvářů, monopolistů, spekulantů
a "podnikatetů". Mnohá literární díla — na př. Shakespearovy "historie" a Swiftovy "Gulliverovy cesty" — byla vykládána v úzké souvislosti
s politickými okolnostmi časovými. Výroky, rozhodnutí a podniky by

se však nikdy neměly zaměňovat za skutečné společenské důsledky
spisovatelova díla. Na Balzacovi je názorně vidět, jak je takové rozpolcení možné; ačkoli jeho přiznané sympatie byly zcela na straně
starého pořádku, aristokracie a Církve, jeho instinkt a imaginace se
mnohem více obíraly typem podnikavého hrabivce, spekulantem, novým,
silným měšťanem. Mezi teorií a praksí, mezi vyznáním víry a tvůrčím
nadáním může být značný rozdíl.
Uvedeny v systém, tyto problémy společenského původu, loyality a
ideologie nás vedou dále k sociologii spisovatele jakožto typu nebo
jakožto typu v dané době a na daném místě. Lze rozlišovat spisovatele
podle toho, jak se začlenili do společenského procesu. Toto začlenění
je velmi těsné v případě lidové literatury, může se však obrátit v krajní
dissociaci, "sociální distanci", v bohémství, u básníků "prokletých" a
u nespoutaných tvůrčích geniů. Zdá se, řečeno úhrnně, že v moderní
době, a na Západě, literáti uvolnili svá třídní pouta. Vznikla "inteligence", poměrně nezávislá mezitřída profesionálů.
Úkolem literární
sociologie pak bude přesně vysledovat společenský status inteligence,
míru její nezávislosti na vládnoucí třídě, bližší hospodářské prameny,
z nichž jí plyne podpora, a spisovatelskou prestiž v té které společnosti.
(Pokračování)
Přeložil Emil Kovtun (New York)

SMYSL NÁVRATU DOMŮ
Profesor Václav Černý v doslovu k
lyrickému cyklu veršů
Miloslava
Bureše "Otvírání studánek" (Krajské nakladatelství v
Havlíčkově
Brodě, vánoce 1055), píše o vlivu
rodného kraje, "malé vlasti", na
tvůrčí osobnost a o oběti, již je
nutno přinášet nikdy nekončícímu
zápasu o kulturní dědictví. V části,
věnované vlivu národnosti a lidskosti, profesor Černý píše:
Nemá však snad . . . "malá vlast"
rozměr ještě další, rozměr národnosti? . . . Na mnohé, kteří nikdy
neopustí rodný kout, národní bude
vždy působit hlavně skrze místní a
národní pohromu t národní štěstí
budou chápat a vnímat jen podobenstvím osudů půdy uzavřené důvěrným obzorem.
A vždyť je přece národnost dána

týmiž skutečnostmi jako pocit náležitosti k rodnému kraji: totéž ztotožnění s fysickou realitou země,
která nás nosí a utváří. Týž zážitek
naší práce, jejíž stopy jsme jí vnutili. Táž jednomyslnost s dědictvím
minulých pokolení, totéž vyznání,
že i naše pohromy, neúspěchy a
zklamání jsou našimi legitimními
dětmi.
A především táž vůle žít i nadále
společně, totéž rozhodnutí plného
souhlasu jak s obětmi, které jsme
zemi přinesli, tak s těmi, které
jsme jejím lidem ochotni ještě dál
přinášet.
A nakonec: neplatí vše, co bylo
právě řečeno o národnosti, také
posléze o lidskosti vůbec? Také lidského prostředí je "malá vlast"
školou, také jistou formu lidskosti
obsahuje, a to lidství úplné, a vnuká ji svému synovi. . .

Pozdrav moravské zemi
Jaroslav Seifert (Praha, 1956)
Z dozrálých hroznů korunu máš v čele,
sestřičko země. Poutník z Čech
šlape tvůj prach, tvé lístky jitrocele
a dívá se, jak včely na česnech
střádají zlato. A
které si před tím
trošičku vína pro
na stráních tvých

pak do svých dlaní,
smočil do rosy,
své rozjímání
si skromně vyprosí.

Jen trochu vína, trochu vína
aby tě poznal. Jako kdysi snad
jediné slovo dalo křídla touze:
Buď umřít, nebo milovat.
A jen kdo neporozuměl způsobu,
jímž v něm "malá vlast" schystala
úplný lidský život a celou formu
lidskosti, bude mít za to, že "malá
vlast", ta ztracená varta za zády
světa, je z oněch společenství obrácených zcela do sebe a jejichž jazyk
zná jen minulý čas.
Obrácena vždy k budoucnosti, tvář
"malé vlasti" je naopak prorocká:
zrcadlí vyznání víry v obecnou platnost hodnot, které dobyla ze své
půdy a jimiž vybavuje syna na cestu do světa, aby tímto věnem mravních prostředků a opor mobilisoval
všechny osobní síly k boji o svět.
Bude se pak ten syn domnívat —
neboť každý z nás je nevděčným
synem Písma — že jeho život po
útěku z domova je absolutním začátkem. A skutečně každý život
počíná možná zde. Ale tisíce dávných jiných životů opakuje, nesa v
sobě z domova jejich podíl, a sám
je nevědomky jakoby jen novou
sázkou, kterou ony životy činí na
lidskost: posílají ho z domova, jen
aby uplatnil, ozřejmil a rozvinul
smysl lidských
hodnot, jež mu
vnukly a jež nevěda přijal a z nich
nassál. Jeho osobní život nebude

pouze,

se honosit tvůrčí spontánností absolutní, bude znamenat pouze další
osobní zúrodnění možností prastarého kolektivu; jemu, jejž "malá
vlast" vysílá, je svěřen jen onen
přechod ze společné možnosti k
osobní realisaci.
Na něm ovšem jest, aby svěřeným
hřivnám zahálet nedal: neboť vede-li jednotlivcova cesta k úplné
formě lidskosti, osobnosti, zastávkou "malé vlasti", cíl je za všemi
zastávkami a záleží v dotvoření a
rozvinutí možností a v překročení
všech daných podmínek, ať jsou
sebe bohatší.
Mrtví jistě ztvárňují živé, ale je
věcí živých, aby v nich mrtví ožili
novým tvůrčím skutkem a nabyli
dalšího vyššího smyslu. Dramata
věrnosti končí jen tehdy dobře,
končí-li nevěrou, touto nevěrou nové a větší lásky.
Kultura musí vždy vítězit nad přírodou, není ničím jiným, než právě
tím vítězstvím. Moje minulost musí vždy zůstat i mou nadějí, a "malá vlast" budiž mně hlavně výzvou vrženou do boje, bojem o budoucnost minulosti mé a mých
předků.
Václav Černý

NEZNÁMÝ ROMÁN PROUSTŮV
Marcel Proust, James Joyce a Thomas Mann jsou předními představiteli světové literatury našeho století. Jejich díla, přes všechny rozdíly komposiční, stylové a výrazové,
mají společného námětového jmenovatele: soustředění na lidskou
osobnost v její celistvosti, v úplnosti
duševní existence člověka, jež zahrnuje nejen vědomé idee, motivace a vztahy, ale i záhadné síly
polovědomí a podvědomí. Psychologická analysa moderních autorů
proniká za tajemství času, který
ničí dojmy a city, i pamět, která
je obnovuje, za tajemství snu a associací, které přinášejí nazpět dávno zapomenuté vášně a nenávisti,
a hledá vyjádření složitých vztahů
mezi duší umělcovou a jeho společností.
"Jean Santeuil"
Objev neznámého díla jednoho z
těchto předních autorů světové literatury je pozoruhodnou událostí.
Marcel Proust, francouzský spisovatel, který zemřel v roce 1922, zanechal ve své pozůstalosti množství
sešitů i volných listů s různými
náčrty. Téměř nikdo z literárních
kritiků však netušil, že by tento
materiál obsahoval více než náčrty
známých Proustových děl. Všeobecně se předpokládalo, že mezi prvním vytištěným dílem, málo slibným Les Plaisirs et les Jours (1896),
a svým hlavním dílem, A la recherche du temps perdu, započatým
asi v roce 1910, Proust nenapsal nic,
kromě několika článků a dvou překladů z Ruskina. Před několika
lety, mladý francouzský kritik Bernard de Fallois, jenž psal disertaci
o Proustovi, si získal přístup k
sedmdesáti sešitům a několika kra-

bícím vytržených listů z Proustovy
pozůstalosti. Po dlouhé a úporné
práci se de Fallois podařilo isolovat
z tohoto materiálu souvislý, až dosud neznámý román, který Proust
napsal někdy mezi lety 1896 a 1904
a který, přes všechnu svou neúplnost, experimentálnost a nepřesnosti (Proust jej odložil a nikdy
nepřipravil k tisku) je jednou z
nejvýznačnějších literárních událostí posledních let. Román vyšel
ve Francii v roce 1952 s názvem
Jean Santeuil. Anglický překlad
Gerarda Hopkinse, který byl vydán
letos v New Yorku, vzbudil velkou
pozornost ve Spojených státech.
V Jeanu Santeuilovi není nesnadné
poznat první náčrt pozdějšího díla
Proustova, A la recherche du temps
perdu.
Jako ono, není ani Jean
Santeuil románem v tradičním
smyslu, jenž by měl ucelený děj,
hlavní konflikt, krisi a řešení. Je
to převážně podrobná registrace
dojmů, vzpomínek a dětských i jinošských zážitků a pocitů hrdiny,
Jeana Santeuile, lásek a přátelství
jeho mladého věku i veřejných událostí, které zasahují do jeho života, a jeho dojmů ze společnosti, ve
které žil. Těch téměř sto kapitol,
do nichž je kniha rozdělena, je
spojeno jednou hlavní myšlenkou:
vědomím prchajícího času, poznáním, že čas ničí a mění všechno z
čeho se skládá náš svět, že i ta
přátelství a lásky, ve kterých se
jednotlivec
snaží zakotvit,
aby
unikl času-ničiteli, jsou přechodné.
Toto ústřední téma, dobře známé z
Proustova díla A la recherche du
temps perdu, je už jasně vyjádřeno
v Jeanu Santeuilovi. Setkáváme se
s ním hned na začátku knihy: " V ě ci, které se nám zdají důležitými
v jednom období našeho života, kdy
nám ani nenapadá — tak jsme v

zajetí svých, ilusí — že by jejich
důležitost někdy mohla přestat plnit naši mysl, se stávají nicotnými s
během času." (Jean Santeuil, 1. kapitola) .

žitky dětství už neodvratně ztraceného, má mnohem více přesvědčivosti než část věnovaná jinošským a mladým létům nedávné minulosti.

Motiv času

Jean Santeuil je jasněji autobiografický ve srovnáni s A la recherche du temps perdu a mnohé osoby
z Proustova života se tu objevují
bez umělecké transformace
jeho
hlavního díla. Jsou tu též komposiční rozdíly: Jean Santeuil je psán
ve třetí osobě a jen v druhé části
začíná občas pronikat první osoba.
Proust použil dobře známé literární
metody, aby ulehčil odpovědnosti
autorově: v dlouhém úvodu se seznamujeme s vynikajícím francouzkým spisovatelem C., který čte
část rukopisu svého románu dvěma
mladým přátelům; tato část je vyprávěna jedním z těchto mladých
mužů v první osobě. Po smrti spisovatele C. se oba přátelé rozhodnou, že jeho román vydají; tam pak
začíná hlavní část díla. Mnohé
episody nám hned připomenou
A la recherchc du temps perdu:
úzkost malého chlapce, který je
připraven o matčin polibek na
dobrou noc, soužení z neopětované
chlapecké lásky k Marie Kossichef
(předchůdkyni Gilberte z Du cóté
de chez Swann), evokace prázdnin
ztrávených v provinciálním městečku, pohledy na krásu zahrad a
polí, vnímaných citlivou duší chlapce. Pak následují episody z Jeanova studia v pařížském lyceu, jeho
přátelství s Henri de Reveillonem
a jeho aristokratickou rodinou, s
podrobným pozorováním této společnosti. Dvě veřejné události zasahují do Jeanova života: odstoupení ministra Charlese Marieho v
době
panamského
skandálu, a
Dreyfusova aféra, která je zde popsána s neobyčejným pozorovacím

V Proustově filosofii, jak ji známe z
A la recherche du temps perdu,
je však i myšlenka druhá, těsně
spojená s ideou času-ničitele, i když
skoro antinomní: je to myšlenka
paměti-obnovitelky,
která
nám
zachovává minulost. Proust nemá
na mysli pamět racionální a dobrovolnou, která nám umožňuje logickou rekolekci hlavních obrysů dřívějších událostí, ale "nedobrovolnou pamět", která ve spontánním
pocitu dovede spojit zážitek přítomnosti se zážitkem minulosti a
vyvolat v citové úplnosti zase ten
okamžik, který čas zdánlivě zničil.
Du cóté de chez Swann, první kniha
A la recherche du temps perdu,
začíná tímto motivem: Marcel, vyprávěč, si namočil kousek housky
do čaje a v okamžiku, kdy pocítil
její chuť na patře, vybavil se mu
obraz nedělí z mládí se vzpomínkou
stejného zážitku, a s ním celá myriáda minulých dojmů. V takovém okamžiku se minulost zase stává částí přítomnosti a člověk aspoň
na okamžik vyhrál svůj boj s časem
a dovedl v sobě samém najít pevný
bod své existence. Umělecké vyjádření této všelidské zkušenosti
je největším přínosem Proustovým
k moderní literatuře.
Zatím co motiv prchajícího času,
který ničí těla a mění duše, se už
jasně objevuje v Jean Santeuilovi,
druhá myšlenka Proustovy filosofie, znovuobjevení minulosti v uměleckém díle, tu není ještě zcela přesvědčivě vyjádřena. Je zajímavé, že
první část románu, popisující zá-

talentem. Pak následují zážitky a
dojmy ze styku s důstojníky vojenského pluku, s kterými se Jean
seznamuje. Obraz Sodomy a Gomorrhy, význačná část hlavního
Proustova díla, se tu objevuje jen
v náznacích. Poslední kapitoly se
vracejí k Jeanovým rodičům, zestárlým a změněným, obětem neúprosného času. Evokace minulosti je zásadním tématem tohoto
románu, ale její umělecké znovuobjevení tu ještě není tak přesvědčivé — hlavně v druhé části knihy
— jak je Proust později vyjádřil v
A la recherche du temps perdu.
V tom je snad hlavní nedostatek
Jean Santeuile.
I tak nelze než
souhlasit s poznámkou londýnských Timesů, které charakterisovaly tento neznámý román Proustův jako dílo, jež se tyčí vysoko
nad ztemnělou krajinou poválečné
evropské imaginace.
J. Kučera, (Brown
University, Providence USA)
NOLI INSPICEIRE DENTES
EQUI DONATI
V jednom z posledních čísel Tribuny (únor-duben 1956, vydává čs.
zahraniční ústav v exilu), mne
velmi zaujal článek dr. J. Kolaji,
který se — slibuje recensi spisů Javorových a Miloszových — v podstatě zabývá existencialistickou literaturou. Nechci tu hodnotit počínání kritiky, která k sobě mechanicky řadí autory tak odlišného
charakteru jako jsou Javor a Milosz; zřejmě jen proto, že kritik věří v nutnost zvýšené polsko-české
spolupráce. Taková kritika, kterou
nelze nazvat literární, literatuře
vnucuje politické schema: předstírá
analogie tam, kde jsou především

rozdíly. Věřím, že je nadmíru důležitá budoucí součinnost polských
a českých hutí; nevěřím však, že
je třeba mechanicky doplnit polsko-českou ekonomii hned také polsko-českou nadstavbou literární.
Koks se snad imaginace netýká.
Ale k věci: v článku dr. Kolaji mě
zvláště zaujala implikovaná theorie
estetická. Kritik odsoudil existencialistiekou literaturu zajímavým
argumentem: uvedl, že tato literatura vznikla zřejmě v kavárně; že
se ve své hravosti a nezávaznosti
nebezpečně přibližuje hravé a nezávazné české poesii let třicátých.
Takový kritický soud ovšem identifikuje dva rozličné problémy: otázku kulturně-historickou (kavárna a
literatura) a problém ontologický
(princip hry a estetická tvorba).
Plně s dr. Kolajou sdílím nechuť k
filosofické nad-dialektice M. Sartra a Mme. de Beauvoir: myslím
však — a tady se s dr. Kolajou rozcházím — že nestačí argumentovat
kavárnou. Kdysi básníci velmi rádi
vysedávali v kavárnách: Dryden,
Pope a Addison takřka žili u Will's
a Button's v Londýně; podobně Diderotovi přátelé v pařížském Café
de la Regence nebo pozdější básníci
němečtí a čeští v Romanisches Café
a v kavárně Arco. Kavárna (agora
ve stínu kulečníku) více než třista
let spojovala evropské básníky v živé komunikaci; temno nastalo teprve v okamžiku, kdy se některé
kavárenské kroužky odstěhovaly do
úřadoven ministerstev propagandy.
Ale nechci tím říci, že kavárna automaticky zaručuje hodnotu literatury: pro estetické hodnocení literárního díla je zcela irelevantní,
zda básnický celek vznikl v kavárně
či v titánské mansardě hladovějícího adepta mus. Je třeba jiných
kategorií.

I básník dozrieva
Ján Kostra
I básník dozrieva. Žičte mu chvíľu ticha
v súsedstve stromou, lúk a žit.
Musí ju počuť — báseň — či už dýcha,
či pulzuje, či tiká
v súlade so zákonmi prírody.
I básnik dozrieva. Nuž dožičte mu času,
kým dohotoví svoju úrodu.
(Bratislava 1956)

A dále: ta nešťastná sociologická
nechuť k tak zvané hravosti a nezávaznosti literatury. . . Je zajímavé, že se sociolog ihned stane
obětí romantických předsudků a
úzkoprsého platonského moralismu, jakmile překročí hranice své
vědní discipliny. Literatura tedy
má být ne-hravá, vážná, závazná. . . Jenže: kdo o tom rozhoduje,
co je vážné a závazné? Stát? Manažeři u telefonu, kteří organlsují
kulturní projevy a mezinárodní literární spolupráci? Chápu sociologickou nechuť vůči hravosti: krásná hra je určitě hlavním nepřítelem
počtářství — čili, řečeno jazykem
sociologickým, nelze zredukovat nekonformní
behaviour producenta
metafor sociálním schematem. Sociolog někdy až nebezpečně ochotně
přijímá anti-estetické stanovisko
Platonovo: odsuzuje hravost; žádá
vážnost, která by měla své pevné
místo ve společenském celku. Vede
až příliš jasný vývojový proud od
Platona k Engelsovi: tu i tam filosof obce předpisuje básníkovi, co
je závazné a proto dovolené.
Kant a jeho žák Schiller znali hodnotu nezávazné estetické hry. Vi-

děli ve hře živoucí princip lidské
tvořivosti; záruku umělecké autonomie; duchovni čin nejpodstatnější. Jen tam, kde je hra, říkali, tam
je také svoboda.
Petr Demetz
(Yale University, New Haven, USA)
TŘI ROMÁNY
WOLFGANGA KOEPPENA
Mezi novějšími německými prozaiky je Wolfgang Koeppen zajímavý hned z několika důvodů. Svými pracemi míří do jádra současných otázek, aniž podléhá lacině
aktuálnosti: dovede je formovat
mistrným ovládáním řemeslných
prostředků. Koeppen dobře ví, že
tradičně lineární tok prózy už nezachycuje složité meandry moderního vědomí; s nebývalou odvážností — myslíme-li na kontext německý — montuje dějové prvky,
paroduje literární příklady, naznačuje své názory zajímavými
perspektivickými hmaty. Koeppen
zřejmě váhá navazovat na artismus Thomase Manna a proto nevyhnutelně vychází z epických příkladů
anglosaských.
Koeppenův

první poválečný román "Holubi v
trávě" (Tauben im Gras, 1951) má
svůj titul z díla Gertrudy Steinové,
dějové montáže z Johna Dos Passose a časový půdorys z Joyce. Vypravuje, stejně jak to činili Joyce
a Woolfová, spletitou historii jediného letního dne: dějištěm
je
Mnichov
okupovaný americkými
vojáky. Vědomá imitace má ovšem
i své nevýhody: na začátku románu postavy bud' přijíždějí vlakem
nebo právě vstávají; vzniká z toho
citelná monotonnost příchodů na
Bahnhofsplatz a nekonečné čištění
zubů; také na konci skladby postavy románu se monotonně ubírají (byť i v nových konstelacích)
na lože. Časová struktura, chápaná až příliš mechanicky, si podmaňuje živoucí svébytnost postav.
Proto je snad nejzajímavější částí
knihy parodická hra ryze literární:
v tradici klíčových románů Koeppen uvádí postavu
anglosaského
básníka Edwina (T. S. Eliota) a
kontrastuje moudrý a trochu unavený hlas básníka, který mluví o
Homerovi, Virgilovi, Dantovi a
Goethovi, s nekliďně záludným vřením
města, jež zůstává scénou
osudných omylů. Humanista si tu
zřejmě zoufá z humanismu: konfrontace velkých západních tradic
s chaotickým
dneškem
nedává
mnoho naděje.
"Skleník"
Ve své druhé románové práci "Skleník" (Das Treibhaus, 1953) Koeppen svůj pesimismus ještě prohlubuje. Strohý román, takřka novela,
je kronikou posledních hodin života německého poslance Keetenheuva, bývalého exulanta, který se vrátil do Německa s velikými nadějemi. Funkcionáři bonnského parlamentu si nevědí rady s podivínem,

který za války mluvil k německému
národu z BBC a do plenárních
schůzí sebou nosí básně e. e. cummingse.
Demokratická mašinerie
nakonec rozdrtí demokrata: Keetenheuve ještě naposledy upíná
svůj zrak na neonovou reklamu kavárny Rheinlust (slovo mnoha hlubinných konotací) a spáchá sebevraždu skokem z rýnského mostu.
Čtenář militantně demokratický
tuto práci bezpochyby odsoudí pro
její zjevný defaitismus: neocení ani
skvělou kombinaci vnitřního monologu, jak jej Koeppen převzal z anglosaských příkladů, s důmyslnými
montážemi snů a vzpomínek. Koeppen nekáže: naznačuje neorganičností metafor a diskontinuitou
větné skladby, co si myslí o příliš
rychlém, o skleníkovém růstu západoněmeckého hospodářského zázraku, jemuž neodpovídá zázrak
duchovní.
"Smrt v Římě"
Třetí románová práce Koeppenova,
"Smrt v Římě" (Tod in Rom, 1954)
je epicky nejzdařilejší. Technické
prostředky už vyprávění neznásilňují; přesně vyplňují vyměřenou
funkci. Koeppen si opět vytkl přesnou ekonomii časovou: zhustil děj
do dvou dnů, jimž odpovídají dvě
kapitoly vyprávění. Do Říma přijíždí, jako delegát arabského státu,
bývalý generál SS Gottlieb Judejahn, aby nakoupil zbraně pro své
arabské oddíly.
Po dvou dnech
nového vypětí své infantilní mužnosti a rozhovorů se svou rodinou,
která ho láká zpět do rozšafnosti
poválečného Německa, Judejahn
umírá u italské holky — der letzte
Landsknecht, jak autor poznamenává. Námět Koeppenovi ovšem
poskytuje častou možnost útočné
satiry: s hněvem přímo boernov-

tvorby.
Dosah
ským líčí výlet německých, turistů prvek Mannovy
n a bitevní pole Monte Cassino a estetických o b m ě n nejjasněji v y charakterisuje rozhovory
n ě m e c - niká srovnáním smrti obou hrd i n ů : Aschenbach, ve vyprávěni
kých výletníků jazykovými prvky,
Manna,
umírá
mit
j e ž vesměs pocházejí z dob Hit- Thomase
Drehung
des
Leibes:
lerových. Vlastní smysl knihy, kte- schöner
Koeppenův Judejahn in
Speichel.
rý daleko převyšuje politickou satiru není zjevný na první pohled: Blut, Krampf. Teprve k o n f r o n t a c e
vystupuje teprve trpělivým srovná- obou textů tedy odhaluje autorovo
váním Koeppenova románu "Smrt v zoufalství nad světem, v němž už
Ř í m ě " se slavnou novelou Thomase neplatí odstín, nýbrž brutální efekt.
V této souvislosti získává svůj vlastM a n n a "Smrt v B e n á t k á c h " (Tod
ni význam i melodramatičnost, d ě in Venedig,
1913). Bezpochyby tu
Koeppen M a n n a soustavně p a r o - je, jež čtenáře tohoto Koeppenova
románu nejdříve odpuzuje. I m e duje: do záhlaví si postavil polodram tu plní své posláni tím, že
slední, úžasně propracovanou větu
Mannovy novely, a celý román pak svou lacinou pádností drtí Mannův svět lehce nahozených barev
j e důkazem, že Mannova nuancovaa zamlčených činů. Obrat ducha,
ná přesnost, celý nuancovaný svět,
chce Koeppen říci, nenastal; n a jehož byla výrazem, už nenávratně
patří minulosti. Navíc, Koeppen ta- stala jen regenerace h m o t y : Zu
einem Mercedes
reichte
es
ké uzavírá své vyprávění osobitou
schon
wieder.
variací Mannovy poslední věty :
paroduje
tak sám
strukturální
Petr Deimetz
(Yale University, New Haven, USA)

O AUTORECH ČLÁNKŮ V TOMTO ČÍSLE:
DR. Alexander
Heidler je katolický
kněz, ředitel
katolické
misie pro vs. uprchlíky v Německu. — Jan Krása je mladý
československý
novinář
a esejista. — Jan Čep který nyní žije
v Paříži, je autorem řady románů, povídek a esejí; mezi nimi
"Hranice stínu", "Letnice",
"Děravý plášt" a j.
George F. Kennan je bývalý americký velvyslanec
v Moskvě a
ředitel plánovacího
odděleni amerického
ministerstva
zahraničních věcí v administrativě
Trumanově, autor řady knih o
diplomacii Spojených
Států. — Karel Hlavsa je mladý
československý novinář, který nyní žije v severní Africe. — Dr. Ján
Papánek,
bývalý stálý čs. delegát u Spojených
Národů, je
nyní ředitelem
Amerického
fondu pro pomoc uprchlíkům
z
československa.
— Dr. René Wellek, před druhou světovou
válkou docent Karlovy university a člen Pražského
linguistického
kroužku, učil v posledních dvou desetiletích
na anglických
a
amerických
universitách,
nyní je řádným profesorem
srovnávací literatury a literatur slovanských
na Yaleské
universitě,
v New Haven.
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VÁNOČNÍ TISK ČTVRTLETNÍKU SVĚDECTVÍ

františek halas

potopa
dosud netištěná sbírka veršů
z básníkovy pozůstalosti

s kresbou toyen
a s doslovem emila kovtuna

Cena výtisku $2.00 Kčs 12.-. Deset výtisku $16.00 Kčs. 90.-.

Objednávky řiďte na adresu: Jiří Hořák, Box 1181, Grand
Central Station. New York 17, N. Y., USA. Plaťte šekem nebo
poštovní poukázkou. Cena se rozumí i s poštovným.

