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DÝM

STRÁNKY VÝROČNÍ

Miroslav Florian

Navečer říjen dro b í do papírku
z podšívky tabák, bramborovou nať,
usedne na stráň, k u d y vede trať,
u škrtne jiskrou : K u ř je n se mnou,M irku.

A já ten dým , co ostře zaštipe,
sm ísený s pachem žabince a stohů,
vdechuji zvolna, hluboko jak mohu,
vdechuji, zem ě, sen i stesky tvé.

Vdechu j i vše, cos neoblékla v slova,
m yšlenku, k teré ptačí le t je pln,
a již posunky strom ů, trav a vln

Bývá na nich, zejména jde-li o výročí tak zaokrouhlené jako čtyřicet
let Československé republiky, mnoho slavné a citové symboliky. Pano
rama Hradčan, fanfáry z Libuše nad nezčeřenou hladinou Vltavy, pa
mátná slova národních buditelů a výroky presidentů, hlas básníka
“. . . myslete na chorál!” Tím zajisté se potvrzuje, že velké rysy našich
dějin i nadále zůstávají v našem vědomí ctěny a tradovány. Leč —
co se během onoho času, jenž plyne mezi výročími, děje s lidmi? Je-li
kapitola národních dějin nebo kamenná tvář soch Karlova mostu ne
měnnou skutečností minulosti, nezůstává neměnným myšlenkový a ci
tový obsah žijící současnosti. Dvojnásob propadá tomuto působení času
exil, jehož národně-kulturní charakter je denně obrušován světovostí
nového prostředí.
Místo tradičního opisování historických kapitol chce tudíž Zápisník
spíše zjistit, jaký vztah k těmto kapitolám má mladší česká generace
v exilu. Obrátili jsme se proto na řadu osob s otázkou, jak chápou své
poslání v cizině v době, kdy se zamýšlíme nad výročími nabytí i zániku
státní svobody. Někteří výzvu odmítli, často bez komentáře, jindy s
poukazem na to, že anketa tohoto druhu je směšná. Zde jsou odpovědi,
jež jsme dostali.

nám každodenně opakuješ znova. —

Jiří Liška, Assistant Professor, The University of Chicago
Co asi do prázdna se neroztratí
těm , kteří jednou dlouze vdechnou nás,
až m ezi p rsty rozem ne nás čas
tak jako listy bramborové nati?
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"Poslání československých intelektuálů za hranicemi je dnes jiné, než
bylo za prvního a za druhého odboje. Nejen proto, že jsme uprostřed
"míru”. Též proto, že naše právo na samostatný stá t není již ani více
ani méně problematické než právo Noru, Indů či obyvatel Ghany na
jejich stát. Únor 1948 neotřásl zásadou československé státnosti, která
byla ratifikována společným vítězstvím roku 1945. Všechna možná
širší řešení ve středoevropském prostoru vyjdou z této skutečnosti.
Je-li československá státnost dnes jednou ze základních složek veřejného
evropského a světového řádu, neznamená to, že naši intelektuálové mo
hou pohlížet se zálibou na její historii a její dnešní stav. Českoslo
venská republika vděčí za svůj vznik i dočasný zánik do značné míry
evropskému liberalismu; povrchní uskutečnění liberální humanity doma
přispělo dvakrát k jejímu pádu. Zklamání bylo do značné míry obou
stranné; kruhy, které v roce 1918 a ještě v roce 1945 se zhlížely v
Československu, upínají dnes své naděje k Indii a několika málo jiným
mimoevropským státům.
Co zbývá, je-li zásada čs. státnosti organickou součástí mezinárodního
řádu, současná neskutečnost této státnosti je však všeobecně známa
a náprava této neskutečnosti je nad sílu slov jakkoli výmluvných, pokud
mocenské a společenské přesuny neuvedou věci v pohyb?
Myslím, že pro naše intelektuály v cizině současná doba je hlavně pří
ležitostí k lidskému a vědeckému vývoji, k získání širšího, světového
rozhledu a hlubšího náhledu do podmínek vzniku a trvání států a po
litických řádů. Za to, že oficielní i neoficielní západní veřejné mínění
zcela nezanevřelo na československou věc, vděčíme ani ne tak sobě,
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jako povaze sil, kterým jsme podlehli, a nedostatku praktických alter
nativ. Tím větší je ovšem úkol čs. intelektuálů: přispívati podněty k
účinným zákrokům na poli zahraniční politiky a k úpravám jak vni
trostátním, tak středoevropským, jež by mohly ve vhodný okamžik být
účinně prosazovány. M íra organisace není důležitá. Organisace může
být dobrá či špatná podle hodnoty lidí, kteří v ní působí, Sama nic
nevymyslí a sama o sobě si dnes či zítra váhu a uznání nezíská. Jak
Amerika, tak Západ jako celek si stále ještě cení nade vše jedince —
a hlavně vynikajícího, tvůrčího jedince — navzdory demokratické theorii a masové skutečnosti. Hlas Einsteinův o nutnosti světového nad8tátu měl větší váhu než hlas jakékoli organisace přátel světové fede
race. Totéž platí ve věci malého národa. Nechť se jednotliví naši inte
lektuálové venku snaží o to, aby vynikli ve svém oboru: v hudbě nebo
ve fysice, v chemií či i jen ve společenských a politických vědách.
Stanou-li se uznávanými mistry svého pole, bude jejich hlas o čs. věcech
mít i v širším okruhu váhu ■
— tím větší, čím méně budou podezřelí
e dělání propagandy.
To neznamená, že se máme rozptýlit a každý jít svou cestou. Organisace
se nevylučuje, pokud je vědomě prostředkem a ne náhražkou za vážně
přemýšlející a ve vhodný okamžik uvědoměle navenek vystupující čs.
intelektuály v zahraničí jakožto tiché spojence a pomocníky intelektuálu
doma. V novém Československu bude zapotřebí obou: nás, abychom
řekli domovu, co lze a co nutno s hlediska světového; jich, aby řekli
nám a společně s námi světu, co národ chce, a zač je připraven se po
stavit způsobem, který by odčinil osudné slabosti roku 1938 a 1948.
Dovolili-Ii jsme v oněch letech, aby nejdříve trvání a pak náplň čs.
státnosti byly obětovány záchraně lidské podstaty národa jakožto spo
lečnosti jedinců, musíme dnes hledat cestu zpět k plně účinné stát
nosti ve vývoji a projevu sebe Samých jako jedinců — příležitostně
sdružených. To platí pro domov i pro exil. Ze je to cesta Často osa
mělá, to ví intelektuál lépe než kdo jiný. Ze to je ale též cesta k sku
tečně hodnotnému výkonu jediná, to neví jen ten, kdo se příkazu k
tvůrčímu vypětí svých sil vědomě či nevědomě vyhýbá."
Jan M. Kolár, spisovatel, Francouzský Kamerun
,,Bohužel, bylo tomu tak s námi odjakživa: nosíme v sobě jakousi
pokrevní mythologii výročí. Únory, březny, květny, července, září,
říjny, listopady: pomalu nám nebude stačit kalendář — a ještě se na
všechny chuti nedostane. Za sebe říkám, že jsou mi všechna výroční
data lhostejná, neboť jejich připomínáním se nic nezíská ani nezmění.
Jakmile se z nějaké události stane výročí, je její obsah a smysl auto
maticky denaturován pracnou symbolikou, vymyšlenou ex post tábo
rovými řečníky; to se týká výročí svateb jako národních neštěstí.
Jde v zásadě o dvě věci: o čs. národní tragedii a o náš lidský problém
exilu. Až do druhé světové války se tyto dvě otázky prolínaly, jedna byla
součástí druhé. Postupem let začínám být přesvědčen, že dnes už jsou
obě poloviny problém autonomní: exil druhé poloviny 20. století se de
finitivně stai universální lidskou podmínkou, s níž individuální tragedie
jednotlivých národů mají společnou jenom jazykovou rozmanitost. Neboť
pokračování na stráni l i

3

BORIS PASTERNAK Sovětská propaganda
podniká vše, aby v očích veřejného mí
nění světa znemožnila a zdiskreditovala
největšího žijícího ruského spisovatelebásníka. Pasternakův román D oktor 2ivago se rodil po celý život tohoto vy
soce duchovního a jemného autora. Je
to, jak Pasternak sám pravil, do značné
míry jeho vlastní životopis. Vyjadřuje
v něm svou celoživotní moudrost, své
názory, svou víru, své já.
Kreml zřejmě není s to pochopit, že
68miletý genius, který takto vyjádřil své
krédo, nemá “psát" veřejná přiznání, po
dobající se policejním u protokolu. Tak
totiž vypadají Pasternakovy poslední “do
pisy”, jmenovitě ten, který uveřejnila
Pravda. “Mýlil jsem se”, píše údajně
Pasternak o své životni filosofii po dvou
týdnech “přesvědčovacích lekcí” z Kre
mlu, A jako doklad ihned uvádí, žc
jeho vztah k Rusku, které nechce opus
tit, zahrnuje nejen “zem í a přírodu”, ale
také “její lid, její minulost a její vel
kolepou přítomnost a budoucnost”. “Bě
hem tohoto bouřlivého týdne jsem ne
byl persekvován. Můj život nebyl ohro
žen, ani nehrozilo nebezpečí mé osobni
svobodě.” “ Chci opět znovu zdůraznit,
že všechny mé činy byly naprosto dobro
volné”, píše prý autor, který v pokoře,
úžasu a s nadšením přijal Nobelovu ce
nu a pak ji odmítl, “Pevně věřím, že
naleznu sílu, abych vykoupil své dobré
jméno a obnovil důvěru soudruhů ke
Je to hrůzné číst lato slova. Podobná
jsme slyšeli z pražského rozhlasu, když
StB postavila před mikrofon navrátilce.
Ti také “vykupovali své omyly” a “ob
novovali důvěru soudruhů”. Avšak: do
mnívá se Kreml, že partajními frázemi
aparátčíků, vloženými do úst nemocné
mu Pasternakovi, přesvědčí svět, že ten
to autor na sklonku svého života hodil
přes palubu vše, v co věřil, vše co vyRedakce Zápisníku je přesvědčena, že
jediný skutečně svobodný projev Paster
nakův byl jeho kabelogram švédské po
rotě, v němž přijal Nobelovu cenu. Od
té chvíle se rozvíjí drama, jež Pasternak
předvídal svou filosoíií osobní oběti.
Je třeba, aby myslící lidé ve svobodném
světě pochopili, že to, co v novinách
čtou, je jedna z největších osobních tra
gedii moderní doby, kterou Kreml inscénoval. Není vyloučeno, že Pasternak
ani neví, jaké dopisy “napsal”.
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Byl humanitní realism omyl?
František Horský
N a světovém kongresu Mezinárod
ní organisaee pro politickou vědu,
konaném v září letošního roku v
Římě, došlo k zajímavé debatě o
příčinách mezinárodních konfliktů.
Zajímavé v prvé řadě proto, že ná
zorně předvedla propast dělící po
litickou vědu na Západě a v Sovět
ském svazu. Ne, že by názorovým
rozvodím byl zde marxismus a jin 
de jeho odm ítnutí: na kongresu
byly i delegace z jiných komunis
tických států — z Polska a Jugo
slávie — které myslily a mluvily
řečí marxismu. Mluvily však věcně
a k věci, a příspěvek Jihoslovanů
byl zvláště zajímavý, protože se sna
žil n ajít novou cestu mezi “mechanisticko-materialistickou” a “idea
listickou” posicí, abychom užili ter
mínu, použitého profesorem Jovanem Džordževičem z bělehradské
university. Sovětští účastníci, a
především profesor Lazarev z Mo
skevské university, překvapili kon
gres tím, že bez ohledu na vědec
kou úroveň debat a na program
zasedání pronášeli projevy čistě pro
pagandistické, na úrovni politické
'schůze a bez nejmenšího zřetele
k účinku na účastníky. Cc je mož
né v oboru věd přírodních, na. pří
klad na kongresu o nukleární ener
gii v Zenevě, není ještě, a asi na
dlouhou dobu nebude možné v obo
ru věd společenských. V Zenevě Zá
pad a Východ mluvil více méně
společnou řečí: v Římě přítomnost
Sovětů jen podtrhovala, jak pro
pastně je dělí Železná opona i tam,
kde dochází k osobnímu styku.
Debata však zdůraznila, že otázka
mezistátních styků a zejména me
zistátních konfliktů je stěžejní
otázkou politické vědy a politické
praxe. Po stránce vědecké se už
řadu let vede rozprava — zvláště
v Americe — mezi přívrženci ško-

ly realistické a idealistické (nikoli
ve smyslu m arxistickém ): tak zva
ní realisté, jejichž hlavním mluv
čím je profesor Morgenthau, zdů
razňují neměnný charakter mezi
státních vztahů, totiž jejich založe
ní n a moci, a v podstatě na vo
jenské moci. S tím je těsně spojen
více méně pesimistický názor na
povahu člověka, na převahu života
pudového nad životem rozumovým,
na převahu politiky nad mezinárod
ním právem, a pochyby o budoucím
vývoji k mezinárodnosti a nadstátnosti. Nelze zapřít, že v tomto sto
letí to nemají optimisté lehké. Od
roku 1914 se tolikrát ukázalo, že
surová moc to nejednou vyhrává
nad právem a spravedlností, že
malé národy lze bezohledně oběto
vat národům žravějším, že lidský
život a jeho důstojnost se mělní
na padrť fašismem, nacismem i
komunismem.
Jiní souhlasí s Morgenthauem, as
poň v podstatě :Kennan, Niebuhr, ve
Francii Raymond Aron. Tyto hlasy
nelze srovnávat s takovým. Mommsenem, Trietschkem nebo Schmittem v bývalém Německu. Předvá
leční němečtí historikové nadvládu
moci nejenom připouštěli, ale plně
schvalovali. Dnešní realistická ško
la v Americe ji připouští nerada,
většinou s politováním, a s mrav
ními výhradami. Je filosoficky hu
manistická, v .politice realistická.
A tu se nám vnucuje otázka: byli
Masaryk a jeho žáci, tedy i Beneš,
skutečnými realisty v zahraniční
politice? Otázka tím vtíravější, pro
tože československá samostatnost,
existence československého státu do
opravdy neodvislého od začátku zá
visela na police zahraniční. Jiné
státy zašly nebo zakrněly násled
kem vnitřního rozkladu. Před-hitlerovské a před-stalinské Českoslo

vensko mělo také domácí problema
tiku — při nejmenším problém ně
mecké menšiny, problém Slovenska
a problém nezaměstnanosti nebo polozaměstnanosti. Žádný z těchto pro
blémů nebyl však takového rozsa
hu a takové palčivosti, že by byly
ohrozily, samy o sobě, trvání státu.
Československo nebylo založeno ze
vnitř, nýbrž zvenčí, a zvenčí také
došlo k jeho zničení — dokonce
dvakrát — pokud ovšem nepovažu
jeme dnešní opičení po Moskvě za
samostatnost. Sotva bychom našli
jiný stát, pro nějž koncepce mezi
národní politiky je do stejné m íry
otázkou bytí a nebytí.
Masaryk se mnohokrát zabýval pod
statou mezinárodní politiky, ze
jména v Nové Evropě a ve Světové
revoluci. Zde jasně zamítá výklad
světové války nacionalismem nebo
bojem Germánů a Slovanů nebo
Germánů a Románů. — V pod
statě viděl ve světové válce 19141918 boj ideologií: “Stály proti so
bě ideje, názory na svět a na ži
vot”, přesněji řečeno: demokratis
mus a humanismus proti theokracii a absolutismu. Nutno ovšem do
dat, že Masaryk chápal ideologicky
nejen politiku světovou, ale dějin
ný vývoj vůbec: věřil ve smysl dě
jin, zvláště ve smysl dějin českých
směrem reformace, demokracie a
humanismu. “Dnes se humanitní
úsilí stává již všeobecným, a na
stává doba, kdy se za základ státu
a mezinárodnosti uzná od vzděla
ných národů všech”, praví ve Svě
tové revoluci. “Ježíš, ne Ceasar,
opakuji — toť smysl našich dějin
a demokracie.”
Politický vědec dneška, při všem
respektu k Masarykovi a jeho dílu,
nemůže se zbavit určité skepse: hu
manita sotva char aktér i suje světo
vý vývoj od roku 1918 do dneška;
právo a spravedlnost nevládnou o
nic víc než před rokem 1914, spíš
méně. Nejde o to, zda přijímáme
tyto cíle, zda se k nim hlásíme,
nýbrž o to, zda odpovídají skuteč
nému vývoji, zda se hodí jako mo
del našich politických teorií. Lze
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ovšem namítnout, že při všem zdů
razňování humanity Masaryk a je
ho žáci byli politickými realisty.
Masaryk neváhal organisovat legie,
Beneš se nespoléhal na Společnost
národů, nýbrž vybudoval systém
obranných smluv s Francií, Malou
dohodou i se Sovětským svazem,
První republika zřídila slušnou a r
mádu a v aréně politiky vnitřní
se leckdy zacházelo s politickými
odpůrci bez rukaviček. Potíž je v
tom, že Masaryk sám doporučoval
empirické a konkrétní studie a vý
zkum a v mnohém ohledu i někte
ré z modernějších metod politické
vědy, zejména když doporučoval stu
dovat mezinárodní politiku in concreto, totiž, jak skutečně došlo k
rozhodnutím v různých situacích.
On sám považoval zřízení státu v
roce 1918 za důkaz správnosti
svých teorií. Lze tedy jeho zrušení
a narušení v letech 1938, 1939,
1947 a 1948 považovat za průkaz
vadnosti jeho teorií?
Do jaké míry ovlivnil Masarykův
světový názor, zejména jeho víra
v nutnost vítězství humanismu a
demokratismu, politiku, která skon
čila kapitulací mnichovskou v roce
1938 a pražskou kapitulaci o deset
let později? Spoléhali jsme se přes
příliš na solidaritu demokratických
států? Zavírali jsme oči před tvr
dými fakty mezinárodních konflik
tů ? Odpírali jsme si přiznat, že
dravčí instikty mohou přežít a pře
bujet formální vzdělání?

pečí, že pochopí všechno mimo zá
kladní síly života”. Ne-li Freud, tož
H itler nás mezitím poučil, že ira
cionální v člověku se nedá potlačit
a zastřít žádným racionálním uva
žováním. Lze je racionálně pocho
pit, lze je studovat, lze jím do u r
čité míry manipulovat — ale ne
stačí je prostě odmítat.
Slavíme letos — pokud lze mluvit
o oslavách — čtyřicáté výročí Re
publiky. Je to také deset let od úno
ra a od Benešovy smrti. Jaká to
polarita vítězství a porážky Ma
sarykových ideálů! Jaká to příle
žitost znovu prozkoumat základy,
metody i závěry Masarykova uče
ní. Jeví se nám dnes politicky i
vědecky jako vrcholná postava hu-
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manismu 19. století. Jistě by si
sám nebyl přál, abychom jej osla
vovali a oháněli se jeho slovy. Kdy
by dnes žil, sám by vyžadoval re
visi svých metod — přezkoumání
svých závěrů a důsledné uplatňo
vání nových poznatků v praktické
politice. Ani my v exilu — ba prá
vě my v exilu — nesmíme ulpět
v minulosti a na minulosti. Římský
kongres naznačil, že společenské
vědy na Západě daleko předhonily
jak marx-leninismus — odkaz mi
nulého století — tak i českosloven
ské myšlení z doby mezi světový
mi válkami. Jaká to příležitost pro
mladé československé intelektuály,
kteří se již tak slibně na Západě
uplatňují.

PASTERNAKŮV SOUBOJ

Májme všichni velkou radost z to
ho, že Boris Pasternak za svého
Doktora Zivaga dostal Nobelovu ce
nu. Když Pasternak napsal svou
knihu a poslal ji k uveřejnění do
ciziny, byl to velký čin. Jeden člo
věk se postavil proti obrovskému
kolosu sovětské moci a vědomě ris
koval svůj život Byla to úžasná
výzva. Některé známé scény potvr
zuji, jaké drama se to hrálo. Když
už se sovětští censoři rozhodli Zi
Peroutka v Budování státu vytýkal vaga neuveřejnit, byl Pasternak ve
realismu přemíru racionalismu a státní nemocnici. V nemocnici, do
utilitarism u, rozumovou pýchu, po které byli dopravoáni sovětští pro
zději pak převahu teoretiěnosti a minenti. Jak se tam léčivá, víme
intelektualismu. Cituje Rádla: sta z lékařské aféry roku 1953. U ne
věl jako úkol strany uvědomělou mocničního lůžka naléhali vysocí
teorii proti národnímu instinktu, ne- vládní úředníci, aby Pasternak ital
podvědomí, ne prostý lid, ne nehle- skému komunistovi Feltrinellimu,
danost, ne samorostlost, nýbrž teo který měl rukopis díla, poslal te
rie, zásady, metody, rozum”. Rádi legram se žádostí: Okamžitě vrať
šel dál než Masaryk a snad právě te rukopis k revisi 1 Tento telegram
proto se v politice nikam nedostal. do Milana došel, ale Pasternak se
Přes to m á Peroutka možná víc k němu po italském vydání knihy
pravdy než se sám mohl nadát, vyjádřil veřejně takto: “Oni na
když napsal v roce 1936, že “tento mně chtěli, abych požádal italského
druh realismu vysazuje se nebez nakladatele o vrácení rukopisu. Rí-

Petr Hrubý
kal jsem jim, že to nebude mít
smysl”.
Scéna druhá: K italskému naklada
teli se dostavila sovětská vysoká
delegace a žádala ho, aby román
nevydával. Výslovně řekli, že by
to ohrozilo Pasternakův život. Ale
básník vzal na sebe toto risiko vě
domě předem a byl ochoten se za
své poselství obětovat. Nepodceňuj
me toto veliké rozhodné gesto. Re
portér časopisu Life správně cito
val Pasternakův záměr: “Věřím
v neodolatelnou sílu neozbrojené
pravdy.”
Křivdili bychom Pastemakovi, kdy
bychom si neuvědomili, že věděl,
co činí. Chtěl tento svůj čin. Jeho
ochota k oběti byla tak veliká, že
sovětská vláda se zdráhala ji při
jmout. Ale zůstalo hrdinské gesto
velmi odvážného člověka. Taková
gesta mívají sílu měnit dějiny.
Patnáct Členů švédské akademie
svým jednomyslným rozhodnutím
udělit Pastemakovi letošní Nobelo
vu cenu za literaturu pomohlo vy-
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tvářet dějiny podle vůle básníko
vy. Především ocenilo jednoho z
největších moderních básníků a nej
důležitější román mnoha let. Ale
ocenilo také hrdinství autora. Po
mohlo vytvářet přes železnou opo
nu solidaritu humanistů, odhodla
ných přispěti k ostranění nelids
kých systémů vlády.
Pa-sternakův román, o němž jsme
s ukázkami podrobně psali už v
únorovém a březnovém čísle Zápisníku, není nízkým nebo jedno
duchým útokem n a sovětský režim.
Je hlubokou náboženskou a myšlen
kovou analysou sil zla a dobra, sil
života a sil smrti. Je široce zalo
ženým pokusem vypořádat se se
všemi hlavními problémy moderní
doby a zachránit člověka. Název
Doktor Zivago bezpochyby má upo
zornit na to, že autor chce “léčit
živého”. Celá jeho kniha chce léčit
živého, ale nemocného člověka naší
doby; člověka nemocného bludnou
vírou v moc násilí, v moc systému
a ideologie, v moc strany, státu a
kolektivu, člověka posedlého nebez
pečným kultem politického aktivismu, vládního nařízení "přeměny
člověka”, “budování společnosti”, a
pohrdání skutečným člověkem a je
ho skutečnými city a tužbami.
Pastemakova kniha současně proti
fanatikům násilné změny vášnivě
obhajuje člověka jednotlivce, který
se také mění, ale podle svých vnitř
ních zákonů a potřeb. Obhajuje ži
vot, který se vyvíjí, přetváří podle
jiných, hlubších zákonů. Kdybyste
chtěli politickou paralelu, najdete ji
v Masarykově obhajobě reformy
proti revoluci, v jeho programu de
mokratického nebo křesťanského
socialismu proti totalitnímu etatismu i v jeho hesle “Ježíš, ne Cé
sar”. Pastemakova kniha Doktor
Zivago by se stejně dobře mohla
jmenovat: Ježíš, ne César.
V padesátém šestém roce první sva
zek sborníku Literární Moskva uve
řejnil Pasternakovu studii o pře
kládání Shakespeara. Letos ji an
glicky přetiskly časopisy — The
Twentieth Century a The New

Leader. Vypadá to jako nevinný zá
znam o methodě nevinného překlá
dání starých Shakespearových děl.
Pasternak dlouhou dobu nepubli
koval nic jiného než překlady, fiíkali o něm, že se utekl do věže ze
slonové kosti. Vláda byla ráda, že
dá pokoj. Ale dal jí pokoj? Každý
jeho překlad, každé divadelní uve
dení jím přeloženého Shakespearo
va dramatu bylo komentářem k sou
časnému politickému dění. Básník,
píše o věčném zápasu dobra a zla,
komentoval současné projevy tohoto
boje. Dočtete se to přímo z pera
Pastemakova, když upozorňoval své
čtenáře, že tak to dělal i Shake
speare. V jeho stati o překládání
čteme:
"Ale proč Shakespeare hledal in
spiraci pro svůj realismus v tak
vzdálené minulosti jako je Rím?
Odpověď — a nic nás na ní nepře
kvapuje — zní: právě proto, že
nám ěť byl odlehlý, dovolil Shake
spearovi nazývat věci pravými jmé
ny. Mohl povědět všechno, co chtěl,
o politice, etice, o čemkoli. Líčil
cizí a vzdálený svět, který mezi
tím dávno skončil a byl uzavřen,
spočítán, pasivní. Jaké vášně mohl
vzbudit? Portrétoval. A prosté mí
rumilovné obecenstvo mu rozumělo
a smálo se tím srdečněji, čím lépe
znalo pravdu z vlastní zkušenosti.”
Také ruské obecenstvo rozumělo
Pastemakovým překladům Shake
speara — i ono znalo pravdu z
vlastní zkušenosti. Kdo v době kr
vavých soubojů klanů a současně
konaných dlouhých banketů na kre
melském vládním dvoře dobře ne
porozuměl básníkovu chápání tra
gedie Romeo a Julie? Pasternak
totiž tuto hru ve své stati vykládá
a aktualisuje takto:
“Romeo a Julie mluví polohlasně,
jejich rozhovor je obezřelý, přeru
šovaný, tajený. Má zvuk velkých
citů a smrtelného nebezpečí; roz
hovor, zaslechnutý za noci. Jediné
hlučné a vzrušené rytmické scény
jsou ty v přeplněných pokojích a
ulicích. Venku na ulici, kde teče
krev Montagů a Kapuletů, zvoní

dýky soupeřících klanů. Kuchaři se
hádají a břinkají v kuchyni noži,
chystajíce nekonečné večeře. A v
tomto lomozu vražedné řeže a va
ření, jako plechového rytmu hřmotné kapely, odvíjí se tichá tragedie
citů, pronášená většinou bezzvučným šepotem spiklenců.”
P ři předvádění Pastemakova pře
kladu Shakespearova Krále Leara
musela být divákům nápadná podo
ba s jiným absolutním vládcem,
který do starého carského paláce
přišel vládnout a vraždit z Gruzie.
Pasternak píše ve své studii o pře
kládání: “Představení Krále Leara
jsou vždycky příliš hlučná. Je tu
svéhlavý a neústupný staroch, jsou
tu shromážděni v palácových halách
plných ozvěn, výkřiky, příkazy a
potom kletby a vzlyky zoufalství,
mísící se s burácením hromu a
hvízdáním větru. Ale ve skutečnos
ti jedinou bouřlivou věcí ve hře
je noční bouřka, zatím co lidé, za
chumlaní v stanu a zděšeni, mluví
šeptem. H ra Lear je však tichá
jako Romeo, a z téhož důvodu. V
Romeovi je to láska synovská, a
šíře, láska k bližnímu, láska k
pravdě. V Králi Learovi jedině zlo
činci mávají pojmy povinnosti a
cti; jenom oni jsou při smyslech
a výmluvní, a logika a rozum jim
slouží v jejich podvodech, krutos
tech a vraždách. Všichni slušní li
dé jsou buď potichu až k nerozez
nání jeden od druhého nebo trousí
tajem ná nebo protichůdná prohlá
šení, která vedou k nedorozumění.
Positivními hrdiny jsou blázni, zlo
činci, umírající a poražení. Takový
je obsah hry psané jazykem staro
zákonních proroků a umístěné do
legendární doby předkřesťanského
barbarství.”
I v románu Doktor Zivago se vra
cí motiv předkřesťanského barbar
ství, a Pasternak jasně dává naje
vo, že leckdo současný mu připo
míná krutou dobu Césarů. Kristus
mu je mezníkem v dějinách — je
to hlasatel lásky k člověku, který
na konkrétních příbězích dovedl
učinit srozumitelným učení o vy
sokých morálních a intelektuálních
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kvalitách. V románu Doktor Zivag o je to, čemu jsme zvyklí většinou
říkat křesťanské chápání života,
podkladem celého díla. Kristus je
předmětem několika nádherných
básní. N a Kristovi však zřejmě
Pastemakovi neimponuje jenom je
ho učení a jeho láska. Stejně ho
zaujala jeho oběť jeho sebeoběto
vání, aby vykoupil ostatní vlastní
smrtí. Tento motiv ochoty k oběti
se v knize i ve verších vrací ná
padně často. Proto o něj opírám
i svou thesi, své tušení toho, že
P asternak cháipal jako sebeoběto
vání svůj román a své odhodlání
publikovat jej za hranicemi, ač sám
zůstal zajatcem vlády, jejíž světo
vý názor odsoudil tak závažným
způsobem. Nebojme se toho slova:
chápal své poslání vykupitelsky.
Proto nikdy neustoupil, neodvolal,
hrdě setrval na svém názoru. Z dě
jin známe taková gesta od Husa,
Galilea a jiných mučedníků. S na
pětím sledujeme znovu známou scé
nu z Nového zákona. N a Pilátův
cynismus a státní rezónu odpovídá
zajatec: Toto je pravda!
Zvláštním způsobem Pastemakovi
splývá postava Hamletova s posto
jem Kristovým. Ve své citované
stati o překladech ze Shakespeara
básník napsal: "Od chvíle zjevení,
Hamlet se vzdává vlastní vůle, aby
mohl splnit vůli těch, kteří ho po
slali.”
Abychom si uvědomili, jak P aster
nak sama sebe vestylisovává do ro
le Hamleta i K rista, všimněme si
toho, co řekl reportérovi Lifw. "Ne
věřím v to, dělat sám rozhodnutí.
Nechám události udělat rozhodnutí
za sebe. Věřím v kismet, v osud.
Zjistil jsem, že když nechám udá
losti plynout, obyčejně všechno do
bře dopadne. Kniha? Myslím, že se
všechno v dobré obrátí."
V souvislosti s dalšími řádky z je 
ho studie o překládání alžbětin
ského dramatika poznáme, že jeho
víra v osud není pasivní, že je do
plněna hlubokou vírou v morální
povinnost, v mravní čin. Citujeme:
“Hamlet není drama slabosti, ale

povinnosti a sebezapření. Důležité
je, že osud přiřkne Hamletovi úlo
hu být soudcem vlastní doby aslu-žebníkem budoucnosti. Hamlet je
drama vznešeného osudu, drama ži
vota, zasvěceného a předurčeného
k heroické úloze.”
Myslím, že teď, když jsme si po
všimli zvláštního Pastemakova chá
pání Shakespearovských dramat a
jeho osobitého dotváření postav
K rista a Hamleta, kteří oba plní
heroický akt, přiřčený jim vůlí zá
světí nebo osudu nebo Jediného
Otce, porozumíme plněji klíčové bás
ni Pasternakově, básni, kterou chtěl
vyjádřit svůj záměr; tato báseň je
prvou z 25 v poslední kapitole
Doktora Živaga.
HAMLET
U tichl h lu k . V stoupil jsem na scénu.
O přen o veřeje dveří
zachycuji dalekou ozvěnu
věcí, je ž v m ém sto letí se dějí.
T m ou noci se na m n e upřely
tisíce k u ká te k žhavých.
Otče, b u d ’ vů le tvá, však můžeš-li,
odep n i ode m ne tento kalich.
M ilu ji tv ů j neústupný zám ěr
a svolně b u d u svou roli hrát.
A le te ď se dává jin é drama,
ušetři m n e, aspoň tentokrát.
A le stanoven již pořad d ějství,
neodvratný je c il putováni.
Jsem sám, k o lem samé farizejstvl.
Ž ivo t n e n í cesta napříč plání.

Pasternak tedy vstoupil na světo
vou scénu a upřely se naň tisíce
kukátek žhavých — jako na jevišti
se na jeho počínání dívají tisíce
očí a s napětím sledují jeho vr
cholnou scénu. Pasternak vydal svě
dectví pravdě, neohroženě, a je ocho
ten se za ni obětovat. Jako všichni
velcí proroci, odhodlaní h ájit důs
tojnost a duchovnost člověka, ne
zvolil si svou úlohu; má dojem, že
k ní byl vyvolen; že mu byla svě
řena a nemůže se jí vyhnout.
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OCEL A ČLOVĚK “N adešel čas” , psalo
nedávno R u d é právo, “kdy tě i hospo
dářsky necháme za sebou, vážený ze
stárlý kapitalism e! I s tvou nejvyspělcjší zemí — buržoasní A m erikou!” H la
h o l vznikl p ro to , že Sovětský svaz chce
v roce 1965 vyrobit 90 m ilionů a Čes
koslovensko 10 m ilionů oceli. T ato vi
dina určovala v posledních týdnech tón
režim ni propagandy. Na d ruhé straně
se česká a slovenská veřejnost bavila
prostřednictvím dcsetitýdenní ankety v
Literárkách a pražském rozhlase o lom,
kterak zvýšit úroveň, vkus a sloh života.
“V socialismu má a m usí m ít každý
právo na soukrom í a jeh o nejplnější
rozvoj”, psalo se v Literárních novinách.
“ N em usí se ničeho zřík at, když p lní pra
covní x ostatní společenské povinnosti.
Paik má také společnost ejvětší zájem
na rozvoji osobnosti, individuality, sou
kromého intim ního života jednotlivce i
individuálního m ajetku, kterého je k
tom u zapotřebí. Rozvoj socialistické spo
lečnosti je organicky spojen s rozvojem
jednotlivé osobnosti každého jednotlivce,
protože socialismus budujem e ne pro so
cialismus, ale p ro člověka.”
Takové vyznání individualism u již dáv
no nikde nebylo slyšet. A dá se čekat,
že podobné hlasy budou stále častější,
ěím více sc bude vyrábět oceli a čito
víc se bude zvedat životní úroveň v ze
mích kom unistického bloku. Je to na
konec velmi jednoduché: jestliže západ
ní velmoci, zejména A m erika, věnuji
miliardy do zaostalých zem í, aby zabrá
nily kom unism u jakožto p rojevu jis té 
ho sociálního protestu, jestliže tedy zvý
šením životní úrovně po tírají moskevské
messiášc, proč b y to též nem ělo platit
pro “země socialistického tá b o ra ? ” K o
munismus jako sociálně politický jev
se zrodil z určitých podm ínek. Podaříli se mu odstranit tyto podm ínky, pře 
koná tím sám sebe. N eb o ť člověk, jak
se konečně u kazuje i ve vedlejší úvaze
o Pastemaikově d íle, j e zvláštní odrůda,
jež nikdy s ocelí nesplyne v jeden ce
lek. A ť již šlo V dějinách o zlaté tele,
o hliněného G olema čí o ocelového m u
že Stalina — vždy se nakonec člověk
osvobodil ze zajetí hmoty. Lze s urči
tostí očekávat, že s rostoucími souhrny
ve výrobních statistikách bude také stej
ně neodvratně ubývat komunismu.

JESTE MAREK HLÁSKO
Za svého několikaměsíčního pobytu v západní Evropě se polský literární
bouřlivák Marek Hlásko stal skoro sensací v západním tisku jako před
Um doma. Konečně se našel někdo z komunistického světa, jehož výbuš
ná povaha, řeč, dílo, celá osobnost stály za obsáhlou reportáž. A hlavně
to, co říkal. Netajil se tím, že komunismus je podvod, současně však
prohlašoval, že se “samozřejmě vrátí domů” a to “bez ohledu na možné
následky”. Paříž a ostatní města západní Evropy mu otevřela oči, říkal.
Snad m u je otevřela víc, než si uvědomoval. Snad ve svých otevřených
hovorech se západními novináři řekl příliš mnoho.
Četli jsme — dokonce přetiskli na těchto stránkách — s obdivem jeho
odvážná slova o jakési skoro pudové nutnosti návratu domů, jako by
chtěl říci varšavským kritikům,-, já jsem vám, pánové, vynadal, a přece
se vás nebojím; až se opět setkáme, udělejte mi, co chcete. Těšili jsme
se téměř na jeho návrat; říkali jsme si, že bude opravdovým zkušebním
kamenem m íry osvobození gomulkovského Polska. V prvním týdnu
října Marek Hlásko v západním Berlíně požádal o prodloužení svého
pasu. Polská vojenská komise, která tam vykonává funkci konsulátu,
mu totiž sdělila, že jeho pas bude prodloužen jedině tehdy, vrátí-li se
na tř i dny do Varšavy . . .
Je to jako detektivní román na po
kračování. Teprve v těchto dnech
jsme dostali pražský časopis Světo
vá literatura, který v letošním prv
ním čísle (únor 58) uveřejnil pře
klad Hláskový povídky Smyčka a
krátký komentář, z něhož vyjímá
me: “Hláskovými hrdiny jsou lidé
nejrůznějších povolání, kteří hleda
jí opravdové naplnění svých ideá
lů, opravdovou lásku, opravdový ži
vot. Jan Bloňski píše: — Hlaskův
hrdina je většinou mladý chlapec,
raněný rozčarováním, plný naivní,
ale rovněž brutální vzpoury . . .
Hlaskův hrdina se nyní vyžívá v
triviálně tragickém gestu hledání
pravdy, ne, ani ne pravdy, zde ne
ní místo pro metafysický neklid —
jde tu spíš o hledání mravní čisto
ty, jakési nevinnosti, neporušenos
ti ; nejlépe to lze vyjádřit francouz
ským slovem “purete”. Hledání čis
toty v čemkoli, třeba i v maličkosti
nebo v něčem docela osobním . . .”
Copak asi bude o Hláskoví, jeho
“opravdovosti” a “mravní čistotě”
psát Světová literatura nyní?

Začátkem října poslal Marek Hlás
ko svému západoněmeckému nakla
dateli ze Západního Berlína do Ko
lína nad Rýnem tento dopis: “Vá
žený pane doktore Witschi, obra
cím se na vás jako na svého nakla
datele s prosbou, abyste uvědomil
veřejnost o tom, co vám sdělím v
tomto dopise. Záleží mně na tom,
aby se vyjasnila má osobní situace.
Protože neumím německy, nejsem
s to, abych novinářům, kteří se o
to možná zajímají, podal vysvětle
ní. I tak bych toho byl neschopen.
Skutečnost, že jsem požádal o po
litický asyl, dostatečně vyjadřuje
duševní stav člověka, jehož do této
situace vehnaly okolnosti. Když
jsem před necelým rokem odjížděl
na západ, ani ve snu mně nenapad
lo, že se nebudu moci brzy vrátit
domů. Chtěl jsem využít příležitos
ti, abych poznal pravdu o západ
ním světě, abych rozšířil svůj ob
zor a získal správný poměr ke spra
vedlnosti, bez čehož zůstává lidský
život nesmyslný. Od té doby se
však mnohé změnilo. Stal jsem se

terčem tiskových útoků, které da
leko přesáhly rámec literární pole
miky a nabraly jednoznačný směr
politických denunciaeí. Mé knihy
a filmy byly zabaveny. Teprve za
svého pobytu na Západě jsem si
ujasnil, že můj návrat do Polska by
v tomto okamžiku neměl význam
a že by nikomu neprospěl. Protože
jsem zde našel možnosti, něčemu
se naučit, obrátil jsem se na svou
vládu se žádostí, aby mně umožnila
této příležitosti využít a prodlou
žila můj pas. Byl jsem si jist, že
tomu nebude stát nic v cestě, pro
tože je obvyklé, že si člověk může
za své vlastní peníze jezdit a dělat,
co chce. Je to tak samozřejmé, že
se o tom ani nemusí mluvit. Od
mítnutí své vlády nemohu přijmout,
protože znamená porušení lidských
práv a znásilnění polské ústavy.
Podřídit se tomuto rozhodnutí by
znamenalo vzdát se vlastní důstoj
nosti a svobody. A to nejsem ocho
ten. Je to přece fraška, že člověk,
který chce svůj pobyt v zahraničí
trochu prodloužit, je postaven před
volbu, aby se bud’ v okamžiku, kte
rý se mu nehodí, vrátil domů, nebo
že bude zbaven svých občanských
práv. Bylo by pošetilé o tom ztrá
cet další slova. Prosím vás, abyste
za mne toto prohlášení dal uveřej
nit, aby tato jednoduchá věc neby
la dělána složitější než je. Neboť
vím, že můj další pobyt na Západě
bude sloužit jako záminka k lži
vým komentářům v zemi, v které
je člověk dosud posuzován podle
dětinského schématu, podle dětin
sky zjednodušených politických formtilek, které se však v těch nebo
oněch rukou mohou změnit v hroz
nou zbraň. — Marek Hlásko."
Od té doby Hlásko, dosud ozbroje
ný jen odzbrojivými úsměvy člově
ka, který se měsíce toulá po západ
ní Evropě a rozumí pouze polský,
chodí po západním Berlíně s nabi
tým, odjištěným revolverem a ří
ká, že se přece nechce dát unést
do Polska. — Jeho film Osmý den
v týdnu, k němuž se nechce znát,
protože se mu zdá příliš optimistic
ký, byl pře3 protesty polské vlády
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uveden na Biennale v Benátkách
a byl tam p řijat zdvořile, ale dosti
chladně. Prodán, pokud víme, byl
zatím za částku, která kryje něko
lik procent nákladů, malé půjčovně
ve Spojených státech. V západním
Německu byl v říjnu předveden zá
stupcům různých půjčoven v Ham
burku. Nikdo se tento film neod
vážil koupit. Jednak byly proti ně
mu politické nám itky: V době, kdy
se uvažuje o navázání diplomatic
kých styků mezi západním Němec
kem a Polskem, se tento film zdá
být německým půjčovnám neoportunní. Němečtí novináři se o něm
vyslovili tak, že každá vláda — a
tedy ne jen komunistická — by
si prý zakázala, aby se její země

pomlouvala tak, jak prý to dělá
tento film. Hlavní námitka však by
la finanční: Ani po Hláskově žá
dosti o asyl prý by o film nebyl
takový zájem, aby se dal v západ
ním Německu uvést bez velkých
finančních obětí. S právem asylu
tedy Hláskoví nespadla do klína
sladká svoboda nekonečných mož
ností v podobě šeků a slávy. Ostat
ně by se to k profilu tohoto spiso
vatele ani nehodilo. Dobrá literatu
ra nevzniká cestou nejmenšího od
poru, ani v pohádkovém blahobytu.
Tyto neúspěchy snad zažehnávají
nebezpečí, aby Hláskoví nestoupl
do hlavy prchavý úspěch dne, kte
rým byl zatím obklopen víc z dů
vodů politických než uměleckých.

0 JEDNÉ GENERACI
Pavel Berka
Již po několik let lze pozorovat růst
nové literární a intelektuální gene
race v Československu. Její cha
rakteristikou je jednak to, že vrůs
tá do cficiálního kulturního živo
ta, jednak že stále zřetelněji vy
jadřuje svou touhu p o tvůrčí ne
závislosti a ideové samostatnosti.
Tato generace je představována
množstvím jedinců z nej různějších
uměleckých a intelektuálních oborů.
Především k ní patří několik desí
tek mladých básníků — při čemž
"mládí” není ani tak pojem fysic
ký (jde většinou o třicátníky), ja 
ko literární: autoři debutovali před
dvěma-třemi roky. Někteří z těchto
poetů vydali své prvotiny před úno
rem 1948, jen aby se na řadu let
odmlčeli. K výbuchu mladé poesie
došlo v období “ženevského ducha”
a přirozeně později za éry o d sta linštění. Právě v této periodě si
mladí literáti vydobyli tolik půdy
pod nohama, že i dnes, pod opětně
uniformujícím tlakem dovršování
"socialistické revoluce’“, si zachová
vají osobitost stylu, pojetí i ná
mětu.

U české prózy lze těžko hovořit o
úrodě — spíše o paběrkování jed
notlivých klásků. Ojediněle se ob
jeví zajímavá povídka. Arnošt Lustig je snad jednou z nejposledněj
ších výjimek. Je ovšem třeba po
sečkat, co tento komunistický autor,
jehož kniha (prvotina) o Terezín
ském ghetu je znamenitá, předloží
v další své tvorbě. Jinak v próze
zaujmou občas spíše díla starších
literátů — dokonce značně popu
lárních jmen — což lze vysvětlit
právě touto popularitou a menším
strachem napsat něco, co se vymy
ká úředním pravítkům.
K velkému zvratu došlo v mladém
výtvarném umění, jmenovitě malíř
ství. Tam vznikla dokonce homo
genní skupina, jež si dala jméno
Máj 1957 a program navazovat na
českou modernu. Pro nás v zahra
ničí není ovšem žádnou novinkou
shlédnout surrealismus, kubismus
a abstraktní směry nejrůznějšího
pojetí. V oblasti socialistického re
alismu, kde malba je tím přijatel
nější, čím více se přibližuje foto
grafické “momentce”, bylo však

sensací již to, že v galeriích a obra
zárnách otevřeli bedny s odložený
mi díly české moderny. Pravé vzru
šení pak nastalo, když celý okruh
mladých malířů se k tomuto stylu
tvorby přihlásil a počal malovat.
Těžko říci, jak k této obrodě do
chází, jedno však víme: nová inte
lektuální generace se snaží prora
zit isolací, v níž žije, na příklad
vytvářením tak zvaných zájmových
kroužků. Tmelem těchto přátel
ských okruhů mladých lidí jsou no
vinky o tom, co se děje ve světě
(včetně zpráv o tvůrčí činnosti na
ší emigrace). Příklady: katalog z
výstavy moderního umění v západ
ní Evropě: propašovaná kniha o
soudobé filosofii z Francie; tech
nický časopis z Ameriky; a ovšem
— zkušenosti a poznatky inteligen
ce, jež měla to štěstí dostat se na
návštěvu do zahraničí. Tento nový,
importovaný materiál se přetřá
sá, rozebírá, v debatách se zá
věry promítají do tvůrčí praxe do
mácí. Řekněme jednoduše, že záj
mové kruhy slouží k tomu, aby na
ši domácí intelektuálové alespoň
jakž takž drželi krok s ostatním
světem. Přitom v touze po poznání
není rozdílu mezi komunisty a nekomunisty.
Zcela zvláštní místo v tomto my
šlenkovém proudění zaujímá mladá
kritika, podivuhodně dobře infor
movaná o vnějším světě. Ve všech
publikacích — tedy v oficiálních
reŽimních pramenech — lze pozo
rovat snahu podepřít novotářství,
experimenty mladých autorů. Jeví
se to téměř jako generační pro
blém. Vyjde nová sbírka básní, a
můžete si být jisti, že mladší kri
tikové ji (byť s výhradami) po
strčí a pochválí, a že za týden, dva,
týž časopis přinese zdrcující ideo
logické odsouzení z pera režimního kozáka.
Oč nové generaci jde? Politicky by
se dalo říci, že vychází ze “soci
alismu” — tím spíše, že mezi ní
je pravděpodobně dosti nominál
ních komunistů — že se vsak nestotožňuje s režimní linií socialis-

tického realismu a tím méně s
diktátem sekretariátů v umělecké
oblasti. Na druhé straně však stej
ně nelze o těchto mladých osobnos
tech říci, že se stotožňují s naším
politickým nazíráním. Je to věru
osobitá posice, jejíž typičnost je
věrnost umění. Důležité je ještě to,
že tato generace, jež se podle žar
gonu režimních kritiků “vrodila do
dneška", většinou nemá ještě pokroucenou páteř. Je přímo cítit za
nícení, 3 kterým se zmocňuje “dneš
ka" — a k nelibosti skalních pro
fesionálů vidí na “dnešku” tytéž
vady a tytéž zatraceníhodné rysy,
jež proletářská avantgarda let t ř i 
cátých objevovala za První repu
bliky.
Jedním z nejvýznamnějších myšlen
kových proudů, zejména v mladé
poesii, je neo-realismus, jenž se za
měřil na všedního člověka, na všed
ní život — a vytvořil poesii, jež
je kouzelná nejen námětově, ale ze
jména svou sociální přesvědčivostí
o dnešním životě. Je to opět poesie
"ponížených a uražených”. Tlumo
čí to, co my v zahraničí můžeme
považovat za celkem věrný obraz
duše prostého člověka, uskřípnutého obludností zbožněné masovosti,
zbožněné technologie, zbožněné pro
duktivity a výroby.
Do značné míry je to chápání po
pisné, na kterém ulpívá zatím dosti
mladých autorů: básník se dostává
až do nejniternějších záhybů duše
a mysli "všedního člověka”. Jen
krůček odtud je však únik — únik
ze světa, v němž neosobní hospo
dářské síly téměř po naturalisticku
drtí osobnost. Je konečně zajímavé,
kolik motivů neerotieké lásky se
Objevuje v nových básních, kolik
touhy po účasti, po vpravdě lid
ském pohlazení. Bylo by možná nad
sázkou říci, že tato poesie vyznává
filosofii "přirozeného dobra” v člo
věku, ale nelze se zbavit tohoto po
citu, čteme-li verše, jež jinak by
svědčily o bezvýchodnosti a zoufal
ství.
A s vědomím risika, které přináši
dohad, by bylo možno poznamenat

k myšlenkovému zaměření mladé
generace československých intelek
tuálů ještě toto: její filosofie má
jakési apokalyptické rysy. Bojí se
konfliktu, bojí se atomových a hydrogenovýčh pum ; na rozdíl od pro
fesionálů v sekretariátech strany
však nechce totálně bojovat. Netou
ží po dobývání, upíná se k lásce a
člověčenství.

ta, která zvrací filosofii nenávisti
a třídního boje v racionální naději
o všelidské lásce. Je však nepochyb
né, že tyto tendence se v myšlení
mladé československé generace pro
jevují výrazně. Dokonce tak výraz
ně, že se nové generaci literátů
dostalo lekce přímo v Rudém prá
vu, jež jim vytýkalo filosofii “vše
lidského humanismu”.

Je velkou otázkou, zda tento my
šlenkový proces, který lze sledovat
i v jiných oblastech komunistické
ho světa (na příklad v "neutralistickém” programu jugoslávských
komunistů, pro který byli vyvrže
ni z moskevského společenství), je
něčím typickým. Zda je to podvě
domá hrůza, dotírající na vyznava
če historického materialismu, z
možnosti materiálního zničení svě-

Bude zajímavé sledovat, co se z
tříročního úsilí mladých intelektu
álů vyvine, a jak skončí jejich po
kus. Jedno však je jisto: jsme svěd
ky růstu nových osobností, nové,
nezávislé myšlenkové atmosféry, in
tensivní touhy po styku se světem,
kulturou a opravdovým uměním.
Vidíme filosofii, která na dně vý
razové ekvilibristiky dává opět nej
přednější místo — člověku.
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ODCHÁZÍM
M ilan Kundera

To znamená m ít v prsou orla
sevřeného ja k d o klece,
orla, jenž mává perutěm i

Co? T y m i chceš m luvit o lásce?
Co je tvá láska, řekni!

a letět, letět, letět chce,
že člověk zevnitř tlučen křídly

Cosi, co m oudře zařadil jsi,

a zevnitř sama sebe štván

fascikl mezi fascikly,

proletí životem ja k krásný

hned za své řeči, schůze, spisy

a strh u jící uragan!

v řád rozum ný a navyklý.
A tom u ty říkáš, že m áš rád?
Ta brýlem i nudy obrýlená,
to má být láska snad?
Což vis ty vůbec, co to láska je ?

A ch, co ty o to n t víš.
T y každý svůj čin razítkuješ
a m oudře ředíš v dobrý zvyk.
Ty přesný! T y i kráčíš přesně,
boje se, abys v uchýlení

To znamená se denně měnit

nešlápl n ohou na chodník!

v osiku, štíhlou osiku,
v osiku, jež se celá chvěje

I dýcháš přesně, abys někdy

od radosti i od vzlyků

nevdechl, běda, d o svých pli«

a obrací svůj drobný lístek,

palčivé vůně jasmínové

b y ť žádný vánek nevěje,

o m alý doušek touhy víc.

hned na zlon stranu beznaděje

I žiješ přesně. Takže život

a hned zas k straně naděje.

se žije ti tak plynule.

že už snad necítíš ho ani

Z desený hrózou nocí bezsenných,

pevně je mít

p roudit v své duši unylé.

od zlosti tupých 1’udí bočiac,

a 6vírat p o d hrdlem .

odchádza prahy s chvostom zveseným,
Odcházím!

Už je vedou,

s krvavou nenávisťou v očiach.
už je vedou —

Braň se, chceš-li!
Ncznáša spupný pohVad člověka

hvízdá sí kdesi sivý vítr,

V ždyť vím ! Ty zvedls mne

a psov, čo m ajú kost’ a búdu.

zrádný v ítr zbojníků.

až do své výše ze stínu!

K c ď sa mu páčí, vtedy zaštěká.

V ždyť vím ! Svým významem

Má dušu boťavú, no hrdú.

Ž aluj, že rozvracím rodinu!

až hvězd ses dotýkal,
ty Veliký, ty Chytrý!
A le já také vím,
žc ty hvězdy byly je n z papíru

Ale že člověk vždycky má
jakousi hlínu pod nohama,

N enajde ten pes nikde pokoja,

jdou a jdou,

n enajde láskajúce dlaně . - .
T o zatúlané psíča, to som ja.

zakovaní a na řetěze,

Ja som to psisko zatúlané.

proto ta přím á, rovná stopa

tvých proseb, udání a in trik !

b urlaků ulic,
A možno ani nie som křivý pes,

odsouzenců

som iba člověk trochu chorý.

k dnešnímu vybledlém u jitru ,

H oc ako on, ja tiež nemám kam víiezť

k teré jim právě zkouší navléci

a všade nehostinné dvory , . .

svůj šat

ftakám, či niekto vrátka otvorí,

Snad ještě p řijd e :

v jediném truchle nudném žalmu

tak isto ako ten pes bludný.

H rdlo obnažit

otáčí svými rameny

K cď niekde v světe láska zahoří,

pod lesklým ostřím ranních světel

přesně, ja k vítr předepsal mu.

tak rýchlo chřadne medzi 1’udm i . . . !

snad je ště d ojde na poslední přání

Ano, byls m lýn. D řevěný mlýn.

Až moja hodina psia uder!,

Po každé, když jsem steskem raněna

zaleziem do priekopy nickám —

chtěla zaslechnout tvůj lidský hlas,

dovtedy budem znášať údery

když tak blízko

slyšela jsem je n vrzat ramena.

a budem štěkat’ na člověka.

slyšet známé zvonky,

ftíkal jsi: Nová morálka!
Budovatelské nadšení!
A chodils na prvního m áje
a mávals pažemi
a bylo to, ja k o když větrný mlýn

Skřípavá, pyšná, hluchá ram ena . . .

narychlo dožvýkat
své opožděné sousto,

když se o tvírají
Zavýjať budem p o nociach

T y pláčeš? P roč?

sny spáčov drásajúcim hlasom.

V ždyť čeho ty bys litoval?

T o zbité psíča, to som ja.

Já odcházím! Však vítr trvá!

Ja som to psisko. Ja som. Ja som.

tem né hladné vchody
elektrik a továren —
neméně chtivé svého.

T ak toč »e, toč se šťastně dál!
Po dnech přicházejí noci

CHODCI
O PSOVI Z UIJCE

M ilan Uhde

Rudolf S k u lin ek

Jdou a jdou

To je ten pes, čo ušiel od pána,

pochytaní a zadrhnutí

dobitý, skrvavený, ničí . . .

lím ečkem denní košile,

Každý ho odo dveří odháňa,

až skoro železné

nadávky zlostné za ním křičí.

po nocích přicházejí dny.
Ale žc člověk vždycky má
jakousi h lín u pod nohama.
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lak pravé pro krůček,

Popelka přebírá hrách:

Vždycky je příliš daleko

pro šlépěj,

zrníčka špatná, zrníčka dobrá,

Julie z rodu Kapuletů,

šlépěj ičku,
které se říká: Naděje,

Oříšků není, není prince,
jen se nám stýská po mamince

a znova jdou svůj příběh,

a j e Jcn jedna naděje:

pčvci tak trpěliví,

Popelka přebírá hrách.

jak by krok
byl jenom o maličko jinou písní —
těžší,

Tiše, jako když váží krovy,

co láskou k tobě
chce umřít za živa.
A příliš blízko
co po nocích ti v opuštěném bani
kalíšek dolívá . . .

skládají strojek hodinový,
anebo jenom mísí chléb.
znáni ta rána slunečná,

o svou nesmrtelnost
v té každodenní popravě.

A třeba je to lehčí vzduchu,

kdy hrávají pod okny

třeba je to jen píseň v duchu,

orchestry celého světa

třeba jen pírko pravdy je.

allegro vivace.

Popelka přebírá hrách:

O POPELCE

zrníčka špatná, zrníčka dobrá,

Popelka ví. A zná tu hloubku,
zrncěka špatná, zrnečka dobrá,

dají se v tichu znenadání
do pláče . . .

Miroslav Holub
Popelka přebírá hrách:

Chodí jim v patách večery,
v nichž staré housle za skříní

ví, že je sama, bez holoubků,
A přece ten hrách přebere.

Proto ti tenhle dopis neodešlu.
Přijde ti ráno,
do kaskády smyčců,
bude jen k smíchu . . .

A nepodvádí. A neklame.
Někde se smějí.

DOPIS BEZ ADRESY

Někomu koně vyvádějí,

Karel Šiktanc

někdo si slavně pojede.
Vždy mi tě bude trochu líto,

Večer mi ho pošta
nazpátek přinese.
Chtěl bych jenom říct, že nejsi sám.
To někdy stačí.

Střevíc už přece není malý,

a vždy ti budu trochu závidět.

jen prsty když se uřezaly,

Snad právě teď,

kdo ví, zda nezůstane

už je to pravda. Uvěřte.

kdy píšu ti,

na správné adrese.

Popelka přebírá hrách:

zabloudils v dálkách srdce svého,

zrneěka špatná, zrnečka dobrá,

aby ti v příští vteřině
byl malý tento svět . . .

A nepodvádí. A neklame.
Přijedou vozy na ples v mžiku,
zatleská zástup trpaslíků
té samozvané nevěstě.
Krev neteče, to jenom zdáli
červení ptáci přilétali,
peří si rvali po cestě.

Kdesi za tvýma očima
vídávám tichý hotelový pokoj,
kde žena ustýlá.
Ještě je v modrých polštářích

a důlek po radosti,
a už si do nich lehá v botách
malátnost opilá . . .

není a nebude to svět, v němž by
se mi chtělo žít, jak jsem zvyklý
a jak věřím, že na to mám právo.

Anketa. . .
to, co lidstvo v příštích létech oče
kává, smyje všechnu důležitost pa
pírových národních příslušností;
dnes je a zítra bude obětován urči
tý typ člověka, nikoliv ten či onen
národ nebo ta či ona rasa. Genera
ce let třicátých je poslední nositel
kou určitého typu civilisace a tím
také určitého pojetí lidského štěstí;
co je pozdějšího, je odkojeno niko
liv už náboženstvím, ale technolo
gií, nikoliv už křesťansko-buržoasní morálkou, ale neúprosným abso
lutismem kvant. Prožíváme porod
ní křeče nové světové civilisace, nivelisované a nivelisující: co tedy
říci o 28. říjnu — jehož připomín
ka má v dnešním světě sputniků,
čínské hrozby a totalitarismu mo
derní společnosti příchuť otrávené
ssedliny na dně hliněných nádob,
vykopaných z prvohorních jeskyní?
Cs. moderní dějiny se nezačaly 28.
říjnem, nýbrž ještě před Jungmannem — a jejich tragedie nevyvrcholila v r. 1938 nebo 1948, nýbrž
(snad je to už dnes možno říci)
přibližně na podzim 1956. Od toho
to okamžiku naše národní otázka
definitivně změnila svoji duchovní
a kulturní podstatu: nicotnost tra 
gedie instituční byla zcela zastíně
na tragedii civilisační a tedy lid
skou. Dnes už mne tolik nebolí pro
blém čs. delegace u Spojených ná
rodů nebo čs. statut sovětského satelita; co mne bolí, je agónie jed
noho typu člověka, který umírá
(byť s dojemnou nevykořenitelnou
nadějí v duši) a v našich zemích
— právě tak jako na Západě nebo
v Africe — pod parním válcem
nového absolutismu přelidněnosti,
záští, organisace a uniformovanosti.
Obrazně řečeno: myslím, že dnešní
doba už nedovoluje psát nové kapi
toly národních dějin, nýbrž jen ži
votopisy jednotlivců. Svět se smrsk
nul na dvě rodiny vítězů a poraže

ných — a příkop mezi jejich ob
lastmi neběží vertikálně podél ně
jakých poledníků nebo hranic, ný
brž horizontálně mezi generacemi.
Ten dnešní svět, v němž žijeme
(deset let po únoru, dvacet let po
Mnichovu, čtyřicet let po říjnu atd.
atd. atd.) — už není světem těchto
bývalých událostí: jenom my,naše
duše, naše nervy a naše sny jsou
jejich dětmi — zatím co přítom
nost a budoucnost už jsou a budou
jiné, patří jiným, jsou tvořeny a
myšleny a cítěny jinak, jsou nám
cizí a my jsme v nich cizinci-exulanty.
A přece nejsem ani zoufalý, ani
pesimista — neboť se domnívám,
že rozpoznání pravdy a skutečnosti
není otázkou duševních nálad: fak
t a bijí do očí, třebas se mnozí sna
ží zastřít jejich nahotu. A takovým
faktem také zůstává, že netrpím
svým exilem — neboť kdo by měl
být po celý život nešťasten pro své
zelené oči nebo rusé vlasy, byl by
hlupák. Exil je projev duchovní
rasy z proto je třeba přijím at osud
nejen s pokorou, ale hlavně s h r
dostí. Záleží na vnitřním přesvěd
čení a na věrnosti své krvi: ne
chtěl bych náležet k nositelům “no
vého lidství” a “nové civilisace“,
neboť jsem přesvědčen, že jsou
lháři, protože není na světě zkázonosnějšího bludu než toho, jenž s
bičem v ruce káže věřit v pokrok
člověka. Až dosud byla naše civili
sace založena na přesvědčení o hříš
nosti člověka: proto se svět snažil
o spravedlnost, proto zákony chrá
nily. Od jisté doby, kdy byl vymy
šlen "člověk pokrokový”, se pokus
o spravedlnost změnil v imperativ
rovnostářstvi a zákony se staly organisovaným zločinem. Možná, že
takový “nový svět lepších lidí” bu
de lépe fungovat — neboť všechna
vězení a donucovací pracovny od
jakživa rentabilně fungovaly; avšak

Když byly rozmetány hradby Jerusaléma a jeho Templu, Židé odešli;
jejich diaspora však nebyla pro
hrou, nýbrž je zachránila. Jejich
vítězství nezáleží v tom, že po dvou
tisíciletích útrap přece jen nalezli
znovu svou starou zemi (ó, jak změ
něnou a jak křehce nerealistickou!)
nýbrž v tom, že díky své víře a své
duchovní výzbroji přetrvali španěl
ské razzie, východoevropská ghetta,
sliny na tváři, výsměch i nacistic
ká krematoria. Má-li starozákonní
učení o vyvoleném národě nějaký
smysl — pak jest jím toto, řekl
bych, “posvěcení” exilu. A je-li vů
bec jaká naděje na to, že po dneš
ních a zítřejších “bouřích hněvu"
zase nadejde snesitelnější úsvit—
pak to bude asi jenom díky tomu,
že exil — věčný, všelidský, "vyvo
lený” — přežije, jsa příliš početný,
doma i za hranicemi, mezi svými
v cizině i mezi cizími doma . . .
Co potom záleží na desetiletích ? Co
záleží na tom kterém národě? Už
dnes splýváme se svým novým oko
lím a náš soucit nemluví jen čes
ky, ale všemi jazyky světa . . . A
ještě dnes se v naší bývalé domo
vině rodí poesie, která je bližší
nám a starým Židům, než vlastním
učitelům . . . A možná, že jsem
měl v předešlé větě místo slova
“ještě” napsat slovo “už” : oprav
du, je těžko rozeznat hranici mezi
dechem sm rti a dechem života sta
rého a nového člověka; opravdu,
na čase nezáleží — neboť žádné
mu exilu, ani židovské diaspoře, ne
byla a není dovolena netrpělivost.
Ptáte-li se tedy, “jak chápu své
poslání za hranicemi . . . ” — ne
mohu odpovědět jinak, než malou
opravou, že nejsme za hranicemi,
nýbrž na hranicích — a to na h ra
nicích něčeho docela jiného, než je
dnešní nebo bývalá, budoucí Česko
slovenská republika. Odpovídám dá
le tím, že ona výročí, jichž vzpomí
náte, přestala být důležitá už také
proto, že v rozhodujících okamži-
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cích zůstala pro nás všechny (doma
i v exilu) dutým symbolem bez
ozvěny a bez vyzývavosti k činu—•
a že jde o epochu zavalenou vystyd
lým popelem. Odpovídám, že naším
posláním je jedině věrnost lidské
podmínce, z níž jsme se zrodili a
pro kteřou a ku které musíme ta j
ně, úzkostlivě a vášnivě vychová
vat své děti —■ třebaže nás bude
čekat neúspěch. Odpovídám koneč
ně, že nevidím v exilu jenom trest,
nýbrž hlavně zkoušku a poslání,
které sice mravně a duchovně pře
sahuje náš národní rámec — které
nás však neosvobozuje od povin
nosti zachovat řeč, sebevědomí a
tradice národa — jehož slabostem
jsme paradoxně dlužni za svoji dneš
ní příležitost archy Noemovy.
Mojmír Povolný, Profesor, Lawren
ce College
“Exil nemění, jen kvalifikuje a vyhraňuje mou představu o povinnos
tech, které mám jako příslušník
československého národa: naplňo
vat z československé tradice to,co
směřuje ke stále dokonalejší demo
kracii, širší sociální spravedlnosti
a trvalejšímu míru ve světovém
řádu svobodných národů. Exil jen
činí tyto povinnosti naléhavějšími
a konkrétnějšími. Jde především o
to, umožnit takto chápané českoslo
venské tradici, aby se mohla znova
ujmout na domácí půdě a aby ji
mohla naplňovat nejen hrstka exu
lantů, nýbrž aby celý národ mohl
stá t v jejích službách.”
Jožka Hajda, Assistant Professor
Kansas State University
“Jedním z našich hlavních dlouho
dobých úkolů je zabránit tomu, aby
nedošlo ke zvratům v americké za
hraniční politice, jež by mohly uškodit československým zájmům.
Má-li řešení československé otázky
být v souladu se zájmy demokra
tických Ceehů a Slováků, pak se
musíme vynasnažit, aby náš vliv
na formulování a uskutečňování
americké politiky byl co největší.
E xistuje celá řada prostředků, j i 

miž možno ovlivňovat americkou po přátel dosáhnout v Americe aka
litiku: významně postavení jednot demických úspěchů, snažím se udě
livci, různé zájmové organisace a lat vše, aby se o tom v Českoslo
politické strany. Protože můj zá vensku vědělo. Taková informační,
jem o stranickou organisaci byl nebombastická Činnost pomůže zpev
vždy víc než jenom akademický, nit touhu československého lidu po
brzy po svém příchodu doKaneasu svobodné diskusi a lepším životě
jsem se seznámil s vedoucími čini — a nakonec je mnohem účinnější
teli jak v místní, tak i ve státní nežli slibování hor a dolů.
organisaci Demokratické strany. A
když jsem jim předložil řadu kon Abychom mohli splnit naše dlou
krétních návrhů na provedení letoš hodobé úkoly, nemůže se isolovat
ní předvolební kampaně, byl jsem jeden od druhého. Naopak, musíme
pozván do jejich kruhu natrvalo a se snažit o to, abychom o sobě vě
pověřen několika funkcemi. Dnes děli, abychom si občas vyměňovali
mám možnost spolurozhodovat o názory jak o světových problémech,
tom, jakou činnost budeme vyvíjet tak i naší odborné vědecké práci.
a čí kandidaturu budeme podporo Písemný styk nestačí. Měli bychom
vat. Pochopitelně nelze předpově víc využít příležitostí k bezpro
dět, kdy může člověk dosáhnout po střednímu osobnímu styku, hlavně
liticky tak významného postavení, na různých vědeckých konferencích,
aby mohl účinně ovlivňovat důleži a ť už celoamerickýeh či oblastních.
tější otázky americké politiky. Pro Jinak bude mít pravdu básník: že
zatím budu spokojen, podaří-li se jsme se ropršeli, jak kapky deště,
nám zvolit alespoň jednoho ze dvou po širém světě tom . . .”
mých dobrých přátel, kteří kandi Junius, Hlas domova,, Melbourne
dují do Kongresu, a budu-li m ít co
říci o složení kansaské delegace na “Roky vyhnanství nám daly mnoho
celonárodní sjezd Demokratické hořkosti a jisté výhody. Poznáva
strany v roce 1960. Je nesmírně jíce zblízka šedivou praxi demokra
důležité, abychom našli co nejvíce cií, léčíme se z romantiky našich
otevřených dveří, vedoucích k růz “vlasteneckých” výročí. Dnes už ví
ným členům amerického Kongresu me, že rok 1918 nebyl významným
— a abychom nenašli uzavřené dve datem proto, že byla vytvořena Re
publika, ale proto, že se dostalo
ře k Bílému domu.
Druhým z našich hlavních dlou praktického uznání myšlence práva
hodobých úkolů — neméně důleži na sebeurčení podmaněných náro
tým — je ovlivňovat politické po dů. Zrovna tak Mnichov není důle
stoje lidu v Československu. J a  žitý proto, že bylo zrazeno Českoslo
kým způsobem? Každý z nás si vensko. Důležitost Mnichova je spí
musí najít svou vlastní cestu v rám še v tom, že ukázal, kam vede mnici danýeh možností. V našem úsilí chovanství. Neodvažuji se vyvozo
bychom se měli vystříhat prázd vat jakékoliv poučky z našeho Úno
ných hesel, jichž používají někteří ra. Tato lekce ještě dávno neskon
naši hej-demokraté a hurá-antiko- čila.
munisté. Je nebezpečné redukovat Rádi byste věděli, jak si předsta
složité problémy naší doby na ně vuji své poslání za hranicemi jako
kolik zjednodušených formulek a příslušník českého národa. Poneehfrází.
me jednou fráze stranou. Roky vy
Protože se aktivně zúčastňuji aka hnanství nám daly také zdravou
demického života v Americe, mým dávku skepse a odvahu nazývat věci
úkolem je konkrétně ukazovat mlad pravými jmény. O svém “poslání”
ší generaci intelektuálů v Českoslo jsem byl krvavě přesvědčen, když
vensku, co se dá dělat tam, kde jsem opouštěl Československo. Dnes
existuje svoboda bádání a svobodná se domnívám, že toto “poslání” byl
diskuse. Podaří-li se někomu z mých akutní zánět citů, který práci v
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zahraničí hojně škodil. Jako novi
nář nemám poslání, ale řemeslo.
Je to tvrdé, nevděčné a někdy zou
falé řemeslo. Ale jindy opět je po
těšující. Ve své práci jsem závislý
na malém společenství mně blízkých
lidí, na jejich pochopení, práci, po
vzbuzení a přátelství. Jejich blíz
kost a jejich podpora je jen taková
malá jistota. Ale věřím, že malé
jistoty jsou nejlepší a nejvhodnější zbraní proti velké nejistotě, v
níž žijeme. Naši protivníci prý ope
rují masami. My bychom měli pra
covat s lidmi. Každý tam, kde se
to hodí, a v řemesle, kterému ro
zumí. Církev potřebuje tisíce mi
nistrantů, ale víc jak dvanáct apoš
tolů by ji zabilo.”
Antonín Sustr,
Public Relations Cleveland
“Poslání? Řekněme, že se účastní
te amerického veřejného života. Té
měř denně se střetnete s otázkou:
Odkud pocházíte? Nesete s sebou
jméno země, kde jste se narodil.
Svým vystupováním,svým chováním
máte možnost vzbudit sympatie k
Československu a zájem o republi
ku. Cím více jste ponořeni v pro
středí svého nového domova, tím
důležitější je toto vaše “poslání” :
A ť chcete nebo ne, jste zástupcem
své staré vlasti.
Osobně: rok po příjezdu do Spoje
ných států jsem se přihlásil do
americké armády. To byla válka v
Koreji. Byl jsem však určen k to
mu, abych přednášel o komunismu;
absolvoval jsem tedy desítky před
nášek důstojníkům i mužstvu, pra
coval jsem pro armádní rozhlas. Co
vše bylo možno říci ve prospěch
naší věci! Prostě proto, že člověk
mohl současně také něco dávat,
představoval určitý přínos, které
ho si zde cenili.
Vůbec bych chtěl zdůraznit, že na
osobním úspěchu v jakémkoli obo
ru závisí m íra vlivu, který v no
vém prostředí budete mít. Po něko
lik let pracuji v Clevelandu v pu
blic relations. Moje základna je “ná

rodní”, protože jde o řešení sociál
ních vztahů, které nově příchozí
přistěhovalci ze zemí východní
Evropy navazují k americkému pro
středí. P ři této práci se otevírají
dveře tisku, rozhlasu, televise, ve
řejných organisací, obchodu i ve
řejné správy. Loyalita k adopto
vání vlasti nikterak nebrání, abys
nezůstal věren dědictví národa, z
kterého jsi vyšel. Naopak, dobře
vykonaná práce spíše klestí cestu
tomu, abys svou “národnost”, kte
rou od tebe všichni samozřejmě
očekávají, mohl spíše uplatnit.
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rodnosti” nebo akcentu. Neseme
prostě s sebou a v sobě kus Čes
koslovenska. Myslím, že v této si
tuaci jde o to, abychom naše “pu
blic relations” dělali pořádně. Má
me — i když často nechtěně a proti
vlastní vůli — tuto možnost. Na
ším posláním je této příležitosti
využít.”
Bohuslav Stand,
finanční obor, New York
“Trojí výročí — a poslání? Máme
vůbec nebo máme ještě nějaké po
slání jako bývalí Čechoslováci? Čas
i proud světových událostí nás od
dálil od Prahy víc než zeměpisná
vzdálenost. Sžití s novou zemí, den
ní, běžné problémy a zájmy nás
téměř úplně zaměstnávají.

Jelikož žádáte “osobní odpověď,
uvedu ještě toto. Stal jsem se sta
rostou jednoty Sokol Tyrš v Clevelandě. Je to nejsilnější jednota
ve Spojených státech. Většina člen
stva jsou mladí Američané, neho
vořící česky, nicméně ovlivňovaní
naší českou koncepcí sokolskou. Jed
nota roste. Současně jsem začal
pracovat v čistě americkém pros
tředí Junior Chamber of Commerce
v Clevelandu, kde jsem se po čase
stal sekretářem. Nijak nevadí, že
jinde sleduji “národní zájmy”. Po
dobně, jako loyální Američan, mo
hu rozmlouvat s redaktory denního
tisku o věcech, kde předpokládají,
že mám přirozenou výhodu osob
ních zkušeností. A k "podvojnosti”
zájmů bych rád řekl ještě toto.
Pracoval jsem také jako redaktor
českého denního tisku v Clevelandě. Přitom jsem usiloval o to, abych
co nejrychleji dostal americkou no
vinářskou legitimaci Press Clubu.
Podobně lze současně pracovat na
public relations v projektu Sv. Va
vřince a uvést Prodanou nevěstu
s ochotnickým souborem na kra
janském jevišti.

Ta tři výročí nám ovšem připomí
nají, že naše země byla svobodná
a slibně se rozvíjela, a že svoboda
za krátko byla opět ztracena. P ří
činy jsou složité, lze do nekonečna
debatovat o mezinárodních vlivech,
o dobrých či špatných národních
vlastnostech a dobrých či špatných
politicích. Historikové s tím mají
a budou mít hodně práce. Přítomné
události, vývojové proudy, spory
o ideologii jsou rovněž náramně
složité. Máme tedy přestat si s tím
vším lám at hlavu a připustit, že
deset let je dost dlouhá doba na za
pomenutí? Proti tomu se člověk
nějak bouří. Vždyť jsme odešli z
domova uvědoměle, z dobré příčiny
a s positivními úmysly. Přijali jsme
dobrovolně a s plnou vážností loyalitu k nové zemi. Nicméně staré
kořeny, růst i vzdělání, které nám
dala země našeho původu, nás víží
a dávají vědomí určité povinnosti.

Myslím, že otázka našeho poslání
v zahraničí je v podstatě jedno
duchá a že je stále táž bez ohledu
na dobu, na slavná data nebo vý
ročí. N a našem úmrtním listě bu
de totiž jednou napsáno: “Narozen
v Československu, naturalisovaný
Američan” — a ť se již mezitím
budeme či nebudeme snažit zapo
menout či zbavit se přídechu “ná

V jednom je nám jasno: přejeme
si a věříme, že naše země bude
zase svobodná. Jak to bude vypadat
v podrobnostech, nikdo neví, a na
víc, vývoj bude n utit k modifika
cím, zřetelům k novým formám,
federacím hospodářským a politic
kým, které již vznikají v západní
Evropě atd. Ale tyto všechny otáz
ky jsou zatím příliš veliké, aby-
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chom prakticky na ně měli dosta
tečný vliv. Co tedy si myslím —
reálně a skromně — že mohu dě
la t jako jednotlivec zapojený v ame
rickém prostředí a zaměstnání?
Zdá se mi, že to lze shrnout asi
takto:
Representovat vlastním chováním a
solidní prací dobré jméno někdej
šího Československa; akcent nás
stejně dělá nápadnými a tedy usnadňuje příležitost. Nezůstat úzce
odloučen ve výlučně krajanském
okruhu, ale zapojit se do americ
kého života a činnosti — ať už
v odborných organisacíeh, církvi
či spolcích. Naučit se co nejvíc ve
vlastním pracovním oboru. Zaměst
nání v různých typech a fázích
amerického hospodářství, zvláště v
průmyslu, dává možnost vidět růz
né metody a formy hospodářského
života a neustálé změny a vývoj.

Tyto specielní znalosti nutno teore
ticky doplňovat a promítat je v
rámci celého amerického života ho
spodářského, politického a sociál
ního; všímat si, jak funguje zdejší
systém, jak je pragmatický, sledu
jící linii, ale nevázaný stereotyp
ními formulemi, občas s nedostat
ky; pozorovat, jak se chyby a ne
dostatky probírají a napravují. Au
tomaticky se občas člověk zamyslí,
jak by se různé věci daly použít
či adaptovat, nějak, jednou v bu
doucím uspořádání československé
ho prostoru. Být si vědom, že mů
žeme býti užitečnými v budoucnos
ti pouze tím, co budeme s to po
skytnout jako přínos: nové ideje,
nové vědomosti, znalosti.
Zda, kdy a jak budeme moci slou
žit, nevíme. Okolnosti se mohou de
setkráte změnit, ale je nutno s tím
stále počítat.

P rohlášení čs. dem okratického tisku k 40. výročí založení republiky
P řed čtyřiceti lety byla vyhlášena samostatnost Republiky Českoslo
venské, jejímž osudem měla být pohnutá historie. Dnes za hranicemi
vzpomínáme a účtujeme; ptáme se, čím svobodné Československo bylo
velké a čím velké nebylo. Svobodný tisk byl zajisté jedním z kořenů
naší demokracie. Onen svobodný tisk, který věděl, že svoboda potřebuje
sebekázně, aby demokratická rozprava se nestala pokřikem a chaosem.
Dnes v této tradici svobodného tisku může pokračovat jen českoslo
venský tisk za hranicemi. Uvědomujeme si, že i toto je velké poslání
a že je to náš úkol: udržovat tradici svobody, která je spojena se sebe
kázní, a takto, v rámci demokratické debaty, sloužit společné věci v du
chu těch ideji, s nimiž je 28. říjen nerozlučně spjat.
Cas (New Y ork), Čechoslovák — F. C. I. (Londýn), České slovo, Denní
hlasatel (Chicago), Hlas domova (Melbourne), Hlasatel (Chicago),
New Yorské listy, Newyorský denník, Nový svět (Cleveland), Nový
život (Rím), Sokol v zahraničí (Perth Amboy), Tribuna (Leiden),
Zápisník (New York) a tisková služba Cs. národní rady americké.

EXIL ROZPITVANÝ Anglická spisovatelka

Storm Jameson se ráda ve svých kni
hách brodí prostředím zcela odlišným
od světa, v němž žije. Na příklad shle
dala daleko zajímavějším, než je dění
v spořádané Anglii, otázku poválečné
Francie s dědictvím bratrovražedných
konfliktů, jež zanechala nacistická oku
pace. Zpracovala ji před několika lety
v románu Skrytá řeka. Poslední román
Jamesonové, One Ulysses Too Many
pojednává o prostředí ještě exotičtějším:
o polském exilu, vlastně o dnešních po
litických uprchlících vůbec. Zdálo by se
na první pohled, že anglické spisovatel
ce musí být toto prostředí cizí. Její po
stavy jsou však bolestně živé, i jejich
naděje a zoufalství, bláznivé sny a sku
tečnost jejich skupinkové existence v
Nice, ve Francii, kde z nějakého zvlášt
ního důvodu politický uprchlík se vždy
cítil osamělejší, než v jiných zemích,
dále od domova. Jak skutečná a krutá
je kapitola, v níž přichází na scénu zbru
su nový uprchlík! Co tady může chtít
tento člověk, který už nemysli a ani
nemluví jako my, který ještě před ně
kolika týdny byl v Polsku? Smíme mu
důvěřovat, máme se radovat, přivinout
ho, či nenávidět a odvrhnout? Dosavad
ní skupinka se rozpadává v této stupni
ci citů, v nichž — bohužel přesně tak,
jako mnohdy mezi námi — převládá
nedůvěra, malichernost a závist. Jak
hrůzná je postava klavíristy Dobieckého,
jehož prsty byly ochromeny ve vězení,
a jenž dožívá svůj život ponořen do
mlhy touhy po domově a nenávisti. A
jak strašný je ortel, který nad Dobieckim vyřkne nově příchozí: “. . . nemá
te budoucnost. Spáchal jste sebevraždu.
Jako já, i vy jste Odysseem bez smyslu.
I kdyby vás v Ithace někteří ještě měli
v pamětí, nebo vaše jméno. Ithaka sa
ma vás už nepřijme zpět. Nikdy se
tam nedostanete, nikdy tam už nebudete
žít. Lidé doma na vás zapomněli, sami
žiji už v jiném věku — ve svém vlast
ním . . . Země, o níž tolik sníte, a do
které se chcete tolik vrátit, už není. A
podaři-Ii se těm mladým, o nichž vy
nic nevíte, jednou tuto zemi osvobodit,
budete muset čekat u dveří. A pustí-li
vás dovnitř, budete muset držet hubu
jako každé jiné anachronické strašidlo.”

původní vlasti z New Y orku, opředena
přím o bájeslovnou popularitou. I skepti
kové m useli uznat, že jd e o zcela vý

Piccadilly a Broadway
— brněnskýma očima
“Letošní jarní sezóna (v Londýně) sou
středila po dlouhé době opět největší
počet velkých hereckých jm en. Na je d 
nom čtverečním kilometru, jehož střed
tvoří Piccadilly, vystupují současně Ralph
Richardson, Vivien Leigh, Charles Laugh
ton, Claire Bloom, Celia Johnson, Paul
Scofield, Freda Jackson, Rex Harrison,
Beatrix Lehman, a ovšem Julie Andrews,
a pouhých 1.000 metrů dál vystupuje
Gielgud v Old Vic jako nezapomenutel
ný Jindřich V. A to ještě Stratford, kde
probíhá každoroční Shakespearovský fes
tival, odčerpal řadu velkých herců.
H orší je to s hrami. Až na Osborna Se
stále nem ohou vymanit z prům ěrností. .
Poslední Osbornova hra “George Dil
lon” se objevila na jevišti v krátkém
čase již po druhé, v novém zpracování
za účasti Anthony Creightona. Předtím
se to jmenovalo “Epitaf za George Diilona" a kritika vytýkala hře přílišnou
roztříštěnost retrospektivními scénami
tedy jakýmsi pokusem o form ální vývoj
vliv Arthura M illera?). D nes je to dra
ma v klasickém stylu, s jiskřivým osbornovským dialogem, myslím nejlepší z
Osbornových tří her ( z nichž “Komik”
jc nejslahší). Je to drama mladého, při
rozeně že rozezleného autora, který ne
má kde bydlet než u zoufale prostředni
předměstské rodiny, a nakonec chtě
nechtě je pohlcen okolím a divadelní
machou, která mu poskytne úspěch pou
ze za cenu přepsání jeho h ry na tucto
vý šlágr. Proto název “Epitaf” před jmé
nem hlavního hrdiny. A le ovšem že
Osborne, ta k ja k o ostatní “zlobící se
mladí mužové”, kterým razil svou prv
ní hrou jméno (“ Look back in Anger” ),
se zlobí poněkud zbytečně, protože jak
on, tak jeho jmenovci nejen že nebyli
pro svou zlostnou výjimečnost pohlceni

a udupáni, nýbrž naopak vydělali na
tom, že neustále nadávají svému okolí,
miliony.
T o, co je na Osbornoví přitažlivé (a
co tak naprosto scházelo pražské insce
naci “Komika” ) , je jeho až fotografic
ká přesnost ve vystižení charakterů prů
měrných lid í v Anglii ve spojitosti s
takřka překotným spádem dialogu. —
Všechno u něho je tempo a opravdo
vost. Nastavuje zrcadlo, někdy poněkud
příliš ozdobené šklebícím i se salyry, ale
přesto zrcadlo velice jasné, vyleštěné,
obrážející určitou část společnosti, zda
leka ne celou, ale zdaleka ne malou.
P ro srovnání je dobré p rohlédnout si
program hlavních divadel v téže době
v N ew Yorku:
“Auntie Marne” s Beatrice Lillie, “Bells
are Ringing” s Judy H olliday, “Blue
Denim” v režii Joshua Logana s Chesterem Morriscm, “Jamaica” s Lenou H or
ne, “L i’l Abner” s Petrem Palmerem,
“ Look back in Anger” s Mary Ure,
“ L ook homeward, Angel” s Anthony
Perkinsem a Jo Van Fleetovou, “Ro
manoff and Ju liet” s Petrem Ustinovem,
balet “Tthe Broken Date” od Saganové,
“T he D ark a t th e T op of the Stairs”
od W illiama Inge v režii Elia Kazana,
“The Visit” s Alfredem Luntem a Lynn
Fontannc, “Time Remembered” s Helen
Hayes, Richardem Burtonem a Susan
Strasbergovou, “Two for the Seesaw” s
H enry Fondoit. Poněkud nebezpečná kon
kurence. K de jso u ty doby — k d y na
Broadwayi vládl pouze Ziegfield a čtr
náct T iller-G irls. D nešní vývoj americ
kého divadla působí stejně překvapivě,
ja k o když zdánlivě technicky zaostalý
Sovětský svaz vypustil své sputniky.
Londýn

má ovšem

velkou sensaci v

“My Fair Lady”, k terá se vrátila do

jim ečný Musical, Přirozené. Jedna z nejslavnčjších Shawových her, “Pygmalion”,
dostala vtipnou hudbu a zpěvy o d Fre
dericks Lowa (texty Alan Jay Lem er),
výprava O livera Smitha, kostým y Cecila
Beatona a v hlavních rolích byla obsa
zena třem i slavnými jm ény, Ju lií An
drews, Rex H arrisonem a Stanley Hollowayem. Do jed n o h o představení je těž
ko vymyslet si víc a lákavějších titulů.
Londýn dlouho s nedůvěrou čekal na
tuto premiéru. Sm luvně bylo dokonce
zakázáno po dva roky hrát v A nglii
“Pygm alion”. Ale výsledek stojí za to.
Důkaz: Čtyři měsíce dopředu vypro
dáno.
“ My Fair Lady” je jed n ím z řady mno
žících se p řípadů útoku k u ltury na ob
lasti revue a operety (nebo naopak).
Povídky vážných autorů jso u vybírány
za náměty Musicalů, ja k o “ Guys and
Dolls” (Damon R u n y o n ), “Expresso
Bongo” (W olf Mankowitz), “Carousel”
(M o ln ár), dokonce i Shakespeare se
omočil (“Kiss m e Kate” alias “Zkroce
ní zlé ženy” ) . A známí kom o rn í herci
(Paul Scofield, Rex H arrison) přechá
zejí n a operní jeviště, i když nedovedou
zpívat, a nikomu to zřejm ě nevadí. P ro
ducenti se pravděpodobně přesvědčili,
že se zlepšuje vkus obecenstva a že už
nevystačí se sladkými nesmysly, které
před válkou plnily jejich sály. Na re
vuální jeviště také pronikl balet nejvýšší úrovně. Stalo se zvykem, že každá
opereta, zejm éna od Rogerse a Hammersteina, obsahuje alespoň jedno velké
baletní číslo, které se dá nazvat udá
lostí svého d ruhu (surrealistický balet
v “Oklahonič”, balet hráčů kostek v pod
zemí New Y orku v “ Guys and Dolls”,
překrásný balet odstrkovaného děvčátka
v “Carousel”, fantastická b aletn í scéna
Chaloupka strýčka Toma v “King and
I” ). Je to přesun, který by si zasloužil
pečlivějšího studia, protože obecenstvo
si je konec konců všude podobné a je
h o p otřeba zvýšených hodnot i v zá
bavě se asi nebude omezovat jen na
jeden nebo několik států.”
Jiří Mucha v brněnském časopise
“H ost d o domu.”, září 1958
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OŠKLIVÝ AMERICAN je obvinění, k teré
v m oderní společnosti, spoutané zákony
o pomluvě a nactiutrhání, m ožno podat
jedině románovou form ou, -e to škoda,
protože O Sklivý Am eričan je dokument,
který by měl b ý t zapsán do záznamu
amerického K ongresu, a také proto, že
jako román m usí být nutně poněkud
zdramatisován, i když třeba nejde o vy
loženou nadsázku. Oblast tak zvané j i 
hovýchodní Asie, na p okraji mohutnící
a stále více provokující komunistické
Číny, je otevřeným bojištěm myšlenek
kom unism u a západní demokracie. Auto
ři O šklivého Am eričana dávají svou kni
hou odpověď na palčivou otázku, proč
v tomto souboji západní dem okracie do
sáhla zatím tak pram alého úspěchu. No
vináři W illiam L ed erer a Eugene Bur
dick zde odhalují zjevy a praktiky, jež
konečně nejsou neobvyklé ani jin d e na
světě: am erický vyslanec, který nezná
m ístní řeč a nejeví snahu se j i naučit;
vyslanectví, jehož americký personál ji
rovněž nezná; řetěz chyb, nedostatku
důvtipu a pohotovosti, k terý se táhne
přes oceán až do samotného ministerstva
zahraničí ve W ashingtone. Jako proti
klad autoři rom ánu staví dobře organisovanou sovětskou m isi, je jíž každý člen
prošel několikaletým školením nejen ja 
zyka, ale m ravů a hospodářských pod
m ínek malé asijské země, v níž nyní
slouží. A mezi tyto dvě fronty postavili
antori neorganisovaného A meričana bez
diplom atického poslání, který více méně
na vlastní pěst, jako první m isionář dáv
ných dob, získává své zemi m alé vavří
ny uznání tam , k d e tupost organisovaných a úředně vyslaných sklízí jen po
směch a m nohdy nenávist. J e to neutě
šený — a L ederer a B u rd ick smutně
dodávají, že pravdivý — obraz velikáš
ství, jakého jsm e občas b y li svědky i
na některých evropských vyslanectvích
Spojených států.
NIKI; POVÍDKA O PSOVI Je jí autor, Ma
ď a r T ibor D éry, sedí dnes ve vězení.
Dostal po m aďarském povstání devět let
za “protim aď arskou činnost”. Knížka o
psovi N ikim , jež vyšla v Budapešti těs
ně před osudným podzim em 1956, sama
o sobě jistě nebyla příčinou trestu, ale
m ohla být p řitěžu jící okolností. N iki
je alegorie: obyčejný pes, k terý po tře
buje volnost a k terý , ja k o člověk bez
svobody, zahyne. N ení to myšlenka nová
a není ani nějak skvěle — aspoň v pře
kladu — podána. Svým způsobem se

však rad í m ezi ostatní literárn í protesty
za Železnou oponou, je ž denně tak pálí
budovatele “socialistického” řádu.
OPRAVDOVÝ TOLSTOJ, stručná monogra
fie a jistě vhodná pom ůcka pro americ
ké studenty slavistiky. Vydal ji anglic
ky pod jm énem T h e R eal Tolstoy a tis
kem Českého literárního sdružení v
A ustinu, Texas, D r. E duard Míček, jenž
působí v Americe od roku 1924 jako
profesor slovanských jazyků, zejména čes
kého jazyka a literatury. Obsahuje struč
ný životopis nesm rtelného ruského spi
sovatele, pojednává o je h o hlavních dí
lech, V ojna a M ír a A n n a Karenina, za
znamenává vztahy m ezi Tolstým a jeho
literárním i součastníky, B uninem , Če
chovem, Gorkým , Fetcm a Strachovem.
T ři kapitoly jso u obzvláště významné:
o Tolstého náboženských názorech a spi
sech, protože v standardních studiích se
této stránce jeho činnosti moc pozor
nosti nevěnuje, a dvě, je ž zajím ají právě
nás: o vztazích Tolstého k Masarykovi
a k jeho slovenskému lék aři, Dr. Makovickému- Prof. Míček, je n ž ja k o stu
dent T olstého v R usku poznal, je dlou
holetým badatelem a opravdovým znal
cem jeho života a díla. Jeho knížka je
d obrou přípravou k padesátém u výročí
Tolstého sm rti, je ž p řipadá na rok 1960.
(T h e R eal Tolstoy, Czech L iterary So
ciety, U niversity Station — Box 7555,
Austin 12, Texas, dva dolary.)
DR. ŽIVAGO RUSKY A V RUSKU Na Bru
selské světové výstavě — týdny předtím ,
než Pasternak dostal Nobelovu cenu —
se objevilo p rv n í vydání Dr. Živaga v
ruštině. V ytisklo je am sterodamské n a
kladatelství a rozdalo počet výtisků tam,
k d e to nejvíce p ů so b ilo : p řed sovět
ským pavilonem v B ruselu. N akladatelství
prý také p osílá Živaga v originálu ces
tam i, o nichž se pochopitelně nešíří, pří
mo do Sovětského svazu. V prosinci vy
jd e další ruské vydání Pasternakova ro 
mánu v tisku university státu Michigan.
N ovoje R u sko je Slovo v New Y orku vy
dává pro své čtenáře Živaga na pokra
čování. N am ítá se tak zajímavá otázka:
porušují všechna tato západní vydání
Pasternakova díla v originálu meziná
ro d n í úm luvu o tiskových právech, či
n ik o li? U niversita státu M ichigan p ro 
hlašuje, že Pasternak jako občan Sovět
ského svazu nepožívá ochrany této úmluvy. A situace je p rý nadto zjedno
dušena skutečností, že D r. Živago rus
ký v Rusku nevyšel.

KOLEM SVĚTA ZA TŘI MĚSÍCE Tlustý
p rst n a zem ěkouli se zvedl s malého
flíčku L ibanonu a Jo rd án u , pom alu se
vznášel nad Perským zálivem, Pákistá
nem , In d ií, M alajskem a Indonésií a
spočinul n a T ajvanu. Ale n e na dlouho.
Zase cestoval dál, přes široký Pacifik
a americký kontinent. Grónsko? Island?
N e, snad nějaké známější místo. Prst
zalehl Berlín, na zeměkouli skoro k ne
rozpoznání.
Za tř i měsíce obešla nová válka nervů
— někde studená, jin d e pěkně horká —
celou zem ěkouli. N a Blízkém východě
trochu otrnulo, am erická a britská voj
ska odešla z L ibanonu a Jo rd ánu a za
tím se nic nekalého nestalo. Ovšem Ná6Ír se pokusil zajm out jordánského krá
le, když le těl n ad Sýrií na dovolenou do
Evropy, ale ja k tom u opravdu bylo,
těžko říc i, protože tento blízký O rient
je nerozuzlitelnon spletí in trik , h nutí a
pro tih n u tí všech odstínů. Vojenský re
žim v Irák u je zřejm ě o hodně méně,
než to, več Násxr doufal, a nový vojen
ský režim v Sudanu taktéž. A le i zde
kom unism us získal: Sověty budou sta
vět velkou p řehradu n a N ilu v Asuanu.
H orká válka u T ajvanu zdegenerovala
v roztržité kom unistické bombardování.
T lustý p rst zde nepořídil. P o říd í v Ber
lín ě?
Přesně deset le t od slavného vzdušného
mostu, který po prvé zachránil posice
Západu v obleženém německém hlavním
městě, nastává situace stejně hrozívá.
Tlustý prst znovu hledá slabinky, měkký
bod, k d e by p ro niknul, vytlačil a zkonsolidoval. Domníval se snad Chruščov
opravdu, že dnes Západ řek n e : ta k si
ten B erlín vemte, když vám na něm
to lik záleží? A nebo doufá, že dojde k
střetn u tí pod nově opravenou Branibor
skou bran o u ? Jestliže na T ajvanu byla
Z ápad n a pochybách, zda sto jí za to
riskovat tře tí světovou válku, nemá žád
né pochyby v p řípadě B erlína. N ajed
nou je to Moskva, která je ochotna roz
trh at Postupim skou dohodu: na oko
stáhne sovětské jednotky z Berlína, své
p ohraniční stráže nahradí východoněmec
kými. Uvede ta k západní velmoci do
rozpaků: b u d o u m uset obcovat s reži
mem, k terý nemohou uznat. A o to
vlastně Chruščovovi jd e , aby Západ a
ostatní svět p o něm konečně uznal roz
d ělení Něm ecka na dva rovnoprávné
státn í útvary. A také to, aby konečně
zlikvidoval nej východnější výspu Zápa
d u ve střední Evropě a mohl hermetic-
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ky zavřít okno, kterým každý měsíc uni
kají tisíce dalších východoněmeckých ne
spokojenců. Nový vzdušný most? Patr
né ano, bude-li ho zapotřebí. Po tech
nické stránce nebude zdaleka takovým
problémem jako před deseti lety, — it—
NOVIKOV ČI SPIRIDOV? Listopadové vol
by do amerického Kongresu, nových gu
vernérů, soudců a spousty jiných veřej
ných úředníků — získaly demokratické
strané tak rozhodující většinu v senátě
i v poslanecké sněmovně, jakou neměla
od doh Rooseveltova New Dealn. Nelze
říci s jistotou, proč tomu tak bylo, ze
jména pak ne spekulovat, že voličstvo
takto projevilo nesouhlas se zahraniční
politikou presidenta Eisenhowera. Zahra
niční politika se americkým voličům má
lokdy stane tak hlízká a důležitá, aby
se vytvořila jednolitá nespokojenost od
jednoho oceánu k druhému- To už by
se spíše dalo říci, že vítězství demo
kratů bylo výsledkem nedávné hospo
dářské kříse nebo jiné a bližší vnitropo
litické otázky.
V jednom bodě spekulace přechází v jis
totu ■. Američanům není jedno, koho vo
lí. Sovětští komentátoři, kteří se pova
žuji za znalec amerického politického
systému, se po léta snaží přesvědčit své
posluchače a čtenáře doma, že americ
ký volič nemá na vybranou, prašť jako
uhoď republikán nebo demokrat, lidově
řečeno po ruský, když to neni Novikov,
lak je to Spiridov. Jaképak volby, když
nckandiduje komunistická strana? Zapominaji, že americké politické strany nejson mrtvým organismem, který se řídi
nějakou zkamenělou a na věky ustave
nou doktrínou, Že jejich postoj k otáz
kám doby ec mění a často bývá pruž
nější u strany v oposíci, u té, jež není
v Bílém domě- Příliv a odliv popularity
jedné či druhé strany od voleb k vol
bám je nejlepším důkazem, že Ameri
čanům není jedno, pro kterou volí. So
větští znalci rovněž zapomínají, že často
osobnost kandidáta je v očích americ
kého voliče důležitější než strana, za
kterou kandiduje, Pak se stane, jako
v převážně demokratickém New Yorku,
že guvernérem je zvolen republikán
Rockefeller v době, kdy skoro celé os
tatní Spojené státy volí kandidáty de
mokratické, Rčení Novikov či Spiridov
má stále ještě nejlepši uplatnění v so
větském světě jednotných kandidátek.

JAN XXIII Kardinál Angelo Roncalli,
patriarcha benátský, syn chudé selské ro
diny, byl koncem října, vc věku šestásedmdesáti let, zvolen dvěstěšedesátýmdruhým papežem římsko katolické círk
ve. Demokratický tisk, jehož zvykem je
přiblížit a zlidštit svým čtenářům vyso
ko postavené veřejné osobnosti, říkal s
oblibou jeho předchůdci, Piovi XII., mo
derní papež. Roncallimu, Janovi XXIII.,
hned od začátku přilnulo přizvi žoviální, protože takový opravdu je. Dlouhá,
několikadenní volba nové hlavy ponti
fikátu nasvědčovala střetnutí dvou smě
rů ve sboru kardinálů: zda zvolit pa
peže italského, či neitalského původu.
Patrně v kardinálském kolegiu, ztenče
ném na 52 členů, nakonec zvítězil rea
listický názor, že pro církev, jejíž ústře
dí je v Itálii, je ještě stále praktičtější
a výhodnější Ulit papeže italského.
V souvislosti s volbou zapisujeme však
jinou skutečnost, která mluví sama za
sebe; z kardinálů 2a Železnou oponou
— nepočítátnc-li arcibiskupa pekinského,
jenž žije v exilu — přijel do Vatikánu
na volbu jen patriarcha polský, Wyszynxki. Americký pokus přemluvit maďar
skou vládu, aby dovolila odjet kardiná
lu Mindszentymu, ztroskotal na stereo
typní odpovědi Budapešti, aby se Spo
jené státy nevměšovaly do vnitřních zá
ležitostí Maďarska. Jugoslávská vláda
nebyla před tento problém postavena,
protože kardinál Stepinac je tak nemoc
ný, že by cestu do Vatikánu stejně ne
byl mohl podniknout. Katolická církev
v Československu nemá kardinála od ro
ku 1939, kdy Gestapo umučilo pražského
arcibiskupa Kašpara. Arcibiskup Beran,
jenž protrpěl nacistický koncentrák, po
dle posledních zpráv nyní umírá v ko
munistické vazbě, která se mu stala osu
dem za posledních deset let. Polsko stá
le vede v součtu svobod a nesvobod.

KVÍZ PRO PRAŽSKOU VLÁDU “Co
lidé na našich vesnicích? Zlepší se ži
votní úroveň vesnické rodiny, postaví-li
si na kredenc televizor? Nebude jim
obdivuhodných schopností, ale svou vy
nalézavost soulřeďují především na obo
ry efektní? Jejich byt je bez koupelny,
záchod na dvoře, trápení s vytopením
bytu, ulice utopená v blátě. Jsou to snad
obtížnější problémy než let do stratosfé
ry?” Posluchač v pražském rozhlase.

NOVÉ es. DESKY Napřed si myslíte, že
vám hraje “ do ouška” taneční hudbu
Glen Miller — než se z normální ame
rické baj-faj dlouhohrající desky ozve
český zpěvák- Pak s úžasem zjistíte, že
běžné západní “hit tunes” předvádí vý
tečný ČS. jazzový orchestr. Do toho se
mísí známě české šlágry a to už máte
pocit, že sedíte někde na Barrandově. Ta
deska, o které je řeč, je jednou z deva
tenácti, vyrorbenýeh v New Yorku spo
lečností APON, kterou vlastní a vede
Slovák-exulant. Jazz je novinka APONu,
jenž se zatím soustřeďoval na serie
českých, moravských a slovenských li
dových písní: se sólisty nebo bez sólis
tů, v interpretaci cikánských orchestrů
nebo se sborovým zpěvem. Má-li kdo
rád typickou českou dechovku s říznými
polkami a valčíky, i tu může obdržet.
Zkrátka; na americký trh se dostala vý
tečná česká a slovenská muzika, jež je
po technické stránce daleko lepší než
cokoli sem přijde jako pražský export,
Jc těžko radit, které z desek budou nej
více vyhovovat vašemu osobnímu vkusu.
Prehrává-li si člověk jednu po druhé,
každá je originální svým způsobem, s
každou novou stranou na vás čeká milé
překvapeni, každou deskou se vám Ote
vírá jiná schránka bohatství lidové pís
ně nebo populární hudby. A zaručujeme
vám, že se přitom vrátíte vc vzpomín
kách k věcem, které snad již dávno
byly zapomennty.
Tituly desek: Memories of Slovakia
(slovenská taneční hudba), Dreams of
Golden Prague (česká dechovka), Slo
vak Gypsy M elodies (čardáše bez zpě
v u ). Slovakia n Song (slovenské lidové
písně). Sokol Marches (sokolské pocho
dy), Songs of Moravia (moravské lidové
písně), Favorite Songs of Bohemia (čes
ké populární písně), Czech Polkas and
Waltzes, U sv, Antoníéka (moravskoslovácké písně), Slovak Folk Songs —
Chardas, Vánoční písně a koledy (slo
venské a české). Kde domov můj (Stelibského taneční hudba), Slovak Modem
Dancing Tunes, Czech Modern Dancing
Tunes (jazz).
Všechny desky jsou 12", hi-fi, non-breakable. Každá sloji $4.95, 30 centů navíc
za profesionální balení, pojištění a por
to. Objednejte u
GOOD MUSIC DISTRIBUTORS INC.
339 East 75th Street New York 21, N. Y.
Vyřizujeme též objednávky do zámoří!

U N IV E R S U M P R E S S C O M PA N Y
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Právě jste dočetli časopis, který graficky upravila a vytiskla česká tiskárna. — Tisk
neme tiskopisy všeho druhu — časopisy, pamflety, brožurky, brožované i vázané kni
hy a veškeré tiskopisy obchodní. Zaručujeme prvotřídní provedení i rychlé dodání.
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Výroba všech druhů, kožešinových výrobku evrop

TEt. un 6-6814

ských i amerických stylů — Všeobecně uznávaná
vedoucí firma v Montrealu — Výhodné platební
podmínky na základě osobní dohody.

