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Hrob u kremelske zdi
Ferdinand Peroutka
U Kremelské zdi v Moskvě — kteréžto místo je vyhraženo velikánům ko
munistického hnutí — leží pohřben také americký básník, reportér a revo
luční agitátor John Reed, Svět zná jeho knihu “Deset dní, které otřásly
světem”, živý to popis ruské revoluce, kterou Reed spatřil na vjastní oči
a do které se zamiloval, tak rychle, tak silně, jako se zamiloval do žen,
Průč vzpomínat tohoto dávno ukončeného děje? Reedova a dnešní doba
mají něco společného. Jako tehdy i dnes světem bloudí slova svoboda, de
mokracie, nezávislost, mír. Jako tehdy svět stojí před úkolem ocenit jejich
upřímnost. Politický svět je dnes širší než za Reedových časů. Tehdy Asie
a Afrika ještě spaly, dnes stojí uprostřed politického dění jako silný činitel.
Asie a Afrika mohou mít své Johny Reedy. A určité čtvrti velkoměst stále
ještě mohou produkovat Johny Reedy. Reed, vedle toho, že byl zajímavý
jedinec, byl typ.
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Na jihu města New York je čtvrt jménem Greenwich Village, Greenwichská
vesnice. V Paříži totéž se nazývá Montmartre, čtvrt básníků, umělců a těch,
kdo věčně se při nich přihřívají — bohémů. Greenwich Village hrála nema
lou roli v americké literatuře. Byla doba, kdy každý začínající americký
spisovatel považoval za výhodno pro pružnost svého ducha zde bydlit.
Vskutku zde duch otvíral se na všechny strany, a v době, kdy Amerika
byla ještě puritánská, "byla odtud už hlásána volná láska. V tomto prostředí
každý nápad byl možný. Dvakrát greenwičtí,umělci a bohémové prohlásili
Greenwich Village za samostatný stát nebo za něco jinak samostatného.
Když Amerika nepřiznala samostatnost území, které se prostírá na patnácti
ulicích, snad spor obyvatelů Greenwich Village se společností ještě vzrostl.
Bez Johna Reeda asi Greenwich Village by nebyla tím, čím byla. V jedné
periodě byl její ústřední osobou a střídavě 'byl nazýván jejím Zlatým nebo
Bouřlivým hochem. Napsal o ní slavnou báseň, která má v sobě tolik míst
ního patriotismu, jako ukazují jiní básníci, když píší ódy na svou širší vlast.
Když jako reportér procestoval bojiště první světové války a spatřil její
utrpení, když viděl ruskou revoluci a spatřil její triumf, stal se revolučním
agitátorem, naučil se zatínat zdviženou pěst a říkat “Tovariši”, nazval se
bolševikem, na dělnických schůzích přivolával revoluci, jezdil do Ruska
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a stal se osobním přítelem Lenina a Trockého. Vystupoval jako očitý svědek,
že se přihodila velká věc a že sovětská vláda je demokratičtější než ame
rická.
To byla doba, kdy komunismus neváhal uzavřít širokou koalici s básníky,
bohémy, futuristy, podivíny, s každým, kdo byl něčím zklamán a koho něco
bolelo. V Evropě jeden bohém zvolal: “Ať žije komunismus a svátá kato
lická církev!” Jiný vydal proklamaci: “Ať žije komunismus a volná láska!”
Dosti značný počet těch, kdo nesnášeli nervové napětí života, toužili po
změně a přinášeli k prahu komunismu svou nervosu, kterou žádné politické
opatření neumí vyléčit. Objevilo se, že i někteří 'boháči se cítí nešťastni
a jsou ochotni sympatisovat s komunismem, aby se zbavili svého Já. Jeden
pozorovatel, který porovnal jejich politické sympatie a jejich způsob života,
pravil o nich, že nosí rudý praporek na golfové holi. Z celé této široké koalice
jedině profesionální komunisté věděli přesně, co chtějí.
Pokud můžeme usoudit, Johna Reeda přivedla do komunismu jeho nějak
organicky zakořeněná touha po svobodě, větší svobodě, než m á normální
člověk, podrobený tlaku, který přináší život v práci a v rodině. Táž touha,
která ho nejdříve přivedla do nevázaného prostředí Greenwich Village. Snad
také nechuť k utrpení, snad nechuť k povinnosti. Čtyřicet let po jeho
smrti je těžko rozpoznat, byla-li to jen vzpoura proti společnosti nebo také
proti obecným lidským podmínkám. V téže době jeden evropský myslitel
prorocky napsal: “Nevíte, co- činíte, jestliže z touhy po svobodě spějete
k marxistickému komunismu.” Ale vskutku se zdá, že Reed hledal v komu
nismu bránu do svobody. Ačkoli nám to dnes připadá podivné, nebylo to
pro Reeda zcela beznadějné — osobně. Jednak komunismus se ještě nevy
nořil v pravé své' podobě z oblaku prachu, který zvířila revoluce. Avšak,
hlavně, když Reed se prohlásil za komunistu, mohl se domnívat, že se zbavil
formálních povinností k vládě své země a, když se zároveň nestal ruským
občanem, nevzal na sebe povinnost žít podle podmínek druhé země. Užíval
staré známé svobody, kterou má cestovatel.
Pokud prodléval v Americe, nesnášel jakékoli omezení a v této náladě do
vedl být výmluvný. Určitou pasáž, kterou opakoval na svých schůzích, možno
považovat za krásnou. Pravil: “Má rodina přišla do Ameriky roku 1607;
jeden z mých předků podepsal Prohlášení nezávislosti; jiný byl generálem
pod Jiřím Washingtonem; ještě jiný byl plukovníkem na straně severu v ob
čanské válce; jsem volič a občan Spojených států a žádám pro sebe právo
kritisovat tak velice, jak se mi líbí.” Tato řeč ztrácí na své kráse tím, že ji
opětovně pronášel ve svůj prospěch, ne v prospěch jiných, a zanechával
tyto zásady jakoby v čekárně před hranicemi Ruska, aby je nalezl, až se
bude vracet domů. Vedle jiných talentů měl talent uniknout dilematu.
V téže době, co Reed takto mluvil v Americe, snad se vyskytl v Rusku
někdo, kdo podobně řekl: Jmenuji se Nikolaj Nikolajevič Rostov, a má
rodina je v Rusku od nepamětných dob; jsem ruský občan a žádám pro
sebe právo kritisovat tak velice, jak se mi líbí. — Co by se s ním bylo
stalo? A byl by Reed aspoň položil kytici na jeho hrob? Tehdy v Rusku
Lenin právě pravil těm, kdo nebyli komunisty: “Nevyjadřujte své názory,
nebo dovolte, abychom vás za to postavili ke zdi.” Když v Americe byl
osvobozen porotou před niž byl postaven pro pobuřování, Reed platil za
slavného bojovníka za svobodu řeči. Ale to nevystihuje celou jeho osobnost.
Byla Širší. Bojoval za svobodu řeči — a zároveň bojoval za ty', kdo ji —
jinde a jiným — potlačují.

Je h o životopisec p raví, že m luvíval s “charakteristickým skokem myšlenky”.
K do skáče, m nohé přeskakuje. R eedova mysl snadno přeskočila ten fakt,
že, užívaje svobody řeči do té m íry, že vyzýval k revoluci, přece byl am e
rickou p o ro to u osvobozen. Přeskočila logický důsledek, který z toho vyplývá:
že v A m erice existovala svoboda řeči. A přeskočila ú vahu, k te rá se m ůže
z d á t povinnou. N ebot” jestliže v A m erice, ja k z jeho vlastního případu
vyplývá, existovala svoboda řeči, v téže době, kdy Lenin prohlásil, že za
odchylný pro jev bude stavět ke zdi, am erická v láda byla dem okratičtější než
ruská. A le R eed putoval z jed n é schůze do d ru h é, aby tvrdil, že ruská vláda
je demokratičtější. C o to bylo? S n a d jakési bohémské sobectví, které se
n e d á spoutat logikou, jakési dvojité účetnictví v jeho mysli. Rozhodující
rozdíl byl, že jednou Šlo o R ee d a a p o druhé nešlo o R eeda. Podle toho jeho
city b u ď se bouřily nebo zůstaly klidný.
V íce než co jiného patrn ě chtěl vést zajímavý a episodami okrášlený život,
nikoli to říd k á to u h a mezi bohémy. J e zaznam enáno, že krásná dívka mu
zašeptala: “M iluji vás p ro nebezpečí, kterými jste prošel.” . Je-li odm ěna
tak.slad k á, jak silné to pokušení dojem nebezpečí ještě zvyšovat! Jak M ark
T w ain by byl řekl, Reed prošel m nohým i nebezpečími, která nebyla sku
tečná. N ebo byla -tak m alá, jak jsou- p ro komunistického agitátora v dem o
kratickém státě. V komunistickém státe každý prostý občan vede nebezpeč
nější život, a zde nech ť tedy dívky šeptají. — Americké vládě jistě Reed
byl nepříjem ný, ale byla vázána svými vlastním i zákony a musila Reeda
postavit před porotu. Bylo dostatečně známo, že -tato guillotina am erické
vlády je tupá, a R eed mohl vstoupit d o pbrotní síně bez velkých obav.
K rátce p řed tím poro ta odm ítla odsoudit celou redakční radu časopisu
“ Masy”, také obžalovanou z pobuřování. A když jedna z Reedových pří
telkyň byla postavena před soud za to, že nap sala báseň s revolučními
výzvami, soudce ji poslal do m ů s tím odůvodněním , že je to šp atná báseň,
které nikdo nerozum í. S am erickou porotou bylo lze snáze jednat než s rus
kou diktaturou! A le Reed přes to, velmi dobrovolně, se pokládal za tak
ohrožena, že jednoho d n e se rozhodl skrývat se a zmizet do podzemí. Bylo
to velmi povrchní podzemí. U prostřed tohoto skrývání udivený přítel potkai
R eed a na Páté avenue. Skrývat se na Páté avenue v N ew Yorku je totéž,
jako skrývat se n a Piccadilly C ircus v Londýně, n a Cham ps Elysees v Pa
říži nebo n a V áclavském náměstí v Praze, Ale Reed pravil, že to je to
pravé skrývání.
Sovětská v lád a m ěla o Reedovi patrn ě své vlastní myšlenky. Následkem
toho Reed prošel ještě jedním útlakem a poznal ještě jednou, že jeho svo
b oda byla omezena. K dyž se dostavil n a ustavující sjezd am erické komu
nistické strany, byl ta m hostem ta k nevítaným , že am eričtí komunisté zavo
lali policii, aby m u zabránila ve vstupu. K dyž Reed, pochopitelně tím roz
hořčen, založil vlastní kom unistickou stranu a žádal v Moskvě o potvrzení,
nikdy nedostal odpověď.
Z asluhuje vzpomínky i v této době, poněvadž zvlášnosti jeho mysli ještě
nezmizely ze světa. Jestliže svět m á být vybaven ze svých zm atků, pak přede
vším ostatním , p řed odzbrojovacími konferencemi musí nastat ná v ra t k
přesném u myšlení a smysl p ro pom ěr věcí musí být obnoven. K omunistické
vlády pokládají objektivní myšlení za hřích proti stá tu a zakazují je i svým
vědeckým institucím . A le svět nem ůže b ý t spasen ničím jiným než ochotou
k objektivním u myšlení.

FRANCOUZŠTI MNI CHOVANÉ Mnichovská
d ohoda 1938 je z nejčastěji diskutovaných
událostí našeho století. N ení divu, že ve
velkém množství literatury, k terá o M ni
chovu vychází, jsou také odpadky, a to
nejen komunistické. Jedním z nich je
“sbírka studií” prý “ předních francouz
ských historiků a publicistů” , nazvaná
bombasticky “T ajem ství p říčin d ruhé svě
tové války”, k terá vyšla nejprve ve Francii
a později také v západním Německu (Das
Geheim nis um die U rsachen des Zw eiten
Weltkrieges, V erlag K a rl H einz Priester,
W iesbaden, str. 216, váz. D M 11,20).
N akladatel nám h rd ě píše, že ta to kniha
p rý právě vychází ve třetím německém
vydání. — Ja k ý 'je je jí obsah? Stačí ně
kolik příkladů: T ak jakýsi H en ri L ebre
tvrdí, že prý Cs. republika vznikla hlav
ně. proto, že M asaryk a Beneš pa třili ke
světovému h n u tí svobodných zednářů (str.
2 0 ), k národnostní politice v CSR se
dovolává resoluce komunistické In terna
cionály z r. 1923 (str, 3 2 ), H itler prý
nechtěl válku, zato že však d o ní štval
Beneš (str. 34) a mezi' další “válečné štvá
če” a u to r z ahrnuje P ia X I., Roosevelta,
V ansitarta a světové Židovstvo (str. 404 2 ). T i prý se rozhodli H itlera zničit a
proto prý vypukla d ru h á světová válka
(str. 8 4 ). K n ih a m á ovšem výrazný anti
semitský nátěr. Jakýsi H en ry Coston tvr
dí, že p rý H itler byl ke své protižidov
ské politice donucen proklam ací z 24.
III . 1933, v ní prý židovský lid n a ce
lém světě vypověděl H itlerovi hospodář
skou a finanční válku (str. 9 4 ). — O
této knize se zm iňujem e úmyslně, a sice
především k vůli našim čtenářům v Čes
koslovensku. C htěli bychom je totiž ujis
tit, že názory v n í obsažené nejsou re
presentativní p ro veřejné m ínění ani vc
Francii, ani v západním Německu. V
každé společnosti jsou m alé skupiny ex
trém istů. J d e o to, aby je vlády a veřej
nost držely v šachu. K om unisté ovšem z
podobných publikací rádi citují. J e pří
značné, že se vždycky dovolávají myšlen
kové i m ravní žumpy. V rán a k vráně
sedá.
.3-D.

V éda ze stá tn ln á nebo zeSiootněná?
V ěd a zestátněná může se stá t velmi snad
n o nejen m rtvou vědou, nýbrž i vědou
mrtvých, kteří leží p ak a tlí zabití na
bojištích, roztrháni bombami a šrapnely.
F . X . Salda

Lidský osud v čase
Jan Čep
Známe všichni tesknotu končících
slavností, plesů a zábav, když vadnou
květiny ve vázách a okna blednou
prvním svítáním. Nezbývá, než se
rozejít, každý svou cestou, znovu k
svým včerejším starostem, s břeme
nem svého já, které jsme se pokou
šeli na chvíli odložit, se vším, co
jsme si v životě pokazili a nač jsme
chtěli na chvíli zapomenout.
Zdálo se nám, že jsme živi víc než
obyčejně, že se čas a sám vzduch
proměnily v jakousi drahocenou lát
ku, utvořenou ze světla a z hedvá
bí; cítili jsme, že jsme více sebou
samými ve společnosti a ve společen
ství druhých; že nejsme jenom jeden
vedle druhého, ale že se všichni po
dílíme o něco, co je v každém z nás,
ale i mimo nás, co naplňuje celý
vesmír.
Najednou se všechno rozpadlo, vy
haslo a zvadlo, věcem se vrátily je
jich střízlivé a tvrdé obrysy, našemu
srdci zimomřivá samota. —
Ne vždycky zimomřivá a prázdná. I
naše samota má chvíle a hodiny pro
stoupené světlem, světlem a hudbou
tvarů, barev a slov,' tváří, pohledů
a úsměvů, tajemným vanutím zá
vratného bytí. Cítíme se v nich opět
sebou samými, opět a více než jindy.
Všechny věci se vynořují nově k' ži
votu, tryskají, svítí a zvučí, nebo jsou
prostě přítomny okolo nás a v nás,
obklopeny pozorným tichem. Každé
setkání s druhými je jako slib a jako
dar daný navždycky, a není pro nás
větší radosti, než moci jej vrátit da
rováním sebe samého. —
Tyto sváteční chvíle jsou však řídké,
nelze je přivolat ani zadržet násilím
nebo úskokem. Můžeme jim však
aspoň připravit cestu, neklást jim
překážek, řídit své myšlenky, city a

činy tak, aby byly vždycky hodny
jejich příchodu.
Nedovedeme si ostatně ani předsta
vit, že by byl náš život ustavičným
svátkem. Krátkost a pomíjivost na
šich pozemských slavností se zdají
neodlučně spjaty s naší přirozeností
a s naším časným údělem. Zklamává
nás a naplňuje tesknotou konec kaž
dého dne a každého léta; konpc
-každé slavnosti přichází příliš brzo;
■
— ale nedovedeme si představit, že
bychom je mohli prožívat, ba je
nom snášet trvale a bez přerušení.
Víme naopak, že by se nám staly
právě tak mukou jako dlouhé dni
bez radosti a bez naděje, a snad
ještě víc. —
Odkud je v nás tento rozpor? — Na
jedné straně žízeň radosti a světla,
jako bychom byli stvořeni jenom pro
ně, jako bychom na ně měli jakési
právo — a na druhé straně nevysvět
litelná slabost, náhlá tíha únavy a
znechucení? — Jako by v nás byly
bytosti dvě: Jedna, která se cítí po
volána k světlu a k věčností, a dru
há, tíhnoucí k soumraku, k nehyb
nosti, k nebytí. Nestačí nám síly, aby
chom se udrželi na výšinách, dosa
hovaných zřídka a nejistě, a pouhá
představa zániku a nicoty v nás budí
hrůzu, jako by byly nesrovnatelné
s tím, co je v nás nejskrytějšího a
nejpravdivějšího.
Je snad tento rozpor jenom zdánlivý
a umělý? Tkví snad jenom v ze
vnějších podmínkách naší existence,
dá se vyrovnat a vyhladit jejich ro
zumným a spravedlivým uspořádá
ním?
Bída hmotná, sociální nespravedl
nost zmenšují ovšem člověka, zužují
a komolí jeho vnitřní i vnější obzory.
Vedou však spíše k otupělosti a lhos

tejnosti, nežli by prohlubovaly a ji
třily onu zmíněnou ránu lidského
údělu. Nevědomost a bída, bída a
nevědomost jsou pro člověka stavem
ponižujícím, nepřijatelným a nesne
sitelným. Je samozřejmou povinností
lidské společnosti a všech jednotli
vých lidí, aby se mu snažili učinit
konec všude tam, kde ještě existuje.
Ale je jisté, že až se dostane všem
nejenom “podle jejich práce”, ale i
“podle jejich potřeb”, podle zásluhy
a nadání — je jisté, že se potom bu
dou všichni stále cítit jako o něja
kém svátku nebo o nějaké slavnosti,
to jest, že bude dokonale vyhojena
ona rána, kterou dosud vstupovaly
do lidského vědomí úzkost a tajem
ství? Lze si představit jinak než ja
ko nepravděpodobný a nesmyslný
mythus onu slibovanou soběstačnost
lidského vědomí a lidského osudu,
která nachází dokonalé naplnění sa
ma v sobě a v lidských dějinách?
Onen záhadný neklid, ona zvláštní
zranitelnost lidského ducha, v kte
rých se mísí utrpení s radostí a s na
dějí, s předtuchou věcí zahlédnu
tých, jsou šlechtickým titulem lidské
ho rodu, nikoli jeho ponížením nebo
prokletím. Nejsou jenom plodem bí
dy a nespravedlnosti hmotné, a ne
mohou být vyléčeny hmotným bla
hobytem, byť rovnoměrně rozděle
ným mezi všechny.
Jaká by to byla obludnost, člověk
takto uzavřený v své spokojenosti a
duchovní netečnosti!
“Jaká bída”, praví Henri de Lubac,
“ideál pozemské existence napříště
bez zápasu, bez protikladu, bez utr
pení, ale také beze vzletu, bez hle
dání Absolutna! Ideál lidské situace
tak dokonalé v své přesně opsané
skutečnosti, tak úplně přizpůsobené
svému* prostředí, že by se v ní dal
vztah mezi subjektem a objektem
vyjádřit pouhou rovnicí! Že by v ní
nezbyla ani nejužší trhlina, kterou
by se ještě mohlo obcovat s tajem
stvím bytí; kde by byl lidský vesmír
ovládán strojem tak podivuhodně
sestaveným, že by nedovoloval nejmenší úchylky; že by se už člověk
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nemohl přít sám se sebou a brát na
sebe závazky osobní volby!”
Místo ustavičného svátku by zavlád
la smrtelná a všudypřítomná nuda,
a celý vesmír, byť prozkoumaný do
posledních záhybů, by se stal člově
ku nesnesitelným vězením. “Svět je
skutečným dílem Boha dobrého”,
praví ještě de Lubac, “m á hódnotu
skutečnou. Je více než prostředí, v
kterém má člověk jednat odpovědně
a závazně; víc nežli nástrojem, kte
rého, má užívat: svět je, smíme-li
tak říci, surovinou světa budoucího,
látkou naší věčností. Člověk se tedy
má ne tak osvobozovat z času, jako
se osvobozovat časem. Nemá unikat
ze světa, nýbrž jej brát na sebe jako
úvazek. Jenomže máme-li porozumět
času a světu, je nezbytné zamířit po
hled za jeho obzor: neboť právě
vztah k věčnosti dává světu soudrž
nost a činí z času skutečné dění.” —
Krátké a řídké okamžiky naší zku
šenosti, v kterých cítíme jakousi ta
jemnou blízkost, ba skoro čísi pří
tomnost, jsou nám svědectvím a zá-

rukou, že žijeme v předsíni věčnosti,
že jsme od ní odděleni jenom prů
svitnou stěnou, která se může každou
chvíli rozhrnout; ba že je už zde,
mezi námi a v nás, mezi naším dvo
jím vydechnutím, dvojím úderem
našeho srdce.
Všechny věci jsou nám její před
zvěstí, jejím znamením a obrazem,
čas a lidské dějiny neplynou bez
konce do budoucnosti beze smyslu.
Nedají se vysvětlit samy ze sebe, ne
mohou stačit samy sobě. Nejsou však
ani nějakou zbytečnou oklikou, jako
vedlejší rameno řeky, které se jednu
chvíli oddělilo od hlavního proudu,
a opět se do něho vrátí na jiném
místě. Jsou zrcadlem, v kterém se
odráží postupně ustavičná přítom
nost. Jsou dějištěm a látkou našeho
dramatu osobního a dramatu celého
lidstva, nenahraditelného a rozhodu
jícího. Rysy naší tváře a našeho osu
du se v něm skládají a rostou k své
konečné podobě, k podobě onoho
jména, kterým nás jednou zavolá
Bůh. —

Jugoslávie - svoboda s výhradami
Dennis Žižka (Vídeň)
V Jugoslávii se i kulturní snažení
ubírá vlastní cestou. Jestliže se s ofi
ciálního teoretického hlediska mluví
o trojjediné socialistické revoluci, to
tiž sovětské, čínské a jugoslávské, ob
hajuje se samozřejmě vždy a velmi
důrazně správnost vlastní cesty. To
však zasahuje do kulturního života
v Jugoslávii překvapivě málo, takže
se nedá tvrdit, že jeho hlavní cha
rakteristikou jsou úřední socialistické
téže a měřítka jako v ostatních ko
munistických státech. Revoluční nad
šení, které vydalo v literatuře nejlep
ší plody ještě za války (Goran Kovačič), vyprchalo rychle, mnohem
rychleji než v Sovětském svazu, kde
uplynula dlouhá řada let, než Stali
nova diktatura zlomila umělecké

avantgardě páteř. Záporný vliv poli
tických poměrů se projevuje spíše ne
přímo. Nové vyjádření revolučních
cílů zůstalo po roce 1948 ve vývo
jovém stadiu a strach před náhlým
návratem politického tlaku shora ne
ní zdaleka ještě překonán. Je nespor
né, že v Jugoslávii se politická te
matika z umělecké tvorby skoro úpl
ně vytratila. Není dokonce ani nijak
hlasitě vnucována. Stejně však chy
bí odvaha k rázné kritice poměrů.
Je zajímavé, že ve světě jsou dnes
ze současné jugoslávské literatury
nejznámnější spisy Milovaná Djilase,
který je na Západě pokládán za sym
bol odporu proti komunistickému tla
ku. Až do roku 1948 to však byl
právě Djilas, který zastával úlohu

s

ždanovského censora. Jeho útok na
vývoj srbsko - charvátské literatury,
otištěný na jaře 1947, zanechal trva
lé škody, neboť rozšířil strach před
nezávislou inspirací. V později uvol
něných podmínkách se nové talenty
objevily ve velkém počtu, který v
mnohém připomíná naděje a zápal
doby před první světovou válkou.
Potřeboval by však stejně energické
ho, kritického usměrnění, represen
tovaného před rokem 1914 v Běle
hradě Jovanem Skerličem a v Zá
hřebu předními osobnostmi charvát
ské modemy. Usměrnění stranickopolitickými hledisky je přítěží, i když
je spíše prosazováno vlivem na na
kladatelský program než ideologický
mi dekrety.
Je zajímavé, jak je dnešní literární
vývoj charakterisován v oficiální en
cyklopedii: “Ve výtvorech pováleč
ných autorů se zřetelně projevuje ne
jen jejich individuální výraz, nýbrž
také neklid doby, ve které žijí. Zá
kladnou jejich rozvoje je básnická
úroveň, dosažená mezi oběma válka
mi. Směle a přímo dobrodružně hle
dají ve svých literárních dílech nové
formy pro nové náměty. Pováleční
spisovatelé uskutečňují dnes své sny
a vidiny v prostředí, pro Jugoslávii
charakteristickém, které je svou. slo
žitostí logickým důsledkem nejen ná
rodní a společensko-politické, nýbrž
i kulturní revoluce. Vývoj literatury
je už za celých posledních 40 let ve
znamení stálého vzestupu,: nesčíslný
mi důvěrnými organickými nitkami
spojuje literatury všech jihoslovanských národů, a dnes je nejen důle
žitým činitelem ve vytváření společ
né jihoslovanské socialistické kultury,
nýbrž také významným přínosem sou
dobé světové literatuře.” Kdo sledu
je programová prohlášení, vnucova
ná spisovatelům v ostatních komu
nistických zemích, postřehne, že kul
turní atmosféra je v Jugoslávii ve
srovnání s Československem rozhod
ně příznivější.
Ve svých nejlepších dílech usiluje
dnešní jugoslávská literatura o zacho
vání svazků s předválečným vývojem.
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Největší ze strážců tradic, Vladimir
Názor a Otton Župančič, však zemře
li na samém počátku dnešního údobí
“svobody s výhradami”, a tak zů
stali jako hlavní representanti nadgeneračního významu Ivo Andrič a
Miroslav Krleža. Andričovo epické
umění pokračuje v tradicích klasic
kých jihoslovanských vypravěčů á do
sáhlo v posledních letech význam
ného uznání v zahraničí. Krležovo
dílo patří do podmínek jiných, let
dvacátých a třicátých. Proto jeho
návrat k tvorbě, letošní uvedení dra
matu Aretaeos, byl pro Jugoslávii
nesporně největší poválečnou literár
ní událostí. Tato “legenda o zlu a
fantasie o dobru”, oděná v antickou
symboliku, nemá však zdaleka sevřenost, výmluvnost a působivost Krležových dřívějších děl.
Pro život literatury jsou samozřejmě
významnější nová jména. Při pozd
ním začátku dnešního vývoje by však
bylo nespravedlivé, chtít je už dnes
hodnotit souhm ě a vyzdvihovat ně
které tendence nad druhé. Kýč, re
presentovaný tak zvanou partyzán
skou povídkou, šablonovitou a ne
živou, již odumřel. I hlavní repre
sentanti soudobé tematiky, na pří
klad Erwin Šinko a Branko Copič,
kladou hlavní důraz na psychologii.
U nejmladších převládá do značné
míry formalismus a úsilí zmodernisovat jazyk. Kritioký povzdech, že mla
dí spisovatelé mluví sice řečí své do
by, ale nikoli o své.době, nejlépe vy
jadřuje jejich nechuť k politické
soudobnosti. Vlivy proudí do Jugo
slávie ze všech stran, a překladová
literatura přeplňuje knižní trh. Spi
sovatelé jako Joyce nebo Huxley byli
uvedeni do Jugoslávie teprve v dneš
ním-údobí, zároveň však i Tenneesee
Williams, Beckett, Ionesco, dokonce
i Nabokovova “Lolita” . Jak mladá
literatura tyto vlivy stráví, je ovšem
otázkou nejen talentu, ale i politic
kého klimatu.
Podobné podmínky jako v literatuře
platí také pro tvorbu výtvarnou a
hudební. Je příznačné, že ve výtvar
ném umění nebyly nikdy přervány

tradice Ivana Mestroviče. Odmyslíme-li si kýč tuctových partyzánských
pomníků a Titových bust, zachovalo
si jugoslávské sochařství původnost
a osobitost inspirace. Takovému Au,
gustinčičovi, Kršiničovi a Radaušovi
nelze upřít mezinárodní úroveň. T ra
dice mestrovičovské monumentality
a dramatického smyslu ovlivňují i
mladou generaci přes všechny sna
hy, hlásit se volně k dnešním prou
dům abstraktního umění. Hudební
umění zůstalo na výši spíše ve své
reprodukční části. Především se
všechny hlavní operní soubory vy
pracovaly na mezinárodní .úroveň a
jsou v mezinárodní produkci gramo
fonových desek hlavními interprety
slovanské hudby. Tvůrčího elánu ne
ní také málo a podmínky pro veřej
ná provedení soudobých domácích
skladatelů jsou téměř ideální. Jugo
slávská vážná hudba však neprodě
lala vývoj dvacátých let, tak roz
hodný pro světový hudební výraz
dneška, a tíhne ze všech uměleckých
složek nejvíce ke konservativismu.

Konečně je nutné zmínit se i o roz
voji jugoslávského filmu. Před vál
kou Jugoslávie neměla vlastní filmo
vou produkci, která je dnes význam
nou složkou na domácím trhu. Ještě
důležitější je, že se dovedla rychle
zříci šablony socialistického realismu,
právě tak jako literatura. Ve filmu
nehrají dnes ruské vlivy žádnou roli.
Ostatně v Jugoslávii se ruské filmy
téměř vůbec nepředvádějí. Vzorem
je spíše neo-realismus sousední Itálie.
Film však zůstává výlučným mono
polem státu a není prostý politické
přítěže. V jugoslávském kulturním
snažení se dnes podařilo do značné
míry setřít národnostní hranice. Pro
to všechny národnostní složky zvolna
splývají. To lze hodnotit jako veliký
klad, neboť umění má-lepší podmín
ky, není-li omezováno úzkými lo
kálními hranicemi. Politické pod
mínky umožňují zaměřit jugosláv
ský kulturní život na Západ. Je pří
značné, že letos v létě byl ve Splitu
pořádán slavistický seminář — za
účasti slavistů ze západních zemí,
ale bez slavistů slovanských.

0 poctivost protikomunistického boje
Robert Vlach
V třetím letošním čísle revue Soviet
Literature, vydávané anglicky v Mo
skvě, dva sovětští básníci, Alexej Sur
kov a Margareta Aligerová, uveřej
ňují každý svůj otevřený list autoru
anglické anthologie Back to Lije
(Poems from behind the Iron Cur
tain, vydal Hutchinson, London,
1958). Listy byly napsány před pa
řížskou vrcholnou konferencí a oba
projevy v plném souladu s tehdejší
politickou linií — v duchu Camp
David — jsou krajně koexistenčně
laděny. Litují, že Conquest zneužívá
sovětské poesie k tomu, aby koexistenčnímu vývoji stavěl do cesty pře
kážky. “Poesie nesmí být zbraní ve
studené válce!” volá Aligerová. “Je

to urážlivé, je to něco, co poesie ne
může odpustit!”
Což, nebylo by nesnadné s thesí Aligerové souhlasit, a také s ní souhla
sím, jenže ze Sovětského svazu ani
pravda nepůsobí přesvědčivě. Není
to na Západě, kde poesie a veškeré
umění jsou podřazeny politice, a kde
“dekadentní apolitičnost” je dodnes
jedním z nejhorších prohřešení. Spíš
proto myslím, že soyětští básníci by
měli shledávat přirozeným a dokon
ce lichotivým, jestli Západ začíná
následovat zářný příklad SSSR. A
docela mimochodem: psala Marga
reta Aligerová, jíž na rozdíl od Sur
kova, který s prvořadou horlivostí
pojí jen druhořadý talent, si jako
básnířky vysoko cením, svou odezvu

z vlastního popudu, anebo byla vy
zvána k této podpoře jedné chvilko
vé, čisté politické taktiky?
Ale nejde mi o beznadějnou pole
miku se Soviet Literature, nýbrž o
něco podstatně závažnějšího. Při pl
ném vědomí váhy toho slova nerozpakuji se říci životně závažného.
Vždy jsem byl přesvědčen — a od
toho přesvědčení nemohu uhnout ani
dnes — že nemůžeme zvítězit bez
mravní převahy nad druhou stranou.
Nejde o to, abychom dokázali, že
jsme lepší, nýbrž o to, abychom lepší
byli. A to je smrtelný hřích Conquestovy knihy — jeho a tisíce dal
ších: snaží se dokázat, jací jsme
mravní kabrňáci, nepoctivými a tudíž
nemravnými prostředky.
Neskrývám — a opravdu nevím,
proč bych měl — že mne na tuto
antologii upozornila teprve sovětská
revue. Oba body argumentace Aligerové jsou tak přesné a užitečné,
že na jejich zdroji pramálo záleží.
Zde je první:
“Možná, že máte svou pravdu”, píše
Aligerová na adresu R. Conquesta,
“když naprosto ignorujete čistě bás
nické hodnoty díla,neboť překlad na
šich básní, jak je podán ve Vaši kni
ze, neposkýtuje o nich v žádném
případě ani ponětí. Tyto překlady
naprosto přezírají básnickou formu,
rytmus a rým, a ačkoli vím, že na
Západě byla tato praxe povýšena té
měř na zásadu, nemohu si pomoci,
abych celou bytostí neprotestovala.”
Stačí se podívat jenom třeba na
Básně doktora Živaga, jak jejich pře
klad do velkých jazyků dopadl, aby
bylo jasné, že má sovětská básnířka
pravdu. Nemohli vydavatelé, kteří na
této Pasternakově knize vydělali jmě
ní, zaplatit o pár šestáků víc překla
dateli schopnému vytvořit opravdu
básnický převod? Obchod by byl
pravděpodobně chviličku stál, kdy
by si dali práci se po něm poohléd
nout a poskytli mu o nějaký den
víc času.
“V naší zemi”7 pokračuje Aligerová,
“všechna světová poesie, počínaje

pomníky antiky, je hojně překládána,
ale naše překlady jsou velmi vysoké
úrovně, sovětští překladatelé poesie
si nikdy nedovolí ignorovat básnic
kou formu. Já sama jsem činná v
tom oboru a, upřímně řečeno, ne
shledala bych zajímavým pustit se
do překládání, kdybych si nestanovi
la za úkol vyjádřit nejen obsah, ale
i vyhraněné básnické rysy, skutečný
básnický charakter autora.”
A m á ovšem Aligerová pravdu i zde.
Není třeba hledat daleko. Mám před
sebou trojdílnou antologii poesie ne
básníků velikých národů, ne samých
vrcholků světové poesie — ale poesie
české. Je vydána v Moskvě roku
1959. O d Tháma až po Šotolu, přes
1.500 stran. Že by se dalo diskutovat
o výběru, zařazení a zvláště opome
nutích, to je jiná otázka: o které
antalogii se tak diskutovat nedá? Ale
každého básníka překládal básník.
Najdete Máchu v překladu Anny
Achmatové, Lugovského, Martynova.
Asejev překládá Erbena a Nerudu,
Antokol’skij Sládka, Kirsanov, Světlov a Achmatová Wolkera, Sluckij
Bezruče a Mikuláška, atd. To jsou
jen ta nejznámější jména a jenom
namátkou.
Ale tohle, přes všechnu závažnost,
není to podstatné. Tady je druhý
bod: R. Conquest připouští, že jeho
sbírka veršů se skládá “z doslovných
nebo téměř doslovných překladů”, že
mu nešlo o literární hodnotu, avšak
“i když tyto překlady jsou mnohem
méně působivé jako literatura, přece
jsou mimořádně cenné jako doku
menty.” A připojím další citát, pro
tože chci jít dál, za argumentaci Aligerové. (Řeč je o těch dokumen
tech:) ’’Ilustrují působení totalitní
společnosti na nejsilnější a nejcitli
vější mysli, které jí byly chyceny. A
ukazují existenci té dobré vůle, pocti
vosti a inteligence, které ještě mohou
tak či onak komunistické režimy mě
nit. V nebezpečném světě je dobré
najít naději: ale i bez této naděje
by bylo dobré shledat odvahu a lás
ku k pravdě, tak často zřejmé v těch
to básních.” Tak konči Conquestův
úvod.

R. Conquest je obdivovatelem odva
hy a lásky k pravdě u jiných, ale sám
jich neukazuje ani co by se 2a ne
het vešlo. Aligerová, z níž “přeložil”
čtyři básně, ho usvědčuje z prapodiv
ného představení dokumentů: z jedné
básně, o 14 řádcích, vypustil prostě
a jednoduše dvě závěrečné, pointu.
Do jiné básně vložil slova, jejichž
přítomnost nelze vysvětlit ani nepo
chopením textu, ani mylnou asoci
ací: prostě zvyšují efekt “dokumen
tu”. Výpustky a komolení postihly
i další dvě básně. Básnický překlad,
poznamenává Aligerová, má zajisté
právo na licence. Ale dokument?
■Při tom si Aligerová ještě může gra
tulovat: Co udělal Conquest z veršů
Jevtušenka, kde z citátu v novinách
vypouští, co se mu nehodí, je víc než
parodií “dokumentu”. A tak to jde
s jedním básníkem po druhém. (Z
české poesie je zastoupen jednou
básničkou Jiří Filip, dva epigramy
tu má Hořec, pět J. R. Pick a jeden
Miloš Macourek.) Překlady jsou stej
né kvality jako ruské a všechny další.
Jestli někdo namítne, že v Sovětském
Rusku zfalšovali za 43 roky víc do
kumentů než ve zbývajícím světě za
století, má pravdu, ale to není omlu
va. Západ se znalci Conquestova
druhu jen hemží. Číst protikomunis
tickou literaturu je někdy stejně od
porné a skličující jako číst komunis
tickou. Víc, protože jsme angažováni
na této straně. Oč tu jde? O výdě
lečné nezpůsoby profesionálů? Bo
jím se, že o víc. O celou mentalitu,
jež se tak vytváří. Lže-li se na obou
stranách, m á pak smysl angažovat
se, běhat z bláta do bláta? Ale dej
me tomu, že v tom či onom z přípa
dů nepoctivosti nejde o profesionály
brakové propagandy, ale o idealisty.
Že tihle lidé sami věří svým vlastno
ručně vyrobeným dokumentům a
chovají upřímnou naději, že sovět
ští spisovatelé a básníci přetvoří ko
munistické režimy do té míry, aby
se staly těmto bojovníkům přijatelné.
Pak ovšem jsou slepější než slepí,
protože nechtějí vidět, co je zřejmé:
jestli takový básník-reformátor doká
že ujít nástrahám domácí censury,
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pochvala a jásot ze Západu máji
stejný účinek jako přímá výstraha
tamnějším censorům: dejte si na ně
h o pozor! A každý autor za oponou,
když už považuje potíže, na n ěž na
razil doma, za urovnané, má je zno
vu. Pak si ovšem stokrát rozmyslí,
aby pokračoval v liberalisaci komu
nistického režimu.
V Moskvě se pro ti knížkám druhu
“ Zpět k životu” ohrazují zbytečně,
protože taková díla p ra cu jí p ro Mo
skvu, a ť si-jejich autoři a vydavatelé
m yslí, co ch tějí. R . C on q u est možná
s dop oručením , že n a je h o knihu
odpověděli d va znám í sovětští spiso

vatelé, najde naivního jednotlivce,
který mu s nadšením vydá další po-

dobné publikace. I to je součástí
mentality některých kruhů na Zápa
dě: každá sebemenší polemika s dru
hé strany je důkazem úspěšného pů
sobení autora ( “Komunisté ho na
padají, je jim tudíž nepohodlný.” )
Buď bude mit protikomunistický boj
neposkvrněnou mravní náplň, anebo
bude lhostejné, kdo ve studené v álce
zvítězí. Vážení a vybírání, které ze
dvou zel je menší, nikoho nestrhne,
zvláště ne mládež, jež se bude mu
sit vyrovnat s tím, co jí nadrobily
generace dnes vládnoucí. Důkladnou
a rychlou revisi hodnot protikomu
nistického b oje považuji proto za
prvni a hlavní předpoklad lepších
výsledků našeho dalšího zápasu.

Za básníkem Superviellem
František Listopad
"K d y ž nikdo nehledí
M ore u ž není moře,
Je pro sti co, jsm e m y,
K d y ž nikdo nás nevidí.
M á jiné druhy ryb.
Vlna se jinak dm e;
Je m oře jen pro moře
A pro ty , co s ním sni
T a k jak to činím zde.”
Jules Supervielle, “Bajka světa”

“Když jsem unaven, sahám po Superviellovi” , prohlásil kdysi P au l
Claudel. Rozumějme Claudelovi v
tom smyslu, že Superville mu nebyi
básníkem odpočinku, zdánlivé leh
kosti, zátiší a d ó lc e ja r niente světa
či plynně zvučícího idylického p ů va
bu ; byl m u zajisté mnohem víc.
Claudel, obtěžkán tíhou země a ne
b e, neboť si rád nakládal na svá
selská bedra v íc než mohl unést —
tvrd oh lavý, kolikrát se m u pro to verš
probořil uprostřed jak lávka — Clau
del si jistě chodil k Superviellovi
pro doušek vody živé, je jím ž byl
S u p erville trp ělivým nosičem.
Živá voda. Pramen, prosáknutý ze
minou, jílem, křemenem, žulou a

rulou, stékal n ejp rve do náhorní ro
viny a odtud se rozléval do nížiny;
v noci se v něm obrážely hvězdy a
šum tmy a vysoký stín básníkův, ve
dne v něm namáčely rty děti a pili
z nej kolouši a psi, a stínily jej epi
zody života, zlomky dramat, dějiny
dějin, básnické ruce. Stékající voda
naplňovala vrchovatě řeky, které od
nepaměti znaly svůj směr a cíl. Pa
daly do moře, jak zákony kázaly.
Moře jakp velká svatba všeho se
vším. A podobná moři — tajemné
mu, o to tajemnějšímu, že bez mysti
ky, že znamená jen intenzívně všech
ny vody světa — byla poezie toho,
který zemřel na rozmezí jara a léta
roku 1960. Nikoli, Supervielle není
odpočinek, pokud se odpočinkem ne
chápe očistná koupel, nepřetržitý
křest duše, každodenní ponořováni
věcí, jež nás ob klop u jí, do jakéhosi
Gangu.

Jules Supervielle byl malým zázra
kem mezi v rch o lk y současné fran
couzské poezie. A přece nikdo nikdy
nepokládal Superviella za geniálního,

nikdo jej nepodezříval z nějaké grun
tovně nové problematiky či dokonce
z revoluční 'básnické techniky. Avšak
vše, co napsal, a ť to b yly knihy poe
zie — ty především — rozkošné po
vídky, mile potřeštěná romaneta či
veršovaný hry se silným divadelnickým fortelem — z nichž poslední,
“Sevillská hvězda” , inscenovaná již
jako pohrobek, je snad nej půvab
nější — naplňuje p o okraj zajúnavý
básnický osud, vzácný a významný
v celkové situaci moderní francouz
ské poezie.
Neřekneme žádnou velkou novinku
tvrzením, že francouzština jako bás
nický výraz je dnes jazykem přesným
a definitivním, což ji nevyhnutelně
dovedlo k syntaktické skleróze, která
odčerpává nejosobnější silu inspira
c e ; je sice pravda, že se ještě vždy
r.ašel n ov ý “ prokletý” básník, pře
rývající duch jazyka a výrazové kon
vence až do kořenu. Také během
života “Dona Julia” — jak se lásky
plně říkalo Superviellovi — se vedlo
několik podobných, dokonce kolek
tivních bitev proti skorbutu fran
couzské poezie, vycházející z pojmu
věcí, nikoli z věcí a je jic h podstaty.
Bitva se vedla nejprve pod zástavou
dadaizmu, který še proměnil v surrealizmus $ radikálním křídlem žabího
zpěvu lettristů. N a druhé straně úto
čili na “ panelovou” slonovou věz
statického francouzského veršotepectví pomocí hysterické, zbožňující
křeče Henri Michaux; i posedlost
harmonie, lépe řečeno nadharmonie
a báječné nemíry takového SaintJohn Perse útočila na vlažnou míru
a banální harmonii francouzského
básnictví. Mezi těmito proudy a sil
nými individualitami, copak pěkného
robil strýček Supervielle?
Žil rodiným životem; žil rodiným
životem se svými verši, se svými če t
nými potomky, s četným i hvězda
mi nad hlavou, s četnými dialogy
s leckterou dálkou a s ozvěnami s
ledajakým prostorem, rozmlouval sc
zvířátky, a všechno to bylo lidské,
poctivé, na omak. Nepodepsal žádný
umělecký manifest (neumí se pode
pisovat a neměl při sobě právě pe-
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ro), neproměnil žádný rytmus (ryt
mus? ten m u propůjčily staré parní
stroje zaoceánských lo d í), nevynalezl
zhola nic, protože věděl, že všechno
zde již bylo, i vynález. Když však
čteme jeho drobné velké básně, vstu
pujeme, aniž si to dobře uvědomu
jem e, do světa nového básnictví.
Superviellovo nové básnictví vychá
zí z jeh o nazírání věcí a světa; p o 
kud v je h o verši dochází i k tech
nickým novotám, vyžádala si je bá
seň organicky sama. Supervielle je
básníkem reality, ale hluboká, ce
listvá, absolutní realita je m u ta,
kterou naše fantazie pravdivě vy
myslí tak, že se ztotožní se skuteč
ností popisnou; když se ty to d va ob
razy zakryjí, jsme svědky, jak říká
Heidegger, “autentičnosti” .
Je nutno dodat, že Supervielle vyta
h uje slova z všedního popela, obno
v uje je, ale i tehdy slova znovu p ro 
mýšlí a. vymýšlí, až se přiblíží jejich
dávnému původu; je nepatetickým
křtitelem.
Jako málokdo dovede zarazit rozje
tou, zpěvnou metriku právě n a nejcitlivejším místě básně; tato cézůra
je úmyslně nepravidelná, je jakousi
přirozenou lidskou odmlkou, mírou
dechu.
Supervielle zpívá jako něžný barbar;
dobře ví, že k vyjádření ryzí myšlen
ky báseň nepotřebuje předběžného
přemýšlení a o to méně ideologie.
Jeho názor na svět se zužuje do bás
ně. Dokonalá báseň myslí sama. J e
zatčátkem a koncem svého světa,
který však není světem odtažitým,
ale konkrétním.
Jestliže tedy báseň je autonom ní tvar,
“začátek a konec světa”, není divu,
že Superviella zajím al začátek začát
ku. Proto se tedy s takovou oblibou
uchyluje k apokryfické formě námě
tů ja k o je stvoření světa, stvoření
zvířat, archa Noem ova, Ježíšovo na
rození, útěk do Egypta. Jsou-li -mýty
jen zapomenuté dějiny, Supervielle
se stává z nutnosti jejich citlivým
historiografem. N alézá v n ich mate

riál skutečnosti světa ke své mikromakrokosmické antologii.

Supervielle se narodil roku 1884 ve
španělsko-francouzsko-baskické rodi
ně v M ontevideu, v U ruguayi. Nej
útlejší dětství prožil v pam pách, m lá
d í však už v přísných třídách nejlé p šíc h pařížských škol. S nad kosmopolitický původ m ěl také svůj vliv
na jeh o pojetí básnického jazyka, v
tomto případě francouzštiny. Aby
nebylo omylu: jeho francouzština je
korektní a krásná; je však jin á . Bás
n ě jako samostatný celek pídí po
vlastní jazykové struktuře. Superviellova kultivovaná neobratnost ne
n í neznalostí nebo nešikovností, na
opak: je nástrojem autentičnosti, m á
svůj pevný řá d a zároveň okysličuje
francouzský verš. Neobratnost, přerývanost, zaváhání je pouze jinou
formou znalosti a obratnosti, značně
odlišnou od všeho, co se kolem něj,
a často s větším hlukem, píše.
Supervieilova poezie se podobala
tvůrci jako vejce vejci. D louhé, su
ché tělo vzbuzovalo dojem , že se bás
ník d o něj nikdy celý nesložil, že
někde jinde ještě pokračuje. N evin
ný, p ro táhlý obličej; m odré oči, po
kládající se zvolna a jistě n a před
měty, vracely, všemu život. Mluvíval
polohlasně a když zmlkl, ve vzduchu
se chvělo ještě několik zapomenutých
slov tak jako v “Alence v říši divů” ,
když kočka zmizela se stromu, její
úsměv ještě chvíli zůstal. Supervielle
byl prostý: nejprostší z rafinovaných
.básníků.
Přirozeně, že Superviellův svět nebyl
zabydlen.stroji a roboty. N ikoli.snad
proto, že by byl staromilcem a idylikem. Prostě nevěřil, že stroje jsou
strojové a domníval se, že robot je
smyšlenka těch, kteří se na svět dí
v a jí špatně, to jest vně. Supervielle
nebyl nikdy vně. Byl vším: dovedl se
proměnit v mouchu, v krajáč mléka,
stát se špičkou nosu, to vše bez .sym
boliky, bez alegorie, bez poselství, jen
tak, ale doopravdy.
V še se jeví, alespoň n a první pohled,
pramálo intelektuální. Avšak Super

viellův primitívizmus, jeho naivní
frantíškanství, tu a tam se stopou
závrati v hlase, je pouze půvabná
léčka. Básník, falešný celník Rous
seau poezie, právě tím , jak se upří
mně a absolutně dává tak zvaným
předmětům, nerostům i živým orga
nizmům, předchází nejedno moder
n í filozofické myšlení a ilustruje je.
“Jestliže nikdo na m ě nemyslí, pře
stávám existovat”, říká v jedné básni
hvězda.
Supervielle, abychom mluvili jak
m luvíval — až do sm rti myslíval n a
smrt. Myslil smrt, snil .ji, měřil smr
tí. Smrt byla jeho celoživotním d í
lem a zkušeností, kterou d enně dopl
ňoval pomocí tykadel svého hromotluckého těla: naslouchal zevrubně;
žádný šramot mu neunikl. N ebouříl
proti sm rtí, nehrdlil se s ní. Těžil
z ní; čerpal z n í ja k z nesmírné stud
n y; byla m u Šťastným údivem, m ou
drým steskem za moudrostí.
Naslouchal m íjející čas; ten čas, kte
rý většina přehlušuje z bázně, z roz
tržitosti, z únavy. A jako kdyby Su
pervielle říkal: “K čemu vše to, co
není z lásky, z přátelství a z upří
m né jemnosti srdce?”
Supervielle byl básník a Člověk milý
tak jako jsou m udrci, nikoli tedy
z kompromisu či z obav tvrdý, ne,
nebyl m ilý ze snadnosti, ale' z neustá
lého překvapení, že je živ, že vše
je živé, že' i smrt je živý pohyb od
někud někam. “M ám Špatnou pa
m ě ť” , pravil jednou, “proto se ro 
dím znovu každého dne. O statně,
nezvykl jsem si ještě na život.”
Supervielle svou fyzickou ■přítomnos
tí právě tak jako básnickou existencí
byla vtělená nevinnost. Pokoušeli
jsm e se již vysvětlit, že nešlo o ne
vinnost pošetilou nebo zaslepenou.
N ebyla snad ničím jiným n ež plným
vědomím toho, které hodnoty m ají
význam a co nikoli. Víme-li, že jsme
smrtelní, m ám e právo dát věcem je
jic h pravé místo, volit podstatné a
milovat, co si zasluhuje úcty a lásky.
Supervieilova špetka úzkosti prame
nila právě z obav, že dospělý člověk
v dospělém světě může zapomenout
na- svůj původ ve vesmírném řádu.
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“Srdce je pro zdraví nebezpečný o r
g án; “píše jednou v černé hodince,
“naštěstí se d en ze dne mění v pa
hýl, protože se h o neužívá. Brzy ne
nalezneme po něm ani stopy v lid
ských hrudích. Již dnes m á sotva
větší důležitost než pupek. Jak o on
je pouhou vzpomínkou na dětství.’’
T ento ironický výkřik jen doplňuje
dialektický pohyb Superviellovy kos
mické sym patie; ta, nevinná, krásná,
pravdivá se vyjadřuje beze zbytku
ve verších, jejichž spontánní novost
nepotřebuje hluku.
SOBE SAMÉMU,
A2 BUDU PO SMRTI
Zem řel jsi z viesympatie
jež pálenou nemocí je.
Již jsi v trávě natažený,
Žádný mramor, jenom tráva.
N a kterou čas poprchává.
Kolem bzučí včely všední.
Vše se č istí přihodilo, ■
Byl jsi, nejsi, neubylo.
Páni stínů funebráckýck
Povedou tě ny n í jistě
Prstem, který m ín ě čistí
Vym aže tě ze seznamů,
Z dlouhých listin paní, pánů . . .
Bez obzoru, rovně usnout,
Bez touhy a netoužený
Spis konečně spánek pevný.
— A ch! kam ínkem ještě žbluňknout!
Zem řel jsi z viesympatie,
Jež pálenou nemocí je.

Zapleten v tolik hvězd.
Chtěl bych být vyproštěn,
Cítím , řád vržen jest
Chaosem do všech stěn.
A sebe mísívám
Se světem , jenž je sám.
Jak B ůh jsem opuštěn
H luboko uvnitř tam.
A ť někdo kdekoliv.
A n iž to dobře ví,
A dýchá a je živ
D lí se m nou společně.
N e c h ť má je n v prsou cit
N am átkou, že já jsem,
A ž m ě chce v dálce m ít
B ojuji s dalekem.
Já, který budu v něm.
Přeložil F. L.

ŽIVOT NEMOŽNO VYSTRIEL’AŤ
Dr. Im rich Kružliak
K ed’ som bol požiadaný, aby som
napísal článok o bansko-bystrickom
povstání z roku 1944, čítal som prá
vě knihu Alfonza Bednára “H odiny
a m inúty” o pohnutých rokoch z
konca vojny. Z a ujala m a v nej n a j
m i táto v eta: “Přišla noc a v tej
noci sa naplněné roky, mesiace, týžd ne a d n i začínali plnit’ poslcdnými
hodinam i a m inútam i.” Boli to
vskutku posledně chvíle súm raku
jednej a úsvitu druhej totality.
Po 16. rokoch je n á m 1’ahšic dívat’
sa n a tento přežitý a probolený čas
bez vášně hněvu a lásky. T o , čo sa
na Slovensku stalo před 16 rokmi,
bolo dosial* hodnotenc politikm i —
a tam , kde politik píše históriu, ncmóže sa zbavit’ svojho “ja ” — nielen z protiPahlých uhlov, ale .aj s
vážnou, ktorá rúcala všetky mosty
v náro d e s tradíciou konciliantnej
náboženskej i politickej dvojpolovitosti. N em ožno zatajit’, že Slováci
v svojich m odem ých kultúrnych i
politických dějinách narážali na túto
dvojpolovitosť náboženský (katoiícko-evanjelickú) a politická (Sloven
sko - československá). Předm nichov
ská R epublika da la příležitost’ rozrásť sa tejto dvojpolovítosti, ale ne
m alá už času, aby je j dovolila vykvasiť sa a dozrieť ako musí všetko,
čo dvíha hladinu, te d a aj myšlienka.
O d roku 1938 — a tu musíme m a ť
před očam i celý- časový úsek rokov
1938-1949 — boli m alé stredoeurópske národy v jednej z najťažších
situácii, aké poznajá ich dějiny.
M noho sa bude ešte hovořit’ o tom,
kto v tejto době zradil a kto nezra
dil, a m noho sa bude ešte písať o
kolaborácii s hnědou i červenou to
talitou. A to bohužial aj vtedy, keď
rozum bude diktovat’ iné povinnosti.
Z ostáva faktom , že národ ani v naj-

ťažšej situácii nemfiže odísť do exilu.
T o to trpké privilegium zostáva vždy
len jednotlivcom . N árod však chce
a musí vždy ž iť. Ako žije, záleží už
n a m údrosti a takte tých, čo ho
vedú.
A k roku 1939, ked’ európske západ
n ě m ocnosti středná E urópu odpísali, boli niektorí politikovia v strednej E urope nútení isť k H itlerovi,
nestali sa tým ešte fašistami —
sa iní politikovia, ktori roku 1944
boli nútení isť k Stalinovi, lebo vi
děli, že západně mocnosti o pat’ odpísali středná Európu, nestali ešte
komunistami. Jedným bolo jasné n a
začiatku a iným n a konci vojny, že
“život nem ožno vy strie P a ť”, žc ži
vot nutno žiť, ale ako ho m á n á 
rod žiť, n a to sa musí rozhliadnúť
po okolí.
O krem PoPska, ktoré sa i po porážke roku 1939 postavilo na odpor
duŠou celého národa, menšie národy
v strednej E urópe boli nútené “ko_Iaborovať ” najprv s jedným a po
tom s druhým víťazom v ich prícstore. K olaborácia je však už sam a o
sebe zločin i trest súčasne. Zlé bolo
však i to, že po jednej katastrofě a
na začiatku druhej politika začala
súdiť politiku. Ako bude raz vyzer a ť táto doba, až historik bude vo
la t’ za svědka pravdu, to nech sa
dnes neodvažuje hovořit’ žiaden po
litik. ‘Sú totiž situácie, kedy s a urči
té úlohy jednoducho m usia vykonat’.
A ti, čo sa n a ne p o d u jim a jú v za
ujm e věci, nie sú obyčajne ti najhorší. N ajhorším i sú ti, čo kolaborujú z nízkej a nečestnej osobnej ambície.
D oba, ktořú od roku 1938 přežívá
m e , je stále ešte p lná zločínov a stra
chu. A le a j v takejto době si Pudia
uvedom ujú, že “sloboda nemóže byť
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nikomu darom, lebo darovaná slo
boda nie je slobodou” ako to hovoří
Bednář Mituchovými ústami v svojej novele. Po slobodě sa bude vždy
túžiť a volat’, za ňu sa 'bude bojovať a trpieť.
Tých, čo na Slovensku od začiatku
rátali s porážkou Hitlerovou, bolo
mnoho. So svojím přesvědčením sa
netajili i verejne. Vo vládě sa vě
dělo o schódzkach protihitlerovsky
orientovaných Pudí, ktorí bolí v opozícii voči vládě. Inde by sa za to
boli stayali 1’uďom šibenice. Na Slo
vensku sa ponad to prechádzalo najviac ml’Čky. Preto mnohé, čo sa tu
robilo, bolo hotovou švejkovinou.i
To, z čoho sa Slováci Cechom vari
najviac vysmievali, robili v núdzi
sami. A to je vskutku ďaleko od
toho, čo sa má a dá nazvat1 zradou
a fašizmom. Za vojny sa tomu na
Slovensku hovořilo “sypáním piesku
do očí”.
Ale na druhej straně stali sa věci,
ako například vyvázanie židov za
hranice státu a-iné protižidovské opatrenia, od ktorých sa třeba i dnes
verejne dištancovať a verejne ich
Putovat’.. Ale aj tu třeba najprv po
znat’ celú pravdu a potom spravodlivo súdiť.
A tak isto třeba poznat’ celú pravdu
aj o povstání z 29. augusta 1944 a
potom hovořit’, čo sa stalo a prečo
sa to stalo tak a nie onak. Od za
čiatku, čo si slovenská armáda i slovenskí politikovia uvědomili, že sa
raz na Slovensku musí niečo stať,
stáli tu proti sebe tri směry, ktoré
sa markantně prejavili najma po
predčasnom vypuknutí povstania: je
den chcel zachovat’ Slovenský štát,
ovšem s demokratickým zriadéním,
druhý bol za obnovu Českosloven
ska, při čom stará generácia (Šrobár) želala si obnovu predmníchovskej Republiky 1), mladšia generácia
žiadala federáciu Cesko-Slovenska, a
třetí komunistický (najma Husák) by
bol mal najradšej Slovensku sovietsku republiku.
Keď Hider roku 1939 prepadol
strednú Európu, zal’ahla tma na

celú Európu. Trvala dlho a mnoho
Pudí, hrdinov i fanatikov kričalo do
tmy. Jedni kričali p6 živote, iní krikom zabijali život. Ked’ sa “plnila
posledná hodina rokov, mesiacov,
týždňov a dní” Hitlerovej moci, vykríkol aj na Slovensku niekto do tmy
tohto prekliateho času. Třeba nám
skúmať a pýtat’ sa, kto to bol? Bol
to sovietsky partizán? Bol to sloven
ský voják? Bol to slovenský komu
nista? Bol to Československy oriento
vaný slovenský politik? Ano, boli to
tito. Ale neboli to všetci slovenskí
vojáci, všetci slovenskí komunisti,
všetci slovenskí demokrati, ani všetci
Československy orientovaní slovenskí
politikovia, ktorí sa 29. augusta 1944
ponáhPali do Banskej Bystrice.
Generál Malár po tom, čó partizáni na sovietsky příkaz začali šarapatiť na strednom Slovensku, v bratislavskom rozhlase verejne vyhlásil:
“Ešte neprišiel náš čas, až pride da
ná chvíPa, potiahneme všetci za je
den povraz.” Boi to jasný pokyn
armádě i veřejnosti. Lenže v dějin
ných okamihoch často nieto času čakať na príhodnú chvíPu. Generál
Malár, ktorý mal viesť vojenské operácie, chcel vyčkat’ chvíPu, kedy na
východ od vzdušnej čiary, ktorá by
spojovala predné voje sovietskej ar
mády na sever od Karpat a v Ma
ďarsku, by boli dve třetiny sloven
ského územia. Vtedy považoval akciu za zabezpečenú bez pomoci zvon
ku. A išlo o to, aby sa Slovensko
vlastnými silami dištancovalo jednak
od Hitlerovho Nemecka a aby za
chránilo svoje územie před vojno
vými operáciami. Bohužial’, tento vý
počet nevyšiel, lebo generál Malár
bol hned’ po svojom rozhlasovom
prejave v Bratislavě Nemcami za
tknutý a v Nemecku potom popra
vený.
K eď v Turč. Sv. Martine na dvore
kasární partizáni postriel’ali členov
nsmeckej vojenskej misie, ktorá sa
vracala z Bukurešti do Berlina, bol
daný sygnal k povstaniu. Bolo jasné,
že Němci akciu v zázemí frontu, kde
partizáni už predtým přepadali a
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vraždili obyvatel’ov, nenechajú bez
zásahu. A tak přišlo 29. augusta
1944 v Banskej Bystrici k vyhláseniu
povstania, ktoré zmiatlo jednak ar
mádu, preto sa k povstaniu nepři
dali ani dve Malárove divízie na
východnom Slovensku, a jednak po
litických činitel’ov a aj obyvatel’stvo.
Okrem toho nešťastím bansko-bystrického povstania bolo, že prichádzalo s rámcovým programom, ktorý
znamenal menej ako Slovensko málo
za vojny. Bol to politický komplex,
ktorý přiznal i Laco Novomeský,
keď 15. októbra 1944 v Londýne
v rozhovore s Dr. Benešom vyhlásil:
Alebo 'bude CSR federalizovaná —
čím myslel na program úplné dualistický — alebo vóbec nebude.
Je jasné, že londýnská vláda před
delegáciou, SNR politicky kapitulo
vala. Nezostávalo jej iné, ako přijat’
program povstania, najma, keď sa
zaň postavili nielen slovenskí, ale i
českí komunisti v Moskvě. Vojensky
skončilo povstanie porážkou a poli
ticky obnovou CSR. Zanechalo však
za sebou nielen masové hroby Nem
cov i Slovákov, ba i Čechov, ale i
teror, pomocou ktorého chceli komu
nisti i sovietski partizáni nútiť demokratov k ústupkom a obyvatel’stvo k poslušnosti. S obnovou ÓSR,
ktorú prinášali sovietske armády, prichádzal teda strach a neistota. A tak
aj Benešov návrat z Moskvy do Pra
hy podobal sa na Slovensku nie
triumfu víťaza, ale skór pohrabnému sprievodu. Aj tí, čo vítali obno
vu CSR, mysleli už na to, kto tu
bude vládnut’? Bolo každému jasné,
že s koncom nacistickej totality začí
ná v strednej Europe totalita komu
nistická. Tm a sa len predlžovala a
nebolo nikoho, kto by zažal “zhasnu
té světlá”.
Sovieti nepřišli k nám ako obnovitelia demokratického poriadku, ale
s agresívnymi komunistickými úmyslami. Ak za vojny isté percento Pudí
trplo pri pochodech gardistov, vačšie percento Pudí začalo teraz trpnuť pri pochodoch partizánov. Ne
možno preto zazlíevať 1’uďom dnes
doma žalobu: to všetko začalo po-

Z Á P IS N Í K

12

vstáním. A le to nie je celá prav d a
v retrospektivě tohto prekliateho ča
su. Lebo to začalo už Jalto u , a třeba
ist’ ešte ď a le j, to začalo už H itle
rem .
Po to m všetkom, čo sa za 16 rokov
od bansko-bystrického povstania v
Č SR a n a Slovensku stalo, reálni
pozorovatelia česko-slovenského po
m ěru dnes otvorene priznávajú, že
bansko-bystrické povstanie z roku
1944 bolo snahou o novů ú p ra
vu česko-slovenského súžitia. Možno
m noho vytýkat’ dem okratom i nacionálnym komunístom po roku 1945,
ale nemožno pop rieť, že sa vše
možné usilovali o úprav u tohto po
m ěru n a principe rovný s rovným.
Po 16 rokoch vidíme, že tieto snahy
zlyhali.
Ako voPakedy starý pražský centra
lizmus bránil rozum nej úpravě po
m ěru medzi týmito dvorná národm i a z pomýlených mocenských dovodov usiloval sa vytvořit’ náro d čes
koslovenský, tak dnes komunistický
centralizmus stal sa brutálnym hrobárom nielen slovenskej tradicie, ale
aj všetkých slovenských politických
a národných ašpirácií. Kom unistická
ústava z jú n a 1960 nie je len formálnym prem enovanim Českosloven
ska n a komunistický štát, ale likvidu
je aj všetky orgány slovenskej samo
správy. U ž neexistuje M a tica Slo
venská, Slovenská liga, Slovenská
akadém ia vied je odbočkou pražskej
akadém ie a prof. Trávníček otvorene vyslovuje' komunistické úmysly:
vytvořit’ československý jazyk a tým
aj československý národ. 2)
Slovensko, ktoré je tak nábožensky
i národně citlivé, vydané je dnes na
pospas klike m edzinárodného komu
nizmu, kto rá z Prahy cez Bacílka v
Bratislavě siaha priam o n a dušu slo
venského n ároda. Ako dokaž nech
stačí to , že v Prešove sú už dv o jja
zyčné slovensko-ukrajinské nápisy a
toto město stává sa strediskom organizovanej ukrajinizácie východného
Slovenska.
Ťažisko komunistického n áporu i
protikomunistického odporu je dnes

n a Slovensku. Je třeba, aby si všetci
Slováci v exile, ale i č e ši uvědomili,
že Slovensko sa v dnešnom komunistickom Československu dostalo do
n ajpotupnejšej situácie, akú si vari
m ožno len představit’. Pozrime sa
len, kto sú dnes jeho predstavitelia
medzi kom unistam i. L ’udia, ktorí
móžu rovnako vládnut’ v K ongu alebo n a K ube. T u nikomu nepomůže
hlásat’: to začalo .povstáním, ani to
začalo H itlerem . T u sme všetci po
vinní spoločne chránit’ m ěno a čest’
zotročeného národa. Lebo sám nemá
ani tú možnost’, aby mohol vykřik
n u t’ do tm y tohto hluchého času.
1) D r. V ávro Srobár: K tretiem u výročiu slovenského národného povstania.
Svobodné noviny, 29. aug. 1947, str. 3
(. . . p řed povstáním i počas povstania
nehovořilo sa o terajších výdobytkoch ako
o trvalých ustanovizniach n a Slovensku.
V mem orandách posielaných do Londý
n a ubezpečovali sme . . . že povereníci
i SN R budú vykonávat’ svoje funkcie len
d oťial’, kým sa neustanoví vláda a l’udom vyvolený snem . . .)
2) František Trávníček: N a besede v Bm e,
K ultúrny život, roč. XV ., č. 17, str. 6,
z 23. apríla 1960.
JuTaj Z v ara: M enia sa naše národy a
národnosti. Předvoj, str. 12-13, 14. júia
1960.
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PROFILY V této rubrice chceme stručně
představovat mladé védee a um ělce v exi
lu. T en to k rát jsm e vybrali bratry Hellerotry z Brna, kteří každý v jiném světa
dílu a v jin é disciplíně pozoruhodně roz
vinuli své talenty. Starší z nich, M ildí
C. H eller, býval n a Masarykově univer
sitě v Brně asistentem znalce středověkého
i novějšího umění, prof. A lberta K utala.
Po komunistickém puči odešel do Paříže,
kde uměleckou teorii a historii vyměnil
za praksi a kde se vyučil v různých ke
ramických technikách u Je an a B ernarda
L afourcada. Po dvou letech se- přestěho
val do M ontevidea, kde působí n a aka
demii um ění i jako samostatný výtvarník.
O d roku 1952 uspořádal M iloš C. H eller
v M ontevideu několik výstav svých prací
a zúčastnil se řady výstav spolkových.
M ám e před sebou výstřižky z m o n tevidejských novin El- Plata, El D ia, M archa,
Accion a dalších. O jed n é Hellerově vý
stavě napsal list E l D ia: “N a výstavě
v galerii A telier ukazuje M . C . H eller
celou šířku svého talentu. A ť u ž však běží
o jakoukoli techniku, n a všech pracích
zaujm e jeho ú cta k m ateriálu, účelné
přizpůsobeni formy funkci, dokonalé po
užití em ajlů a barev, jistota kresby a jasný
slohový výraz. N evtíravou výmluvností
svých prací H eller dokazuje, že bez ohle
d u n a okamžité m ódy je dnešní keramika
umělecky skutečně živá a plodná.” —
Mladší z obou b ratří, Stanislav H eller,
je čembalista a klavírista. Studoval u prof.
V ilém a K urze v Brně a u B. A. W iederm anna v Praze a v Brně p ořádal kon
certy staré hudby a působil v rozlase. O d
r. 1947 byl n a královské koleji hudby
v Londýně, kde dostal r. 1951 první cenu
v oboru klavírního koncertu a zlatoQ me
daili z rukou tehdejší princezny a nynější
královny Alžběty I I. V posledních letech
H eller pořádá umělecké zájezdy po zá
p adní Evropě a Jižní Americe a dvakrát
úspěšně h rál pod taktovkou R afaela K ubelíka. Letos v létě byl opět v Jižn í Ame
rice, kde vystupoval n a veřejných kon
certech, v rozhlasech a televizích. O jeho
vystoupení v M ontevideu napsal v září
list L a M aňana: “Český exilový čembalis
ta Stanislav Heller, který nás navštívil
op ět po delší době, znovu projevil kvality
inteligentního a jemného hudebníka i
citlivého interpreta. Z ah ájil svůj koncert
Anglickou suitou od Bacha, kterou před
nesl pevně a technicky dokonale, stejně
ja k o Bachovu chromatickou Fantasii a
Fugu. Zajím avě přednesl H eller také
H andlovu Suitu č. 3.”
jo

Vzpomínka na J. Kubelíka
/ . ffolman
V květnovém čísle brněnského časopisu
“H ost do domu” popisuje plukovní agi
tá to r A natolij Rozenfarb z Moskvy, ja k
se před patn ác ti lety setkal p ři postupu
n a našich hranicích někde u K rn o v a s
čs. tankisty, kte ří se p rávě chystali vy
razit n a nepřítele. Rozenfarb vypravuje,
ja k jim v rychlosti potřásl rukam a a řekl
několik chvatných siov, k te rá h o n apad
la: o Sm etanovi a Dvořákovi, o Ja n u
K ubelíkovi a dobrém u vojáku Švejkovi.
Z d í ze skoro symbolické, že tento so
větský. voják, který z našeho um ění zná
zřejm ě letmo je n ta to čtyři jm éna, si
vzpomněl právě na Ja n a K ubelíka, za
tím co čs. tisk ho v uplynulých letech
připom něl je n jednou , v “M ladé frontě”
před deseti lety.
J a n K ubelik se narodil 5. července 1860
a zemřel 5. prosince 1940. M ěl štěstí,
že se už jako 12 Jetý dostal k O takaru
Ševčíkovi, učiteli stejně geniálním u, jako
byl on geniální žák. O tom a stejně i
o jeho závratné kariéře by m ohli .vyprá
vět jiní. J á bych chtěl obou letošních
výročí vzpomenout jen velice osobním i
poznámkami. A tu se musím v rátit do
svého nejranějšího dětství. Byl jsem ne
mluvně n a býchorském zámku, když se
vracel J a n Kubelik, 20 lety m už se vze
stupem povětroně, pokryt slávou a va
vříny, ze svého amerického tu rn é, aby
shlédl své nově zakoupené sídlo. Zámek
Býchory, jakýsi zm iniatum í Castle, p ři
pom ínající také svýjn' slohem romantická
sídla anglických lordu, stojí o samotě,
obklopen starým parkem , lesy a loukami,
v blízkosti stejnojm enné vesničky u K o
lína. Jeho čtyřhraná b ílá věž není o
mnoho vyšší než staleté duby kolem a
jejím u zubovitém u cimbuří překáží ve
vyhlídce do -polabské roviny jediný kopec,
zvaný “H orka” . N a této věži se třepo
ta la česká vlajka, když vjížděl J a n K u 
belik v otevřeném kočáře d o nově n atře
né zámecké brány po cestě čerstvě vysy
p ané žlutým pískem. T ak m i to později,
jako chlapci, vyprávěl m ůj otec. A o
těch staletých dubech řík al: vidíš, každý
tento dub stál asi .krejcar,, když jsm e ku
povali panství pro M istra. K ubelik h o
převzal z dřívějších šlechtických služeb,
a proto jsm e bydleli n a zámku. P řed p ří
jezdem nového zámeckého p á n a, štíhlého

m-ladíka drobné postavy s obrovskou čer
nou hřívou, b y l zám ek zbrusu .opraven
a přestavěn. Bylo to kouzelné sídlo; aris
tokratické a rozhodně neobvyklé p ro čes
kého umělce, narozeného p řed dvěma
deceniiiy v m além domku n a pražském
předměstí. Psal se rok 1902 a zámek
zářil elektrickými světly, napájenými
vlastním elektrickým proudem z dyna
m a, nově instalovaného v staročeském
mlýně — klepáči n a strouze pod kap lím
rybníkem. Celý zámek byl plný stylové
bohatosti, spojené s. komfortem, předsti
hujícím přelom století v Cechách. Stře
dem interiérů prvního p a tra byl hudeb
ní salon, zařízený podle Kubelíkových
přání, které nestačil dosti zdůrazňovat ve
svých písemných instrukcích.
T ak é n a velký dětský pokoj se nesmělo
zapomenout, p řál si Kubelik. N a lesknou
cím se linoleu dětského pokoje stála už
dětská postýlka a n a d oběma dveřmi
byly n a stěně nam alovány dvě čtveřice
tančících děvčátek držících se za ruce.
T en to n ápad m ého otce jakoby předur
čil osud K ubelíkova m ladého manželství.
Zakrátko se m u n arodila d vojčata děv
čátek, p ak další d c era -a ještě je d n a —
Anna, M arie, H an a, K lá ra — potom
teprve syn -Benjamin — který zemřel ja 
ko d ítě — a Rafael. K ubelik byl šťastně
ženat. Je h o žena, rodem m aď arsk á Šlech
tična, mu byla vzácnou družkou Života,
byla krásná a ušlechtilá. D nes tráv í svůj
podvečer života v západním Německu.
Kubelik nem ohl však vychutnat štěstí a
. poklid rodinného života. Byl dom a vlast
n ě je n host. V ětšinu života ztrávil n a ces
tách. N a svých uměleckých zájezdech
objel několikrát zeměkouli a všude byl
oslavován jako český Paganini. K dyž se
nakrátko vracel do 'svých Býchor, neodpočíval a nezahálel. Celé dny cvičil.
Když už všechna zámecká okna pohasla,
často dlouho do noci zářil křišťálový
lustr v hudebním saloně. N eklam né zna
mení, . že m istr p racuje. K ubelik učil ta
ké své d ěti m ilovat hudbu. O d útlého
dětství se učily poznávat nějaký n á
stroj a základy hudebního um ění. H ráv al
jsem si s Kubelíkovýroi dětmi,- a le vět
šinou místo dětských h e r jsm e muzicírovali a vzájem ně si předváděli pokroky,
bud’ n a p ia n u nebo n a houslích.

A ještě n a jedno K ubelik nezapomínal:
N a pohostinství. Býchorský zámek byl
stále p lný hqstí. Přijížděli hudební přá
telé z domova i z ciziny a často tu zů
stali celé týdny. Se svými hosty pořádal
rá d hony, ale hlavně s nim i tráv il dlou
h é hodiny v d ebatách o hudbě a při
dom ácích koncertech; P o n áv ratu ze své
ho druhého amerického zájezdu pozval
K ubelik d o Býchor celou americkou vý
p ravu a uspořádal p ro n i z ah rad ní slav
nost s koncertem . C elá vesnice poslou
chala s sebou. Bylo vůbec živo n a zám
ku- za těch řídkých týdnů, kdy si K u 
belik m ohl d o p řát kus domova. Byl ne
ustále h n án d o světa. K dyž se s Býchorám i rozloučil, umlkly kouzelné tóny je 
h o houslí a park za okny jeho hudeb
ního salonu až n a fidlování a broukání
nás d ětí ztichl. M ěli jsm e také věrného
posluchače a velikého p n te le. Byl jím
Kubelíkův černý sluha, kterého si K u 
belik přivezl z Ceylonu. Jm enoval se
Wawson. Obrovský černý chlap, s dět
ským srdcem a smíchem.
A ještě jed n u vzpomínku. N a zámek
jezdilo množství cizokrajných hostí. Čas
tým hostem byla jak ási sta rá italská šlech
tična s pisklavým hlasem a tempera
m entním i pohyby. N evím u ž ja k se jm e
novala. M y d ěti jsm e j í řík ali “Kikiriki” .
Byla nadšenou obdivovatelkou K ubelíko
v a umění, m ěla p rý nesmírné hudební
vzdělání a byla posedlá virgulií, čili kou
zelným proutkem n a h ledání léčivých
pram enů. V zala si do hlavy, že p od po
vrchem jed n é m ítinky v oboře “Štípka”
jso u pram eny léčivé vody. V irgule se zde
prudce otáčela a seňorita K ikiriki věšti
la velkou slávu 'budoucích Kubelíkových
lázní v Býchorách. A skutečně se dal
mladý zámecký p á n pohnout, aby vrtal
artézké studny, z nichž je d n a byla mno
ho desítek m etru hluboká. A také byl
nalezen silný p ram en jakési m inerální
vody, jejíž obsah a vlastnosti začaly zkou
šet pražské vědecké ústavy. V oda byla
nazvána “Fortuna” a 'n a d je jím zřídlem
byl postaven pavilon v novoantickém
slohu s kopulí z m ěděného plechu, ja k se
n a budoucí světové lázně slušelo. N ešťast
ný pokus stál m noho desítek -tisíc dobrých
rakouských k orun a “Fortuna” nepřinesla
štěstí a n i Býchorám a n i Kubelíkovi. Brzy
n a to K ubelik býchorský zámek prodal.
Ale možná, že tím pram enem z n itra
české země byl p okřtěn -Rafael, neboť
jem u opravdu štěstěna dopřála, že jd e
ve šlépějích svého otce a ja k o on je
šiřitelem slávy české h udby ve světě.
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LAVINA KNIH Z CSR. Jako každoročně
představilo Československo i letos část
své rozsáhlé knižní produkce n a meziná
rodním knižním veletrhu, který se koná
vždy koncem září ve Frankfurtě nad M o
hanem. Byly tam Stánky Cs. akademie
věd, St. nakladatelství dětské knihy, tech
nického vydavatelství, exportního nakla
datelství A rtia a západončmeckého im
portéra knih z Prahy, K ubona a Sagnera. Vcelku se dá říci,-že devět desetin čs.
knih nevyhovuje běžné mezináiodnt úrov
ni jak papírem , tak tiskem, vazbou, gra
fickou úpravou atd. Zvlášť trapně působí,
že ve všech publikacích jsou dosud ku
pony, které upozorňují kupce, že si vadný
výtisk může vyměnit v kterémkoli knih
kupectví. N a Stánku akadem ie upoutávaly
pozornost monografie Cibulkova, první
svazky nárysu čs. dějin, D ějiny české lite
ratury v redakci J. H rab ák a a zvláště
první svazek několikadílného cyklu o české
nástěnné malbě gotické od J. Pěšiny. Při
oficiálním přepočítávacím kursu jsou však
tyto knihy vesměs značně drahé. V oboru
dětských knih m ají vysokou úroveň p u 
blikace, ilustrované J . T rnkou. Je p ří
značné, že A rtia právě tiskne německy
knihu P raha a Kafka. D om a je Franz
K afka spisovatelem nežádoucím, ale pro
export je stále ještě šlágrem. A rtia n a
bízí rovněž za dolary celkem 19 nábo
ženských časopisů:' katolických, evange
lických, židovských i pravoslavných. Z a
dolary jsou v Praze obchodně náram ně
čiperní. K do by si tyto časopisy chtěl ob
jednat v Československu, dosta1 by se
však autom aticky do kartotéky tak zva
ných náboženských tm ářů n a nejbližlím
ředitelství státní bezpečnosti.
]■ D.
PŘIKLAD MLADŠÍM Začátkem říjn a si
česká V ídeň připom něla 80. narozeniny
menšinového a sociálního pracovníka
Františka C h a r a m z y , jednoho z těch,
kteří celý svůj život pojím ají jako službu
naší společné věci. Jub ilan t pracoval víc
než šest desítek let v řadě menšinových
organisací, zvláště ve školském spolku K o
menský a v Českém srdci, v Dělnické
tělocvičné jednotě a v socialistickém h n u 
tí. N a oslavě, kterou Františku C haram zovi uspořádala česká V ídeň, poděkovala
řad a přátel prostými a srdečnými slovy
za všechno, co C haram za vykonal. Po
třebujem e víc takových-věrných, kterým
společná myšlenka je víc než osobní pro
spěch.
P. S.

Pam ětí se špatnou pamětí
Jaroslav Dresler
Jeden německý filosof napsal kdysi o kni
ze nacistického ideologa Alfreda Rosenberga “M ýtus dvacátého století” , že ,ie
v ní pravdivá a správná jen je d n a věc,
totiž stránkováni, označování stránek po
řadovými čísly, ale jin ak že je to kniha
od A až do Z vylhaná. O knize pam ětí
V áclava Kopeckého “CSR a K SC —
Pam ětní výpisky k historii Českosloven
ské republiky a k boji K SC za socialis
tické Československo” (P rah a 1960) se
totéž říci nedá. N eboť v knize Václava
K opeckého je kromě správného strán
kováni většinou ještě správný pravopis a
pravdě odpovídá také velké množství
historických fakt. K opecký není mistr
obyčejného lhaní jako Rosenberg, nýbrž
je to přeborník ve lži, o bratně smíchané
s pravdou. Aby své knize dodal závaž
nosti a důvěryhodnosti a především aby
m ěla n a knižním trh u jistý nádech sen
zace, Kopecký v n í mluví o řadě námě
tů, které byly dosud zakázané, a o spoustě
osob, jejichž jm éno se mnoho let nesmělo
vyslovovat. K opecký věnuje n a přiklad
několik stránek p říp ad u arcibiskupa dr.
Josefa Berana a okolnostem, které vedly
k jeho internaci, podrobně se rozepisuje
o protigotw aldovském m anifestu sedmi
komunistických spisovatelů, kteří byli v
roce 1929 vyloučeni z komunistické stra
ny Československa, a připom íná některé
spisovatele, kteří byli po komunistickém
puči po léta v žalářích.
T ém ěř pět set stránek K opeckého knihy
je však především od začátku až do konce
polemikou s čs. demokratickým exilem
a s argum enty zahraničních rozhlasových
stanic, které vysílají dom ů, zvláště Svo
bodné Evropy. Kopecký hned v úvodu
říká, že prý sl to komunistická strana nedá
líbit, aby je n “zrádní em igranti” osla
vovali n a Z ápadě 28. říjen, a pokouší se
dokázat, že tento den je vlastně svátek
komunistický. Po tomto úvodu je logické,
že se Kopecký musí podrobně vypořádávat
s názory T . G. Masaryka. A protože ve
věcné argum entaci n a M asaryka nestačí,
sahaje mu sotva po kotníky, uchyluje se
Kopecký k řadě pomluv, které ve svých
knihách v posledních letech rozšířili ko
munističtí tak zvaní historikové. V tomto
bodě K opecký do omrzeni opakuje lo,
co už vymysleli a překroutili jini. K opec
kého útoky n a M asaryka potvrzuji, že

ani silná slova, ani tak zvané vědecké
sbírky dokumentů, ani nejabsurdnější po
mluvy v podvědomí obyvateltsva nevy
vrátily ideál Masarykovy h u m anitní de
mokracie.
Kopeckého kniha je však zajím avá i tím,
co v ní au to r zamlčuje. Protože běží o
paměti, čtenář se domnívá, že Kopecký
bude psát o tom, co sám zažil. A utor ho
však brzy vyvádí z omylu, když vc svých
“pam ětech” dává lekce z české historie,
mluví o Palackém a Havlíčkovi a podrob
ně se rozepisuje o událostech, jejichž ne
byl svědkem. T ak Kopecký, který vždyc
ky seděl v závětří, popisuje vznik legií
za první světové války a 2 d ruhé světové
války věnuje největší pozornost sloven
skému národním u povstání. Ja k známo,
v řadách slovenských povstalců byl Jan
šverm a a Rudolf Slánský, kdežto Václav
K opecký tehdy seděl v teple v Moskvě.
Protože Kopecký vc svých pam ětech píše
s oblibou o událostech, které se sběhly
před jeho narozením, jedna psychoanalitická škola by to m ohla vykládat tak,
že jd e o vzpomínky praenatální. Prý v

Prosíme čtenáře “Zápisníku", aby se ve
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am brionálním stavu je člověk nadreálně
spojen se šerým dávnověkem p řed mili
ony let. Z dá se, alespoň podle poučky
této psychoanalytické školy, a protože
V áclav K opecký není historik, nýbrž píše
ze své pam ěti, že v em brionálním stavu
mysticky obcoval s Ladislavem Riegrem .
a K arlem H avlíčkem Borovským. Ale,
žerty stranou, protože Kopeckého kniha
není a n i moc zábavná, ani příliš hum orná.
L idé, kteří píší pam ěti, se obyčejně snaží,
aby ze své pam ěti vylovili všecko, co za
jím avého, zvláštního nebo otřesného pro
žili. N e tak V áclav Kopecký. Z atím co si
dobře “vzpomíná” n a události, které se
odehrály, když ho jeh o m atka vila do
plének, V áclav Kopecký n a příklad úplně
vymazal vzpomínku n a svého soudruha
R udolfa Slánského. O něm tam nepadne
a n i slovo, i když se malým odstavečkempřipom íná V ládo Clementis a jin í ko
munisté, odsouzení v souvislosti se Slán
ským. A protože naše p am ět je zřejmě
lepší, než pam ět V áclava Kopeckého,
připomínáme alespoň, že se Kopecký,
když bylo Slánskému padesát let, p řed
Slánským plazil n a kolenách a poslal mu
tak servilní dopis, jaké se v té době psaly
je n Stalinovi.. Kopecký byl také autorem
předmluvy ke knižnímu vydání “ Sebra
ných spisů Slánského” . D ru h á osoba, kte
ré se K opecký ve svých pam ětech vyhýbá,
je ovšem také sám veliký Josef Vissarionovič Stalin. A přece si zase vzpomíná
m e, ja k v době, kdy se uŽ v celém vý
chodním bloku Stalinův k u lt kymácel, jak
tehdy V áclav Kopecký pronesl p ři odha
lení Stalinova pom níku v Praze ta k p lam enou řeč, že se ještě dnes, když si n a
n i vzpomene, m usí červenat. K dyby byl
Kopecký popsal také tyto věci, to je
kdyby se byl podle pravdy rozepsal o
svých stycích s Rudolfem Slánským a o
svém podkuřování Stalinovi, to by teprve
Kopeckého kniha šla n a dračku a místo
padesáti tisíc se j í mohlo natisknout hned
v prvním vydání půl m ilionu výtisků.
S hlediska naší kultury a našich spiso
vatelů jsou v K opeckého knize nejvzácnější zmínky o různých spisovatelích, a ť
už je to Seifert, H alas nebo Teige, nebo
K opeckého kom entář ke druhém u sjezdu
čs. spisovatelů. K opecký se tam opět po
smívá duchu tohoto sjezdu a tak jako
Stoll a jin í stalinisté se utěšuje tím , že
se program sjezdu, který žádal p ro lite
raturu neomezenou svobodu, podařilo
zlikvidovat zastrašováním , různými tak
zvanými adm inistrativním i opatřením i a
opětným rozestavěním kovaných stalinistů

n a vedouoí místa v kulturních organisacích, nakladatelstvích a pod. T en to před
poklad je nesprávný. Jestliže se odstře
divá síla n a čas adm inistrativně sváže,
neznamená to, že zmizela ze světa. N ej
prim itivnější 2ákon fysiky b y V áclava
Kopeckého mohl přesvědčit o opaku. A
jeh o nenávistné útoky proti některým
mrtvým i žijícím spisovatelům je n uka
zují, kde m á č ten ář h ledat opravdové li
terárn í hodnoty.
V posledních měsících se n a čs. knižním
trh u objevila podobných “pam ětí” celá
řad a. G enerál Svoboda se rozepsal o slo
venském národním povstání, Lašťovička
popisuje československý exil v Londýně
za d ru h é světové války a jin í au to ři se
pokoušejí p o komunisticku reinterpretov a t naši vzdálenější i bližší minulost.
Všechny ty to knihy nepřím o ukazují, jak
lidé n a naší lepší n árodní m inulosti lpějí.
T yto komunistické knihy ovšem m íchají
d o historických fak t je d lži. K d o však
dovede rozeznávat, tříd it a samostatně
soudit, může si i tyto komunistické pam 
flety přečíst s užitkem.
VZPOMÍNKY DCERY TGM. K rásným a milým překvapením našeho skromného exi
lového knižního trh u je knížka Alice G.
Masarykové " D žlstvi a m ládi — • Vzpo
m ínky a m yilenky” (vydal M asaryk Pu
blications T ru st, Pittsburgh, str. 132, cena
dol. 2.50.) Prostým a nevyumělkovaným,
ale neobyčejně h utným a takřka básnicky

jadrným slohem v ní nejstarší dcera pre
sidenta O svoboditele vzpomíná n a osudy
Masarykovy rodiny o d svého nejútlejšího
mládí až do roku 1914, kdy se loučí se
svým otcem, opouštějícím P rah u a nastu
pujícím cestu odboje. V této knize nejsou
sice nové podrobností z Masarykova ži
vota, které bychom neznali z Čapkových
Hovorů, z monografie Herbenovi či z
jiných knih o našem prvním presidentovi,
předností práce Alice Masarykové je však
je jí autentičnost, láskyplný, a n i ideologii,
ani legendami nefalšovaný pohled na je 
jího otce, jehož osobnost je charakterizo
vána drobnými příhodam i z každodenní
ho života lépe než velkými slovy, kterými
často M asaryka obestřeli je h o političtí
vykladači. M asaryk jakoby v této knize
sestupoval s mram orového podstavce své
h o pomníku a stával se zase člověkem.
Knížka je malým, ale výrazným reliéfem
doby p řed první světovou válkou. Mnohé
známé i neznámé osoby z něho vystupují
velmi plasticky, a to již proto, že jsou
viděny z jin éh o ú hlu, než n a jaký jsme
zvyklí. Knížka je velm i vkusně graficky
upravena a vytiskl j i U niversum Press
Co. v N ew Y orku. O bsahuje řad u dobo
vých fotografií a m á také výraznou, ale
ušlechtilou obálku. Svýťn milým nemůžete
d á t k vánocům lepší dárek. Knížku je
možno objednat!: Masaryk Publications
T ru st, 301 Amos H all — U niversity of
Pitsburgh, Pittsburgh 13, Pennsylvania.
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