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KUBÁNSKÁ EPISODň
Ferdinand Peroutka
V dřívějších dobách se nikdo příliš nedivil ani nevzrušoval, když zase jed
nou vypukla revoluce někde v Jižní Americe. Snad je pravda, že jižní
krev je vřelejší než severní, a revoluce se zdály součástí jihoamerické po
litické rutiny. Vlády vznikaly a padaly revolucí, a otřes se nepřenášel daleko.
Ale přišla doba, kdy není isolovaných událostí. Každé povstalecké četě
v džungli dostane se nyní pečlivé pozornosti v plánujícím středisku meziná
rodního komunismu. Každý sympatisér s komunismem je objat, políben
a chráněn. Žijeme uprostřed všudypřítomné studené války se všemi jejími
triky.

O BSAH
Gertruda Goepjertotíá
T ři básně

Kdo zná histori revolucí v jižní Americe, ví, že mnoho z nich bylo zosnováno horkou krví spíše než chladnóu hlavou. Uprchlí odpůrci Castrova
režimu se shromáždili a přistáli nyní na kubánském pobřeží s očividnou
snahou rozpoutat občanskou válku nebo rozdmychat do vysokého plamene
tu, která už existuje. Výsledek ukáže, nebo již ukazuje, nebo již ukázal, jak
solidně nebo nesolidně byl připraven tento podnik.

Iva n Jelínek
Když vesmír . . .
K arol Bělák
Pseudokomunismus
Jan Vašek
M ír, atomový pat, válka
J ifí Kolaja
Materialistické pojetí dějin
František Listopad
Šestero kritických poznámek
K olárův nový román
Im rick K ruiliak
Zamysjenie nad osudom davistov
Poznámky:
Jasné nebe — Gensura — Willy H aas —
Bedřich Golombek — Úspěšný filmový
režisér — Česká filharmonie a komunis
té — V áclav P etr — Domovina 17.30.

Nejsou spolehlivé zprávy, jak velký to je — nebo byl —• podnik, a meziná
rodní reportéři jsou nervosní z toho, jak málo vědí. Není ovšem zájmem
revolucionářů, aby reportéři věděli všechno a oznamovali to ve svých novi
nách nepříteli. Některé dohady praví, že na Kubu vpadlo 3.600 exulantů,
jiné, že jich bylo 600, jiné, že jen 300. I kdybychom přijali nejvyšší odhad,
3.600, může být dosti jasno, že tak omezený počet sám sotva si může činit
nároky na dobytí šestimilionové země. «Lze usuzovat, že je to podnik, který
počítá s podporou a vypuknutím revoluce uvnitř země. Příliš ochotné a
nekritické přijímání příznivých zpráv zdá se být obecným prohřeškem exu
lantů. Tu se vyskytuje otázka, jak spolehlivé byly informace kubánských
exulantů o smýšlení v zemi, nebo, kdyby smýšlení bylo jasné, tedy o poho
tovosti a možnosti stejně smýšlejících postav v otevřeném boji proti vládě,
o jejiž krutostí není pochyb.
Nebyl oznámen ani strategický cíl invase, a ti, kdo s napětím sledovali,
zda povstalci zůstali nebo nezůstali na původním místě přistání, mohou
se mýlit o jejich úmyslech. Snad úmyslem od začátku bylo rozptýlit se do
hor a posílit tam už existujíc! guerillu. Možná, že to byl plán na dlouhou
dobu, ne na krátkou. Ale kdyby cíl invase, ať větší nebo menší, zůstal ne-
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splněn, pak vzpomínáme, co kdysi řekl moudrý muž: největší chybou v po
litice je podráždit nepřítele, jestliže ho nemůžeme přemoci.
Jen z výsledku budeme moci usoudit, zda rebelové proti Castrovi, kteří
íjistě znají svou zemi lépe než my, přece ji znají dost dobře. Vypuknutí
revoluce v jižní Americe dosud se zdá snadné. Ale možná, že vítězství re
voluce v některých případech je méně snadné než dříve. Co bývalo vnitřní
událostí jedné země, ve studené válce se mění v mezinárodní aféru, a vlivy
pronikají ze všech stran. Možná, že nynější kubánský diktátor Castro, který
dychtivě přijímá poučení od komunistů, se ukáže odolnějším proti útoku
než bývalý kubánský diktátor Batista, který byl jen improvisátorem v oboru
teroru. Castro má vedle sebe ruské, čínské, snad i české poradce, kteří
všichni vyučují, jak vybudovat teror v systém nic nevynechávající a žádného
citu nešetřící. Jestliže se od nich dost naučil, znamenalo by to, že podmínky
úspěchu revoluce na Kubě se od Batistových dob změnily a že starý, trochu
bohémský způsob jihoamerických revolucí už není na místě proti těmto
methodikům.
Komunistický, teror je hmotný tam, kam dosáhne, slovní, kam nedosáhne.
Po světě jsou rozesety dobře obsazené komunistické kanceláře, jejíchž úko
lem je v mezinárodním měřítku tupit odpůrce. Mají vybudovaný styk s pod
světím země, ve které sídlí, a v každém hlavním městě znají lidi, kteří budou
křičet, chodit po ulicích s jakoukoliv tabulkou, která jim bude vtisknuta
do ruky. Je to široko daleko rozvětvené spiknutí s tím cílem, aby boj za
svobodu a demokracii, kdekoliv se srazí s komunisty, byl pokládán za
vzpouru proti zákonné vládě, proti lidu, proti historii, dohromady za zlo
čin. Kubánští revolucionáři automaticky byli těmito kancelářemi prohlášeni
za imperialisty a žoldnéře imperialistů, s kterými se nemá stýkat ani po
čestný muž ani počestná žena.
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Kdo nasazují život v nesnadném podniku, zaslouží, aby jejich morálka
byla objasněna. K tomu je třeba objasnit schéma vývoje — neboť je to
schema — který se udál na Kubě za poslední dva roky. Ti kdo se nyní
se zbraněmi vylodili na březích Kuby, a ten proti komu se vylodili, si nejsou
cizími. Byli to přátelé, soudruzi, spolubojovníci. Před dvěma lety si padli
do náručí, když porazili společného nepřítele, kubánského diktátora Batistu.
Nepochybně byly vyměněny přísahy věčného přátelství. Jejich společný boj
byl nazván Hnutím 26. července, jméno to, o-kterém se předpokládalo, že
na Kubě zůstane památným na všechny časy. Dnes Fidel Castro má obtíže,
aby pravděpodobně, se zřetelem na všechna fakta, vyložil vznik a průběh
vítězné revoluce proti Batistovi. Obtíže mu vznikají, poněvadž to vše hodlá
vyložit, aniž se zmiňoval o Hnutí 26. července? Pokouší se to vyložit jako
revoluci sedláků, kteří vsak za ním do hor nepřišli, nebo jako revoluci
dělníků, kteří však zůstali při práci v továrnách. Pokouší se to nevyložit,
jak to skutečně bylo, jako vzouru svobodomyslných elementů v zemi, kte
rým se dokonale zprotivila diktatura a které tak isolovaly Batistu, že odešel
do dobrovolného exilu. Kubánská revoluce se podobala všem ostatním
revolucím v tom, že byla vedena ne proletariátem, nýbrž intelektuály a
střední třídou. Ale je-li tomu tak, tu nepochybně bylo příliš mnoho konku
rentů pro nadměrně vyvinuté Castrovo Já. Neuplynulo dlouho, a Castro
začal zakazovat zmínky o Hnutí 26. července. Když byl žádán o vysvětlení,
řekl, že tohoto hnutí už není třeba. Čeho tedy bylo třeba? Zdá se, že
Castrovy samovlády. Praví se, že v mládí Castro po nějakou dobu kolísal
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mezi naukou L eninovou a Mussoljniho. N akonec se pravděpodobně rozhodl
pro Stalinův vzor.
J e to revoluce vyvlastněná jednou osobou, ja k tom u byla za Stalina. Stalin
popravoval staré bolševiky, jejichž jm én o bylo dříve znám o než jeho. Castro
odstavuje, vyhání, p o pravuje členy H n u tí 26. července, které ho vyneslo
k m oci. Z H n u tí 26. července C astro udělal hnu tí některého jiného, pozděj
šího, v eřejně neznám ého dne. Bez souhlasu spolubojovníků, nejdříve za
kulisami, po to m veřejně, změnil smysl revoluce. V je h o rukou, když se
staly dosti silnými, revoluce proti d iktatuře, pro svobodu a pro občanská
p rá v a se zm ěnila v revoluci proti svobodě, proti občanským právům , pro
d ik tatu ru ještě násilnější. Jeh o bývalí přátelé dlouho mlčky pozorovali. Pak
odešli. P ak se vrátili se zbraněm i v rukou n a K ubu.
V tom všem hrají roli nejen úmysly Castrovy. O n vede i je vlečen. N eboť
a ť jakékoli úmysly on m á, toto je schem a komunistické revoluce, toto je
svrchovaný m anévr mírové koexistence. V čem spočívá toto schema? Vždy
a nem ěnně v tom , že se začíná s revolucí širokou a končí s úzkou. N a za
čátku pariují dem okratická hesla, všechny svobodomyslné a pokrokové živly
v zemi jsou shrom ážděny, aby vytvořily širokou frontu. K om unisté, kteří
si dovedou uložit odříkání h a nějakou dobu, v této chvíli se netlačí do
předu. Slovo komunismus není ani vyslovováno. A le 'u v n itř široké fronty
po vítězství nastal čilý pohyb, a komunisté zvolna obsazují rozhodující
místa, aniž se tím chlubili. Pak, když všechnu skutečnou moc m ají v rukou,
když kom unista v ládne v m inisterstvu v n itra od kud se rozkazuje policii,
a dem okrat v ministerstvu pošt, od k u d se bdí na d doručováním dopisů,
když kom unisté ovládají arm ád u a soudce, a dem okraté poroučejí listo
nošům, tu přichází den , kdy je n a Čase říci, oč vlastně šlo: že demokracie
už není třeb a a H n u tí 26. července že už není třeba. T a k komunistická
revoluce je jak o pyram ida, k terá m á širokou základnu a úzkou špičku.
N ěkdy tak úzkou, že n a ní stojí jediný m už: Stalin. K ubánská revoluce
věrně o pakuje schem a pyramidy. Z d á se, byly chvíle, kdy nedočkavý Gastro
kazil postup předepsaný ve schém atu, a tehdy kubánští komunisté, dobře
vycvičení ve službě schém atu pyramidy, kritisovali ho za to, že je příliš ra 
dikální a o dpuzuje massy. T o to schem a by m ělo být důkladně znám o všem,
kdo v kterémkoli konci světa osnují spravedlivou revoluci. N é .vždy síly,
které revoluci začaly, ji končí.
K ubánská episoda — byla-li to episoda — začala vyloděním -na pobřeží
a skončila ústupem do hor. Byla bud’ pokusem ve starom ódním jihoam e
rickém stylu porazit přím ým útokem m oderní totalitární režim — což se
sotva m ohlo zd ařit. N ebo to byla akce n a posílení rozptýlené revoluce
v zemi, a rebelové se uchýlili do hor, ja k kdysi učinil Castro. Jsou mezí
nim i i ti, kdo už kdysi v horách bojovali — po boku Gastrově. Nepochybně,
dokonale ovládají taktiku guerilly. N a d ru h é straně, nepochybně také
C astro ví o guerille všechno, co se d á vědět. Sotva dovolí, aby se dal tak
překvapit, jak o byl překvapen Batista.
Ještě je třeba zaznam enat vzrůst sovětské smělosti. K dyž Rusko před čtyřmi
lety vpadlo d o M aď arsk a, aby potlačilo boj o svobodu, tehdy je n ignorovalo
veřejné m ínění celého světa. Nový boj o svobodu vzplanul, n a Kubě.
T e nto k ráte Rusko osmělilo se žá d a t celý svět, Spojené národy, Ameriku,
kdekoho, aby pom ohli potlačit boj o svobodu. Jistě nelze říci, že svět
pokročil.
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JASNÉ NEBE se jmenuje film sovětského
režiséra Grigorije Cuchraje, který na ja 
ře vyvolal malou senzaci v Moskvě. Po
poezii, povídce, románě a dramatu je to
totiž pevní film s nezastřenou protistalinskou tendencí. Vrcholem film u je scéna,
která dramaticky obnažuje a symbolizuje
nelidskost Stalinova režimu. Stovky žen
a dívek stojí na nástupišti malého pro
v in í ním nádraží, kde m á za chvíli za
stavit. vlak, který odváží jejich muže, otce
a bratry n a frontu. Vojenská správa sem
tyto ženy povolala telegraficky, aby se
mohly rozloučit se svými drahými. K o
nečně přijíždí dlouho očekávaný vlak. K
Všeobecnému rozhořčení však nezastavuje
a dokonce ani nezpomaluje. Zeny běží
po nástupišti, aby zachytily alespoň jedi
ný pohled, jediné zamávání. V jin é scé
ně tvoří pozadí nadživotní sádrová socha
Stalinova. Ve stínu této drtící autority
se funkcionáři u konferenčního stolu sot
v a odvažují pootevřít ústa, z nichž vy
cházejí jen pošetmé prorocké výroky, ci
táty z jeho úst, rozžvýkané úvodníky a
prázdná hesla. Tragickou obětí tohoto
systému je letecký důstojník Alexej Asta
chov,' který byl v hrdinném leteckém sou
boji n a začátku války sestřelen za nacis
tickými Uniemi. Je pokládán za mrtvého,
uváděn za vzor v denním rozkaze a in
memoriam vyznamenán titulem “h rdina
Sovětského svazu” . Astachov však sestře
lení přežil. Když se v rátil dom ů, je vyloučen ze strany. Divák ihned poznává,
že nepřichází přímo ze zajetí. Jak o vět
šina zajatců byl nejprve “prověřován” v
internačních táborech. M nohé sovětské
vojáky stála tato “prověrka” život..A sta
chov se však vrací, ponížen, s uniformou
bez vyznamenání a bez hodnosti. Všude,
dokonce i mezi příbuznými, naráží na
odpor. A tu přichází ke slovu mladá so
větská generace. Když Astachov začne
uvažovat, že snad na osudu jednotlivce
nezáleží a že nespravedlnost, jíž se stra
n a na něm dopustila, byla asi historicky
n u tn á , protestuje mladý muž, bratr Astachovovy nevěsty, že je nesmysl věřit, že
všechno způsobil jen O n, že O n , totiž
Stalin, všechny osvobodil a zachránil svět
před fašismem: N e,-byli jsme zachráněni
mým otcem, který padl, miliony otců a
bratří. T ak é ty jsi jeden z nich. Pak
um ře Stalin a vše se obrací k lepšímu
podle současné stranické doktríny. — Bu
de se ten to film prom ítat také v Česko
slovensku? A v nezkrácené a nezcenzurované podobě?

Tři básně
G ertruda G oepfertová

NA RUBU MÉHO DĚTSTVÍ
Na líci mého dětství temné jezero
po něm se procházejí černé labutě
já stojím opodál
na hlavě klobouček s lesklými třešněmi
lázeňská hudba hraje dál
a bují zákony bujného letoviska
M ůj bratr bude kočím, až vyroste
říkal to prodavačce z kozařského obchodu
smála se mamička nad novou kabelkou
Na rubu mého dětství zavřené divadlo
mí spoluherci nepřišli
nač kroje, cetky, ozdoby?
měla jsem hlavní roli hrát
zbývá jen zadržený pláč
a strach, co bude dál
bude-li válka, střílení
zabijí-li také nám
kde je to bidélko na něž se usadit
je-li zem kulatá ve vzduchu průhledném
až zasypána hlínou se nezeptám
bude svět dál?
očima koho?
ústy kterými?

ANTIKVÁRSKÝ TRH
Daleko od vykradené svatyně
kde kašpara nedělal
za churavé se přimlouval
odhaluje svátý Roch bolavé koleno

na odiv svátému Rochu
který naproti odhaluje bolavé koleno
deset panenek Marii kraluje
nad potlučenými kříži
nad cínovým nádobím
nad opuštěným svátým Mikulášem
a zbytky zámecké nádhery
nad stádem patronů ohluchlých a oněmělých
nad vlnobitím postav zevlujících na umělecké předměty
daleko od vyprázdněných svatyní
kde nadarmo nestávají
ani gotičtí
ani románští
ani barokní
vyzlacení
nebo nabarvení
svati

ZÁŘI
Podzim mám z celého roku nejraději
září je můj měsíc.
Všude plno sušeného medu
a lákání.
Oplatky lipového listí se válí
na šedém chodníku
když jdu nakupovat.
Důvěrné slunce osvatozáří
i nesvaté.
Každému trochu pozlátka
jako na pouti.
Nemám si koupit školní sešit
na deník?
K básnění by mě svedla
švestková obálka a astry, hvězdy na zemi,
srdíčka na šípku,
bzukot zralých včel.
Ač kraj můj opustilo, co zpívá, švitoří a veselí se,
ptáci odtáhli,
mne země bere do klína,
hladí teplou rukou po vlasech
a domlouvá mi.
Je září, můj měsíc.
Otvírám selskou skříň,
bohatstvím nabitou,
upřímně malovanou.
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KDYŽ VESMÍR

.

Ivan Jelínek

u nadhlavníku viděn nepotkán
tu srůstá s námi u dna.

Když vesmír nás, len vesmír cizí,
ten vesmír zvon,

Když vesmír:

planoucí ěemonémé hloží,
to přicházení, které mizí,

Hluk, tma poddvojmá.
T o modrocerné žhoucí hloží.
Ten ohně sloup. íá r mrazu, světla.

on nebes oko,
vesmír strom,
potrava na led1, zásoba na potom,
všech, svitů okov,
živě nás duši listovou nám pil,
lokal nás, pijavice z žil,
tekutost horkou duší našich.
Plný se valil,
tekutost všechnu i mě množe!

Vesmír oko. Ta láska stálic.
Vesmír: komet metla.
To vesmír náš:
Ten věčně cizí:
Prs dral se dychtivě k jeho ústům,
z poddvojné duhy její řízy.
Moc beránčí, sta ran, moc nezabitá
se zmítá.

že k poslednímu soudu jara!

Ještě zkví tam v pustu.
V nevýslovnosli lože stehen:
vždy v cíli!

Nás přesahuje, nedosáhl

Milený plesá. Zmilitký, smrti milý.

neptán a neprošen.
K milosti modlen

Před hady, lvy a před ostříži
ze smrští třasu plesá

vzkříšeni nám odpřisáhl.

mramor živý. Opět plane bílý.

On nic. On pln. On poloprázdný.
V pupenců hroby si nás kladl:

Hrnul se, valil:
mrmut, kal, skvost.
T a peřej vod,
ten semen svod
vždy přitomnější jsa se vzdálil.
On zlato staré, neprošen
jasnil se i kalil;
strom strun,

Slov okov nabral nás
i j černi třpytu hvězd!
Slov okov, kov
vbíjení:
i ruce mé, i struny,
možnost pněni, naše křižování.
Mocnosti berly hadí!

lun klenot nenošen.
Ona vesmír:
Tajtydlivá, nám cudná,
v říji milující saň.
Jed náš, med nám, pro nás mléko.
On vesmír:
Pískaje na nás brekem, cévkou

Mocnosti kříže,
kov slov, léčí lásky ěeřenem
Spasitel, 'Syn Boží, Ježíš
z rakví, lusků, ze skal za hady vedl
nás, mne, tebe:
smrti majetek,
koruny jeho trnové hloží červené
kdysi. T eď děti nebes
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CINSURA v “Klasické” podobě v Česko*
Slovensku neexistuje. Místo ní však jsou
četné jiné instituce, které její funkci vy
konávají sice méně nápadně, ale stejně
důkladně. První zábrana je už v samém
spisovateli, který nechce ztratit existenci.
Druhou censumí institucí jsou nakladateltší ietoři a třetí tak zvaní odpovědní
redaktoři, kteří jsou určeni pro každou
'■nihu zvlášť. V případě knih vědeckých
x tomu přistupují ještě t. zv. recenzenti,
v tiráži uvedení jménem, kteří bdí nejen
nad vědeckou, ale zvláště i nad stranic
kou úrovní publikace. Další censumí in
stituce mají celostátní povahu, ať už je
to sdružení nakladatelství, nebo nedávno
znovu ustavená knihovnická rada. Tato
instituce vznikla roku 1955 jako paralela
k neblaze proslulé ústřední ediční radě.
Tehdy úřední zpráva pravila, že je to
“poradní orgán ministra kultury pro zá
sadní otázky našeho knihovnictví”. Ve
skutečnosti však běželo o to, aby se ve
veřejných knihovnách provedla další dů
kladná čistka. Následující táni, 20. sjezd,
sjezd Svazu čs. spisovatelů a jiné udá
losti tomuto orgánu zabránily, aby svou
činnost rozvinul podle plánu. Dokonce,
dříve než jeho činnost ustala, musel nej
prve odstraňovat, n á -p ř. z vězeňských
knihoven, některé spisy Zápotockého,
Ehrenburga a Stalina. Předloni, v rámci
restaurace kulturního stalinismu — byla
existence ústřední knihovnické rady obno
vena zákonem 53 z 9. července 1959.
Na jaře letošního roku měla tatonovácensurní instituce konečně ustavující schůzi.
Čistit* se bude! N e však od Stalinistů. r
WILLY HAAS německý novinář a spisovatel
z Prahy se dožil 7. června v Hamburku
sedmdesátky. Spolužák Franze Werfela
a přítel Franze Kafky, Maxe Broda,
Pavla Eisnera a mnoha dalších pražských
německých a českých spisovatelů, působil
po první světové válce až do Hitlerova
uchvácení moci v Německu, kde vydával
jeden z tehdejších nejlepších časopisů
D ie literarische W elt. V té době vznikl
jako divadelní a zvláště jako filmový kri
tik. Jako scenárista, patřil Haas k objevi
telům hereckého umění “božské” Grety
Garbo. N a podzim 1939 Haas emigroval
do Indie, v jejíž armádě prožil druhou
světovou válku. Pák žil krátký čas v Lon
dýně a v posledních letech působí jako
redaktor časopisu Die W ell v Hamburku.
Vydal Kafkovy dopisy Mileně Jesenské,
monografii o B. Brechtovi a knihu svých
vzpomínek D ie literarische Welt.
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Pseudokomunismus
Káro! Bělák

Podstatnou časťou komunistickej
propagandy je tak zvaný “boj proti
fašizmu”. Tento boj sa sústreďuje
hlavně proti Západnému Nemecku.
Ide tu o akciu, o ktorej rozmere,
intenzitě a organizovanosti nemá západný člověk představu. V roku 1960
vysielal československý rozhlas při
bližné mesačne asi 400 protinemeckých komentárov, reportáží, poznámok alebo správ. Prakticky každú
hodinu bol poslucháč českosloven
ského rozhlasu konfrontovaný so západonemeckým “militarizmom”, “revanžizmom”, s “nacízmom” alebo
“neonacizmom”.
Výkonným orgánom tejto propa
gandy nie je samozřejmé len rozhlas.
Podiel'a sa na nej plánovité všetka
tlač, masové organizácie, “Bojovníci
proti fašizmu”, “Obránci mieru”,
tiež škola, film, divadlo a celá ob
last’ kultúry. Ide o obrovská a dlhoročnú kampaň, ktorou je napojená
všetka propaganda, školenie, manifestácie, výchova a kultúra. Před
československé obecenstvo předstu
puje komunizmus najčastejšie ako
“bojovník proti fašizmu” a “záruka”
proti jeho obnově. Dávajú si súdruhovia nesmiernu prácu, aby pře
svědčili Československo, že na druhej
straně Šumavy číhá “nový” Hitler,
že sa tam do novej utočnej vojny
srocujú esesáci, že nacizmus nie je
kapitolou minulosti, ale faktom
dneška a konkrétnou hrozbou zajtrajška.
Úlohou tejto kampaně je samo
zřejmé difamovať Západně Nemeckoacelý Západ. Je tiež jasné, že
tento komunistický “antifašizmus”
je prostriedkom na neutralizovanie
protikomunistíckej opozície alebo ná
lady a súčasne tiež na vytvorenie
istej lojality medzi režimom a nekomunistickým 1’udom.

Týmto sa však smysel komunistického
“antifašizmu” a protinemeckej kam
paně nevyčerpáva. Zdá sa, že v hre
nie je len mocenská alebo politická
potřeba komunistickej taktiky alebo
stratégie, ale ešte viac snáď hlboká
vnútomá potřeba komunistickej
sebazáchovy.

“Fašizmus”, ako mu rozumia komu
nisti, nie je německou specialitou
alebo monopolom. Jeho vlastný vý
znam je univerzálny. V rozšíření a
doplnění starej leninskej formulky
je dnes fašizmus “posledným štádiom
kapitalizmu” . Zbavený svojich trhov
a možností ďalšej expánzie, přistu
puje kapitalizmus “logicky” k násil
ným riešeniam fašistického typu.
Tak je — podl’a komunistov — fašiz
mus kapitalizmu immanentný a ako
latentná skutočnosť a hrozba všadeprítomný. Preto sa komunistická pro
paganda len tak hemží fašizmami
rozneho druhu. Jestvuje podl’a nej
fašistická odroda Ku-Klux-Klanová,
španielska,
portugalská,
grécka,
juhoamerická, existuje křesťansko
demokratický “klérofašizmus” a ?ociálne-demokratický
“sociálfašizmus”. Celý nekomunístícký svět -—
snáď len s výnimkou menej vy
vinutých oblastí — je doména fa
šizmu otvoreného alebo utajeného
a zárodkového.
To je dnes v jadre politický obraz
světa, ako ho vidí komunizmus. Ob
raz pozostáva z troch naprosto od
lišných a ostro rozdělených častí. Na
jednej straně je absolutny “pokrok”,
na druhej potom fašizmus, v róznych svojich formách, vývinových
stupňoch, druhoch a poddruhoch.
Tvrdým jadrom tohto temného světa
je podl’a komunistov Spolková re
publika. Představuje “fašizmus” v

najčistejšej a najvýraznejšej podobě,
ako model a reprezentatívnu “pars
pro toto”.
Podl’a komunistickej představy má
fašizmus univerzálnu platnost’. Starý
antikapitalistický alebo antiimperialistický mesianizmus bol doplněný,
a — hlavně v Europe — takmer
nahradený mesianizmom antifašistickým.
Protínemeckú kampaň třeba chápat’
v tejto aúvislosti a perspektivě. Jej
význam podstatné převyšuje iba čisté
mocensky-politické záměry- a ciePe
komunizmu. Zodpovcdá nielen po
třebám komunistickej expánzie, ale
dotýká sa súčasne najhlbších poloh
komunistického sebazdóvodnenia a
sebaoprávnenia. Komunistický anti
fašizmus nie je iba prostriedkom na
rozkladanie slobodného světa, ale
súčasne — a možno, že ešte viac —
vnútorná potřeba viastnej seba
záchovy.
Od počiatkov svojej štátnej existencie pokúša sa komunizmus za
pustit’ kořene v Pudskom vědomí,
vypěstovat’ “nového” člověka, kon
struovat’ nové svedomie, nové hod
noty a nový “spoločenský poríadok” .
Je jedným z najhlbších tajomstiev
komunizmu, že tieto snahy vcelku
stros^otali. Komunistický poríadok
je naďalej iba donucovací poríadok
a niet dost’ náznakov alebo argumentov pre domnienku, že by sa
to málo v dohl’adnej budúcnosti
změnit’.
Nový “socialistický” alebo “komu
nistický” člověk sa nikde nedal vy
pěstovat’ v kvalitě a miere, ktorá
by uspokojila potřebu. Komunizmus
neuspel vo svojej snahe “zmeniť ”
1’udské vedomie; vedel ho len po
tlačit’, zatlačit’ alebo zkarikovať. Na
bežiacora páse odhaPuje ofíciálna
komunistická výpověď “nedostatočnú účinnost’ propagand)' a školenia”, ’’vplyv buržoázneho zmýš1’ania a prežitkov”, “ponížené obdivovanie Západu”, “apolitičnosť”,
“vytieranie očí”, “dvojáku tvář”,
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Pseudo komunismus
K arol Bělák

Podstatnou časťou komunistickej
propagandy je tak zvaný “boj proti
fašizmu”. Tento boj sa sústreďuje
hlavně proti Západnému Nemecku.
Ide tu o akciu, o której rozmere,
intenzitě a organizovanosti nemá západný člověk představu. V roku 1960
vysielal Československý rozhlas při
bližné mesacne asi 400 protinemeckých komentárov, reportáží, poznámok alebo správ. Prakticky každá
hodinu bol poslucháč českosloven
ského rozhlasu konfrontovaný so západonemeckým “militarizmom”, “revanžizmom”, s “nacizmom” alebo
“neonacizmom”.
Výkonným orgánom tejto propa
gandy nie je samozřejmé len rozhlas.
PodieVa sa na nej plánovité všetka
tlač, masové organizácie, “Bojovníci
proti fašizmu”, “Obránci mieru”,
tiež Škola, film, divadlo a celá ob
last’ kultúry. Ide o obrovská a dlhoročnó kampaň, ktorou je napojená
všetka propaganda, školenie, manifestácie, výchova a kultura. Před
československé obecenstvo předstu
puje komunizmus najčastejšie ako
“bojovník proti fašizmu” a “záruka”
proti jeho obnově. Dávajú si súdruhovia nesmiernu prácu, aby pře
svědčili Československo, že na druhej
straně Šumavy číhá “nový” Hitler,
že sa tam do novej utočnej vojny
srocujú esesáci, že nacizmus nie je
kapitolou minulosti, ale faktom
dneška a konkrétnou hrozbou zajtrajška.
Úlohou xejto kampaně je samo
zřejmé difamovať Západně Nemeckoacelý Západ. Je tiež jasné, že
tento komunistický “antifašizmus”
je prostriedkom na neutralizovanie
protikomunistickej opozície alebo ná
lady a súčasne tiež na vytvorenie
istej lojality medzi režimom a nekomunistickým 1’udom.

Týmto sa však smysel komunistického
“antifašizmu” a protinemeckej kam
paně nevyčerpáva. Zdá sa, že v hre
nie je len mocenská alebo politická
potřeba komunistickej taktiky alebo
stratégie, ale ešte viac snáď hlboká
vnútomá potřeba komunistickej
sebazáchovy.

“Fašizmus”, ako mu rozumia komu
nisti, nie je německou specialitou
alebo monopolom. Jeho vlastný vý
znam je univerzálny. V rozšíření a
doplnění starej leninskej formulky
je dnes fašizmus “posledným štádiom
kapitalizmu” . Zbavený svojich trhov
a možností ďalšej expánzie, přistu
puje kapitalizmus “logicky” k násil
ným riešeniam fašistického typu.
Tak je — podl’a komunistov — fašiz
mus kapitalizmu immanentný a ako
latentná skutočnosť a hrozba všadeprítomný. Preto sa komunistická pro
paganda len tak hemží fašizmami
rózneho druhu. Jestvuje podl’a nej
fašistická odroda Ku-Klux-Klanová,
španielska,
portugalská,
grécka,
juhoamerická, existuje křesťansko
demokratický “klérofašizmus” a ’ociálne-demokratický
“sociálfašizmus”. Celý nekomunisticky svět —
snáď len s výnimkou menej vy
vinutých oblastí — je doména fa
šizmu otvoreného alebo utajeného
a zárodkového.
To je dnes v jadre politický obraz
světa, ako ho vidí komunizmus. Ob
raz pozostáva z troch naprosto od
lišných a ostro rozdělených častí. Na
jednej straně je absolutny “pokrok”,
na druhej potom fašizmus, v róznych svojich formách, vývinových
stupňoch, druhoch a poddruhoch.
Tvrdým jadrom tohto temného světa
je podl’a komunistov Spolková re
publika. Představuje “fašizmus” v

najčistejšej a najvýraznejšej podobě,
ako model a reprezentatívnu “pars
nro toto”
Podl’a komunistickej představy má
fašizmus univerzálnu platnost’. Starý
antikapitalistický alebo antiimperialistický mesianizmus bol doplněný,
a — hlavně v Europe — takmer
nakradený mesianízmom antifašistickým.
Protínemeckú kampaň třeba chápat’
v tejto aúvislostí a perspektivě. Jej
význam podstatné převyšuje iba čisté
mocensky-politické záměry- a cieVe
komunizmu. Zodpovedá nielen po
třebám komunistickej expánzie, ale
dotýká sa súčasne najhlbších poloh
komunistického sebazdóvodnenía a
sebaoprávnenia. Komunistický antifašizmus nie je iba prostriedkom na
rozkladanie slobodného světa, ale
súčasne — a možno, že ešte viac —
vnútorná potřeba vlastnej seba
záchovy.
Od počiatkov svojej štátnej exis
tence pokúša sa komunizmus za
pustit’ kořene v 1’udskom vědomí,
vypěstovat’ “nového” člověka, konštruovať nové svedomie, nové hod
noty a nový “spoločenský poriadok”.
Je jeáným z najhlbších tajomstiev
komunizmu, že tieto snahy vcelku
stroslptali. Komunistický poriadok
je naďalej iba donucovací poriadok
a niet dost’ náznakov alebo argumentov pre domnienku, že by sa
to málo v dohl’adnej budúcnosti
změnit’.
Nový “socialistický” alebo “komu
nistický” člověk sa nikde nedal vy
pěstovat’ v kvalitě a miere, ktorá
by uspokojila potřebu. Komunizmus
neuspel vo svojej snahe “zmeniť ”
Vudské vedomie; vedel ho len po
tlačit’, zatlačit’ alebo zkaríkovať. Na
bežiacom páse odhaVuje oficiálna
komunistická výpověď “nedostatočnú účinnost’ propagandy a školenía”, ’’vplyv buržoázneho zmýš1’ania a prežitkov”, “ponížené obdivovanie Západu”, “apolitičnosť”,
“vytieranie očí”, “dvojaká tvář”,

“predstieranú lojalitu” a podobné.
Len dokladná a vel’mi objemná
kniha by mohla zachytit’ stroskotanie
komunistikého “spoločenského poriadku” v celom rozsahu a plastičnosti.
Komunistická idelogia nie je schop
ná lojalizovať 1’udské vedomie a
vyvolat’ v ňom mravnú inšpiráciu.
Ideológia zostáva len ideológiou, to
je umelou konštrukciou rozumu,
ktorej je právě preto zahatený prů
stup do intimnějších oblastí vedomia
alebo “objektivnu” a přiznané berie
tickú ideológiu o to viac, že ona
sama sa označuje za iba “vedeckú”
alebo "objektivnu” a priznanie berie
člověka na vedomie len na okraji
vePkých, “objektívnych” procesov
historických a hospodářských.

Ideologia samozřejmé móže ovplyvniť člověka, ale len podal’, pokial’
je sama “konkrétna”, pokial’ na
vazuje na skutočnc potřeby a pocity
člověka. To však nie je případ komunistickej ideologie, ktorá so svojím
“dialektickým materializmom” alebo
“demokratickým centralizmom” je
čisté abstraktná stavba, ktorá oslo
vuje nanajvýš len niektoré sklony
intelektu. Komunistická propaganda
móře například znádherňovať poštátnenie výrobných prostriedkov
alebo trebárs vyššiu úžitkovosť do
bytka, ale to všetko sú záležitosti
technickej povahy, nic etický ideál a
hodnota, ktorá by člověka inspiro
vala k láske a oddanosti.
To istď platí pre všetky poučky, tézy
a “ideály” komunizmu. Snaží sa
propaganda nadat’ ich mravnou
kvalitou, ale ony nenadchýňajú, nezapaPujú. Nechávajú dušu studenou.
Preto ani po výše štyridsiatich rokoch neexistuje komunistická “spo
ločnosť ” v pravom slova smysle,
ale iba “poriadok”, poťažne donucovací poriadok. Je vóbec otázne, či
jestvuje nějaká “mravná závaz
nost’ ”,
“presvedčenie”,
“viera”
alebo “zodpovědnost’ ” či “láska”,
ktoré by pramenili v komunistickej

inšpirácii. Myslíme, že tomu tak nie
je, a že si to komunizmus sám vý
borné uvědomuje ako najvačšiu sla
binu a nedostatok vlastnej existencie.
Odkázaný len na seba, komunizmus
duchovné a mravné nevyžije. V sebe
saniom nenachádza komunizmus
dost’ duchovnej podstaty, pomocou
ktorej by sympaticky prenikol do
vedomia Pudí a legitimoval sa v
v ňom v najširšom a pravom slova
smysle.
Preto hPadá dnes komunizmus tak
úsilné svoju raison ď etre pomimo
vlastnej ideologickej oblasti. Pokúša
sa o symbiózu s nacionalizmom a
národným citom. Vypomáhá si symbolami, formami a obradmi pseudonáboženského póvodu. Bojuje za
“mier” akokoPvek je táto koncepcia
ideologicky sporná. Zasadzuje sa
vehementne za “slobodu” koloniálnych národov, bez toho, že by při
tom příliš spomínal diktaturu proletariátu. Napadá viac kapitalistické
zlo, než chválí vlastně dobro. Bojuje
za “svetovú revolúciu”, ale ešte
viac proti démonickému sprísahaniu
“fašizmu” .
Komunizmus je vždy súčasne pseudokomunizmom alebo “ersatzkomunizmom”. Nechcem na tomto mieste
skúmať, do akej miery sú rózne
obsahy a formy pseudokomunizmu
přetvářkou a taktickým zavádzaním,
a do akej miery sa naopak — pod
tlakom nezbytnosti — stali relativné
pevnou súčiastkou komunistického
vedomia. Aspoň tol’ko by tu však
bolo třeba připomenut’, že prvé sa
týká viac aparátu a vedenia, zadal’
čo druhé viac řádového členstva. V
tej miere, v ktorej sa komunizmus
vzďaluje od tvrdého stranického
jadra a presúva do más, v tej istej
miere sa mění v pseudokomunizmus.
Len v tomto přestrojeni je schopný
preniknúť do verejnej mienky a
vzbudit’ v nej sympatický ohlas.
Jeho vlastná existencia nestačí komu
nizmu na jeho sebazdóvodnenie.
Potřebuje na to mýtické “temné
sily”, ktoré sa nachádzajú pomimo

jeho vlastnej ideologickej oblasti. In
tenzita, s kterou komunizmus tie
“temné sily” konštruuje a “odhaPuje”, nasvědčuje tomu, že tu
ide o jeho vnútornú potřebu, ktorú
považuje sám za nezbytný předpo
klad svojej existencie.
Myslím, že tomu skutočne tak je.
A je pravděpodobné, že sa problém
chybujúceho alebo nedostatečného
sebazdóvodnenia komunizmu časom
.ešte priostrí.
Mýtus zlého kapitalizmu strati! pod
statné na účinnosti. Už preniena
Sovietskeho svazu na vysoko indus
trializovaná spoločnosť musela priniesť so sebou “kapitalistický”l’udský
typ. Sovietsky člověk musí už preto
byť nepomerne bližsie západnému
štýlu myslenia a života, než bol
priemerný Rus predrevolučný. Proti
klad medzi priemySelným Západem
a zaostalým starým Ruskom, s kte
rého sa predovšetkým živil starý
antikapitalistický mýtus, tento proti
klad je objektivně překonaný vývinom.
Tiež ostatné pramýty

komunizmu

stratili časom na posobnosti. Medzinárodný, všePudský pathos vybledol.
Revolučný mesianizmus robotnickej
triedy ustúpil na celej čiare zbožňovaniu produkcie. Starý etos slo
body sa rozplynul v bezpodmieneénej stranníckej a štátnej disciplíněChiliastický dbraz rajskej budúcnosti sa zatemnil a naopak zlá “tem
ná minulost’ ” sa vyjasnila.
Co zostáva, je “antifašizmus”. Tento
mýtus je relativné účinný, a komu
nisti podnikajú všetko, čo je v ich
silách, aby jeho účinnost’ vystupňo
vali. Protinemecká kampaň je pod
statná časť a hlavný prostriedok
týchto snáh.
“Antifašizmus” je vedl a “antikolonializmu” najdóležitejšou formou
pseudokomunizmu. K vóli “dialek
tickému materializmu” alebo “proletárskemu interncionalizmu” sa nikdy
nezapálí ruská, poPská alebo česko
slovenská mysel. Proti fašizmu by

však tíeto národy ochotné siahli i
k zbrani. Komunizmus je v celom
sovietskom bloku menšina, ale antifašizmus je vačsina.
Kde je nemožná názorová jednota
všetkých len na základe komunistickej inšpirácie, tam sa tá jednota
uskutoční 1’ahko za předpokladu re
álnej fašistickej hrozby. Kde komu
nistická ideológia pósobí slabo, kde
nevytvára presvedčenie a mravná
závaznost’, kde stroskotáva ako pra
vý spoločenský ideál, tam všade jej
može přiskočit’ v najvyššej núdzi
na pomoc “antifašizmus” a preklenúť aspoň načas priepasť medzi režimom a 1’udom.
Je to dnes hlavně fašistický mýtus,
čím komunizmus nahradzuje svoju
nedostatoČnú alebo nejestvujúcu du
chovnu podstatu. Tento nedostatek
duchovnej podstaty je fakt. V jeho
odčinění vidí alebo tuší komunizmus
nezbytný předpoklad svojej existencie
a prežitia.
Třeba přinutit’ komunizmus, aby
odložil svoje antifašistické prestro-

jertie a znemožnit’ mu únik tiež do
ostatných foriem jeho sebazdóvodnenia. Pozbavený svojej pseudolegitimity, musel by sa komunizmus
napokon aspoň pokusit’ založit' svoju
existenciu na právej duchovnej pod
statě, na shodě s pravdou a s človekom. Keby to nedokázal, musel
by so komunistický donucovací poriadok časom rozplynut’ v neúčin
nosti a v bezmocnosti.
Vykořenit’ a zneškodnit’ antifašistícký mýtus a iné mýty komunizmu nie
je možné iba antipropagandou, vý-,
poveďou a svedectvom. Čo sa tu
žiada, je silný demokratický etos a
nekompromisná jednota ducha a
praxe. Třeba v rámci Spolkovéj re
publiky i celého Západu uplatňovat’
najvyššiu politická zodpovědnost’,
vyčistit’ vlastně polé, pozbaviť komu
nistické mýty argumentov a živnej
pody.
Kto to nechápe, pomáhá komuniz
mu, a to právě na iiajslabšom mieste
jeho dochovnej a politickej exis
tence.

Mír, atomový pat, válka
Jan Vašek
Inský dram atik George Bernard Shaw
jednou napsal: "Národy jsou jako vlely.
N em ohou zabíjet, leda za cenu svého
vlastního íivota.” Shaw byl pacifista a ne
každá věta, kterou o otázkách m íru a
války napsal, by m ohla svět vyvést z dneš
ní krize. N ěkdy psal p ro potlesk davů,
jindy aby provokoval, a opět jindy, aby
se vysmíval. V přirovnání náro d ů dneška
k včelám však vyjádřil pěkně a stručně
naši situaci. K dyby se některý n árod po
kusil pokořit, vyhladit a zabít d ruhý n á 
rod, vrhl by se sám do zkázy a spáchal
by sebevraždu. Ž ihadlo je stejně sm rto
nosné pro včelu i je jí oběť.
U ž několik let trvá atomový pat, neroz
hodný stav nu la nula, který n u tí státní
ky, aby se pokusili gordické U2ly politic
kých otázek řešit rozleptáním a n e me-

čem jako dříve. Nebezpečí, které hrozí,
přivede snad konečně lidstvo k rozumu
a odstraní války, které se dříve zdály
tak neodvratné, jako střídání ročních ob
dobí. T en to k rát b y však už po zimě vál
ky nenásledovalo autom aticky ja ro míru.
Svět je ta k malý, že by se celý změnil
v jediné bojiště, jedinou frontu a poslé
ze v jediný hrob lidstva. Leželi by v něm
vedle sebě útočníci jako napadení, milita risté jako pacifisté, neutralisté ozbro
jen í jako neozbrojení.
Podle čínského historika, d r. H u. Shina,
se první odzbrojovací konference dějin
konala v Číně roku 545 př. K r. Rychle
skončila, protože část delegátů si s sebou
přinesla tajn ě zbraně. A od té doby kaž
d á další odzbrojovací a mírová konfe
re n c e přinesla v nejlepšfm p řípadě pouze

oddáleni války, a ne je jí definitivní od
stranění. M ohli bychom, říci, že všechny
vlastně selhaly, ale že nynější jednání
o odzbrojení a m ír selhat .nesmí. — Přirovnáme-li odzbrojovací konferenci, kte
rá se v Č íně konala-před více než dvěma
tisíci lety, k dnešním jed n án ím u zelených
stolů, mohli bychom říci, že tajnou a
skrytou zbraní Sovětů je n a těchto jed
náních vždycky jejich “nět” Jím se dá
torpedovat každý návrh a rozbít každá
konference.. A přece můžeme zjistit jakýsi
pokrok v názorech. Kdežto M olotov ještě
p řed několika málo lety cynicky prohla
šoval, že atomové a vodíkové bomby mo
hou zničit jen civilizaci kapitalistickou,
kloní se Chruščov k realističtějšímu ná
zoru. že válkám se lze vyhnout. Rozumí
se: protože je to nutné. Atomové bomby
by zničily kapitalisty jako sttlinisty. K
tom uto přesvědčení h o jistě nevedla okol
nost, že by byl menším komunistou než
Stalinův oblíbenec, nýbrž úvaha o sou
časném stavu vyzbrojení.
T ak jako za d ruhé světové války vyvinu
ly Spojené státy obrovské úsilí, aby před
běhly H itlera, o němž se domnívaly, že
rovněž pracuje n a atomové bombě, vě
novala A merika v posledních třech nebo
čtyřech letech velkou intelektuální, vě
deckou, technickou a hospodářskou ener
gii n a konstrukci-‘j iné zbraně, která její
m u obrannému systému pSnáší stejně
revoluční změny, jako atomová bomba
před šestnácti lety. Jd e o skupinu atomo
vých ponorek, vyzbrojených raketam i polaris s atomovou náloži. T yto ponorky
mohou hlídkovat ve všech mořích světa;
jejich akční rádius je prakticky neome
zený, když trvání hlídky závisí pouze na
vytrvalosti posádek. Několik ponorek s
bateriemi atomových raket polaris nyní
pravidelně hlídkuje pod věčným ledem
severního pólu a je připraveno, aby v ně
kolika minutách provedlo n a útočníkovi
odplatu. N enajde je žádný rad a r á nezni
čí je řádný atomový koberec. Jsou menší
než jehly v kupce sena. Teoreticky vzato
by mfchly zničit útočníka třeb a až poté,
kdyby dobyl celého světa a pořádal triůmfální přehlídku n a počest svého vítězství.
Jsou rozhodujícím argum entem proti Molotovovu názoru, že by atomové bomby
zničily je n kapitalisty.
E xtrém ní pacifisté se pokoušejí 6vět pře
svědčit, že m á jen dvě alternativy: bud’
být rudý, anebo m rtvý. A doporučují úpl
né odzbrojení i za předpokladu, že by
Sovětský svaz neodzbrojil. T en to názor

je pošetilý a odporuje křesťanské mo
rálce a zásadám humanitní mravnosti.
Není hříchem je n krást, nýbrž i dávat
příležitost zloději. A správně říká příslo
ví, že je to právě příležitost, která dělá
zloděje. Možnému útočníkovi nesmí být
dána. Kdyby klenotník vystavil své zboží'
ve výkladech, které by nebyly opatřeny
silným sklem, kdyby nespouštěl v noci
kovové žaluzie a nechal dveře svého
opuštěného krámu otevřené, řekli bychom
právem, že je blázen. A žádná pojišťovna
na světě by s ním neuzavřela pojistku a
naopak by mohl být trestán, protože svádí
ke krádeži. Také neozbrojený neutralis
m s svádí k útoku, A svádělo by k ně
mu róvněž nedostatečné vyzbrojení. K ra j
ní pacifisté a krajní neutralists jakoby
lákali vraha: " P o jď a udeř mne!”
N ikdo si nedělá iluze, že se v dnešní
spletité situaci k dohodě o odzbrojení
dospěje lehce a brzy. Ještě chybí řada

podmínek k vytvoření trvalého, defini
tivního a spravedlivého míru na celém
světě ve svobodě a dostatku. Budeme však
o kus dál, až se sníží nerovnost národů
a států, až se ze světa odstraní ponižu
jící hlad, až se postupně bude vyrovná
vat nerovnost ve vzdělání, kultuře, život
n ím slohu a jiných věcech, které teprve
činí život snesitelným a lidským. T a to
cesta není utopií. A jako největší západ
ní průmyslové země v posledních dvou
desetiletích v podstatě likvidovaly tzv.
třídní boj tím, že daly všem svým obča
nům příležitost, aby žili v dostatku, tak
se také z příštího světa odstraní některé
největší příčiny boje mezi národy, až se
pro všechny naskytne příležitost dostatku
a rozvoje duchovní kultury na základě
tohoto hmotného dostatku. Snad je tedy
v léto chvíli nejdůležitější, aby nikdo ne
ztratil nervy a rtcvrhl se na svého protiv
níka jako včela, která zemře, když vy
pustila žíhadlo.

Materialistické pojetí dějin
J ifí Kolaja
V e sborníku V áni poděkování a lás
k u vám {Státní pedagogické nakla
datelství, P ra h a 1960), který vydala
filosofická fak u lta university v Brně
k 15. výročí osvobození Českosloven
ska sovětskou arm ád o u , se píše, že
“mezi buržoazní sociologii a m ar
xism em-leninismem n em ohla existo
vat kontinuita vědecké a výchovné
práce. S ta rá sociologie nem ohla exis
tovat a n i jak o zvláštní obor m im o
rámec marxismu - leninism u" (sír.
245). A v knize Jaroslava KlofáČe
a V ojtěcha T lustého Současná em pi
rická sociologie (O rbis, Prah a 1959)
se sociologie definuje jako zbraň b u r
žoazie právě pro svou “zdánlivou”
objektivnost (str. 212). N ap ro ti to
mu však sociologie dnes již opět
existuje jak o samostatný akadem ic
ký a universitní předm ět v Polsku
a v Jugoslávii. A sovětské delegace
zase jezdí na m ezinárodní konferen
ce sociologu a kupodivu se v září
1959 zúčastnila také asi desítičlenná

čs. delegace světového sociologického
kongresu v italské Strese.
M á m před sebou knihu Jaroslava
K lofáčc M aterialistické pojetí dějin.
Z ákladní problém y (S tá tn í nakla
datelství politické literatur)’, Praha
1959). Chci se jí zabývat ze dvou
důvodů. Předně se tato kniha stále
znovu ve svém výkladu historického
materialism u vrací k sociologii a po
týká se s ní. D ruhý důvod je osobní:
V yučuji sociologii na universitě státu
K entucky a tento předmět jsem stu
doval jak u zesnulého profesora Blá
hy na filosofické fakultě Masarykovy
university, tak na chicagské a cornellské universitě. (Při své první ná
vštěvě v Československu v létě 1956
jsem byl tamními úřady žádán, abych
v Československu zůstal a pracoval.
N abídl jsem, že budu v Českosloven
sku jako am erický oběan vyučovat
sociologii jako hostující profesor.
C htěl bych zde znovu opakovat, že
jsem stále ochoten jít do Českoslo

venska vyučovat sociologii a udělal
bych to velmi rád.)
C o je historický materialismus, který
dnes v Československu je n politickou
mocí, nikoli však vědeckými měřítky
nahradil sociologii? N ež se pustím
do rozboru Klofáčovy práce, je tře
b a hned na počátku vytknout, že pro
nás není měřítkem vědeckosti, zda
vědecká práce podporuje progresiv
ní či zpá tečnické společenské síly
(K lofáč, str. 9 ). Matematiky Či bio
logie používal a zneužíval pro své
cíie jak H itler, tak Stalin. V ěda se
stala vědou jedině proto, že se usi
lovně snažila vym anit se z vědomé
či nevědomé závislosti či případné
politické nebo jiné. služebnosti vůči
určité společnosti, skupině, třídě ne
bo osobnosti. Tento proces není skon
čen ani dnes. Právě v e společenských
vědách, o které nám půjde, kde pro
blém závislosti na společnosti je m no
hem hlubší než ve vědách přírodních,
se v tom to úsilí dosud pokračuje.
Poznání toho, že naše vědění je rela
tivní, stupeň objektivity našeho po
znání nesnížilo, nýbrž zvýšilo. O d
Bacona, D escarta, Marxe, Einsteina,
Freuda a Northropa až po všechny
m é americké kolegy v sociologii, kte
ří se s takovým úsilím snaží objevit
’‘nástroje” pro měření různých spo
lečenských jevů, vědci usilovali a bu
d ou usilovat o nejvyšší m íru objek
tivnosti. Pro vědce empiricko-teo-'
retíckých věd služebnost platí jedině
vůči dvěma požadavkům: předně
požadavku o evidenci a shodnosti
se smyslovou zkušeností, a za druhé
požadavku logického organizováni
pojmů, v nichž on a zkušenostní data
vykládáme, či případně předvídáme.
Obou požadavků lze aspoň relativně
dosáhnout, jestliže se věda podrobu
je kritice. Proto kdyby sociologové
v Československu m ohli dnes provo
zovat svobodně svou disciplinu, zlep
šilo by se i poznání marxistických
pracovníků. Zesnulý profesor Bláha
se na příklad hned po válce pustil se
svými žáky do výzkumu kulturních
potřeb města Brna. D at, která na
sbíral, by m ohl s prospěchem použít
k plánování a k rozvoji mého rodné-

ho města kdokoli, národněsocialistický stejně jako komunistický národní
výbor. Snad tady je také vysvětlení
toho, proč (Klofáč, str. 18/ zjišťuje,
že se v poslední době v historickém
materialismu objevily “spekulativní
tendence”. Klofáč žádá, aby se na
příklad jen stále neopakovalo, že tříd
ní boj je hybnou silou vývoje třídní
společnosti, nýbrž aby se třídní boj
studoval specificky v nových historic
kých podmínkách. (Str. 34). Výbor
ně, s tím sociologie může jen sou
hlasit! Na jiném místě Klofáč píše,
že téže o zostřování třídního boje
je neudržitelná (str. 19). Na str.
150 však tvrdí, že brutalita kapita
lismu prý pokročila. Studenti v
mém semináři by se s tím nespokolili. Chtěli by vědět, jaké má Dr.
Klofáč pro své tvrzení důkazy. Vždyť
třeba intenzita třídního boje se pe
riodicky zvětšuje nebo snižuje. Jak
to změřil, jakých indexů používal,
aby získal důkazy pro svou tézi?
Představme si, že brněnský národní
výbor vydá vyhlášku, že třídní boj
se zmenšil. Koná marxistický vědec
ký pracovník na filosofické fakultě
v Brně svou povinnost vědce tím, že
takové prohlášení přijme jako doká
zanou věc, či se cítí vázán svým vě
deckým svědomím a zvídavostí, a roz
hodne se se svými studenty přezkou
mat tvrzení městského' výboru ? Ať
už jakkoli, kolega Klofáč žádá na
stránkách 36-41 své knížky výzkum
a sbírání dat o čs. společnosti. A k
tomu mu můžeme jen blahopřát.
Co je tedy historický materialismus?
Klofáč, odpovídaje na tuto otázku,
se postupně zabývá dvěma hlavními
problémy: předně je to otázka po
znání, a za druhé je to problém pří
činy společenských změn. Otázka po
znání: materialisté operují známou
teorií odrazu: Dělí skutečnost na dvě
části: materiální základna a “vědo
mí.” Materiální skutečnost časově
předchází skutečnost zachycovanou
a odráženou ve vědomí. Společenské
bytí předchází společenské vědomí,
člověk tu už existoval, zápasil o svůj
život a jednal, a teprve později si

uvědomoval svou existenci, Svou lid
skou problematiku.
S tím sociologie souhlasí. Mimocho
dem tento názor přijala taková větši
na vědců, kteří pracují v různých
společenských vědách, že o tom vlast
ně nikdo moc už dnes nemluví. Po
kládá se to za problematiku 19. sto
letí, problematiku Hegela a všech
filosofů společenského vývoje a po
kroku. Co však překvapuje, je to,
že se historický materialismus zde
vlastně nedostal dál. Historičtí ma
terialisté ovšem připouštějí, že vědo
mí samo pořád jen pasivně neodráží,
nýbrž že si i aktivně vybírá z jevové
skutečnosti kolem sebe. — Vztah
mezi vědomím a okolním světem je
dialektický. Proč se historičtí mate
rialisté nepustili do dalšího výzkumu
všech činitelů, které ovlivňují a pod
miňují výběrovost vědomí? Dnes ví
me, že různé věkové skupiny, ženy
i muži, lidé patřící k různým skupi
nám, lidé pracující duševně a lidé
pracující tělesně, lidé, kteří mají
strach, a lidé, kteří se cítí bezpeěni,
vidí svět v trochu odlišných perspek
tivách. (Dobrý přehled o takových
výzkumech je v knize Ivana Gaďourka, Kennissociologie, een kořte inleiding, Den Haag: Servire. — Dr.
Gaďourek, který dnes přednáší so
ciologii na universitě v Groningen
v Holandsku, je rovněž bývalý žák
profesora Bláhy.)
Dělníci to však vidí ne tak, jak před
pokládá historický materialismus, za
tím co většina vůdců komunistického
hnutí, kteří přišli ze střední společen
ské třídy, to tak viděla, jak ukazují
spisy Marxe, Lenina, Plechanova.
Proč sociologové, kteří si podle Klofáče kladou za cíl “obhajovat kapi
talismus” (str. 40), napsali třeba jen
takové knihy jako "Middletown”,
“Elmtown’s Youth”, "Community,
Power Structure”, ‘‘Power Elite”
(Robert S. Lynd and Helen Merrill
Lynd, Middletown: A study in Amer
ican Culture, New York: Harcourt
Brace 1929; August B. Hollingshead
Elmtown’s Youth: the Impact of

Social Class on Adolescents, New
York; John Willey, 1949; C. Wright
Mills, The Power Elite, New York:
Oxford University Press, 1959; Floyd
Hunter, Community Power Struc
ture: Study oj Decision Making,
Chapel Hill: The University of North.
Carolina Press, 1953) a desítky ji
ných, které se stěží dají nazvat obra
nou kapitalistického systému ? A proč
se historičtí materialisté prozatím ne
mohou pustit do výzkumu českoslo
venské společnosti, výzkumu, který
by jim pravděpodobně ukázal, ( že se
dělníci y národních podnicích dívají
na jisté problémy řízení podniku ji
nak, než ředitelé národního podniku?
(To jsem si ověřil na základě studií,
které jsem podnikl jednak v Polsku,
jednak v Jugoslávii, Viz mou knihu,
A Polish Factory: A Case Study of
Workers’ Participation in Decision
Making. Lexington; University of
Kentucky Press, 1960, zvláště sir.
116-133. Viz rovněž můj článek
“A Yugoslav Workers Council”, kte
rý vyjde v'jarnim čísle časopisu Hu
man Organization.)
Klofáč by na to pravděpodobně od
pověděl tak, že názory jednotlivých
lidí, ať už dělníků-či ředitelů způ
sobí, že “psychické pohnutky a mo
tivy lidí zabřednou sociologa do ne
podstatných souvislostí a vztahů, a
příčiny celkového historického pro
cesu mu zůstanou utajeny” (str. 29.
Na str. 196 však Klofáč zase připou
ští, že “neuvědomělé představy po
stoje a zájmy lidí ve společenském
vývoji často hrají důležitou úlohu” ).
Rozhodující je podle historického
materialismu poznat objektivní pro
ces, který probihá mimo vědomí lidí
a který Klofáč zachycuje s pomocí
sedmi pojmů; 1. společenské bytí.
2. materiální život společnosti. 3. ma
teriální vztahy. 4. materiální stránka.
5. materiální podmínky. 6. výrobní
vztahy. 7. výrobní síly.
Nebudeme zde čtenáře zatěžovat de
finicemi těchto pojmů, neboť se čás
tečně překrývají. Klofáčovy se nepo
dařilo je vyjasnit. Podle našeho ná
zoru Klofáč jednu z hlavních tézi
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historického m aterialism u nijak ne
vyjasnil: téže o “samopohybu výro
by” (str. 188) je spekulativně odvo
zená z Hegelovy filosofie, ale ne z
vědeckého výzkumu. Protb K lofáč
n a jed n o m m ístě m ůže ř íc i: “Z působ
výroby m ateriálních statků je nezá
vislý n a společenském vědomí” (str.
98-99), a n a d ru h ém m ístě m ůže tvr
dit, že “výrobní vztahy nejsou abso
lu tn ě . nezávislé n a lidském vědomí”
(str. 109). Proto K lofáč váhá, kam
m á zařad it vědu. J e to součást spo
lečenského vědomí, Či součást m ate
riálního života společnosti? N akonec
to řeší tak to : “Rozum, vědu a výro
bu nelze od sebe oddělit, tak jako
nelze od sebe oddělit vědom ou a vý
robní činnost lidí. Protiklad mezi vě
dou a výrobou je tedy relativní a
absolutně možno je j c h áp at pouze
ve významu gnoseologickém” (str.
185). K dyby se K lofáč dokázal osvo
bodit od hegelovské dialektiky, ne
musel by se potýkat s takovými pseudoproblémy a zavádět spekulativně
protiklad mezi výrobou a vědou. J a 
ké jsou zde rozpory? Kritický čten ář
nakonec objeví víc rozporů v Klofáčových definicích, než ve světě je
vů, násilně strkaných d o třífázové
pojmové kazajkv obdivovatele prus
kého státu.
Z m iňm e se teď je n krátce o druhém
hlavním problém u historického m a
terialismu, totiž o příčinách změn
ve společnosti. K lofáč zde je m no
h em blíže sociologii, než v teorii pro
tikladu poznání. 2 e růst obyvatelstva
je určován celou řad o u činitelů, a
ne je n jedním faktorem (str. 162163), je dnes obecně přijato. 2 e ně
které společenské instituce m a jí “blíž”
k ekonomickým institucím ( “ekono
m ická instituce” je sociologický ter
m ín, K lofáč ho používá), kdežto ji
n é “d á l”, by dnes sociologie také při
pustila. K lofáč je si však hned jist,
že .náboženství je přím o spjato s ho
spodářstvím ,'kdežto umění je hospo
dářství vzdáleno. J a k však potom
vysvětlit uměleckou tvorbu takového
G orkého, W olkera a jiných um ělců

komunistického hn u tí? Z de je třeba
víc skutečného výzkumu, přesnější
a řekněm e “descartovské “definice
těchto pojm ů, které se vztahují k
jevům 'p říliš složitým. Potěšitelné je,
že K lofáč dospěl již k poznání, že
na příklad atom ová fyzika není tříd
ní vědou (str. 214). M éně potěšitel
né je však zase opačné tvrzení, totiž,
“že cestu duchovního vývoje je mož
no vysvětlit jen pomocí ekonomiky”
(str. 175. “Je n ” podtrhl J. K .) Proč
jen to "jen’1? N edá se hodně věcí
objasnit třeba v malířství tím , že
se studuje vliv jedné malířské školy
n a d ru h o u ? V ždyť sám K lofáč si
n a jiném m ístě uvědom uje neuržitelnost takové pozice, když říká:
“H udební historik by >e učinil směš
ným, kdyby chtěl Beethovenovu hu d 
bu vysvětlovat pouze z ekonomiky
jeho doby” (str. 207).
J a k známo, v teorii příčin historic
kých změn historický m aterialismus
pokládá ekonomického činitele za
příčinu hlavní. Potíž pri kauzálním
výkladu společenských změn je však
v tom , že i historičtí m aterialisté při
pouštějí působivost ostatních, neeko
nomických činitelů. “N akonec se to
řeší tak, že se ekonomický činitel de
finuje jako ’’konec konců” ten nej
důležitější” (str.67 a jin d e ).S vědec-

ti

kého stanoviska taková nepřesná de
finice je neusppkojující.
Z d á se tedy, že historický m aterialis
m us se o d dob M arxových a E ngelsových nedostal daleko dopředu. Je
to tak, ja k o kdyby se žáci učili che
mii z učebnic napsaných v roce 1848.
H istorický materialism us, ja k ukazu
je práce Klofáčova, nedokázal ani
přesněji vymezit pojfetyi ekonomické
ho činitele, a n i nezpřesnil vyklad
kauzálního vztahu mezi ekonomic
kým činitelem či institucí a jinými
společenskými institucem i. K lofáč
m luví ve své práci také © zaostávání
společenského vědom í z a rozvojem
techniky, tedy o teorii, kterou v Ame
rice přesněji a specifičtěji zpracoval
zesnulý W illiam F. O gburn. Z d á se,
že tato téže se dnes d á aplikovat n a
historický m aterialism us v Českoslo
vensku. Společnost s plánovaným
hospodářstvím , s prudkým rozma
chem průmyslu, který dnes v Česko
slovensku probíhá, potřebuje vědu a
n e spekulaci, potřebuje d a ta a d ů 
kazy o tom , co se v československé
společnosti dnes skutečně děje, aby
se růst a rozvoj společnosti m ohl plá
novat účinněji a přim ěřeněji, a ne
podle oka s pom ocí logicky protikladné a nevyvíjející se filosofické
teorie, jíž historický materialism us
dnes je.

Šestero kritických poznám ek

Kolárův nový román
František Listopad
Antipko-křesťanská m oudrost praví, že
netřeba nosit sovy do A thén jakož dříví
do lesa. Ja n a K o lá ra , nebudem e tudíž
čtenářům Zápisníku představovat. (1)
Právě jsem dočetl jeho druhý rom án,
psaný rovněž francouzský. A bez histo
rického odstupu, úmyslně bez jakéhokoli
soustavnějšího kritického systémů, nikoli
snad z nedůvěry ke kladům psychologic
ké kritiky či osvíceného impresionizmu
nebo strukturálizmu a nestrukturalizmu,

p říp ad n ě sociologické ba, fenomenologic
ké kritiky, přičiním pouze h rst předběž
ných poznám ek p o d bezprostředním vli
vem četby. Bude n a dalších, aby tyto po
známky případně prohloubili, přehodnotili
a usoustavnilí. N akonec, co je to kriti
ka? M ožná, že nič jiného leč více méně
objektivizovaným ospravedlněním subjek
tivního vkusu (výjimku tvořili snad je
dině strukturalisté p rv n í g enerace; byla
však jejich kritika kritická? rozeznávala?
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nehybu pouze rozborem matérie a-Jejího
-sdružování?)..— Ale to by byla, j a t říkal
K ipling, už jin á povídka.

P O Z N Á M K A P R V N Í: K olár, ja k jsme
se již/ zm ínili, psal svůj- rom án francouz
ský. Než se podíváme tom uto zajím avé
m u fenoménu n a zoubky, připomeňme,
že autorova frančtina je bystrá, virtuózní, až do té plynulé nedbalosti; ano, aždo íé m ódní plynulé nedbalosti, kterou
píší mnozí současní francouzští autoři.
K olár, s m noha roduvěm ým i Francouzi,
skoro hřeší na virtuózní znalost mluvené
ho a tedy obiías nejemného a blobálního
jazyka, neschopného diferencovat popis
od dialogu a jednotlivé oscby. T ato K o
lárova Hnguistická přizpůsobivost je k
jeho oti i necti. Abychom si dobře rozu
m ěli: ona kovorovost je či může být sty
lem ( 2 ). A K olár této frančtíny jako
stylu, jako kompozičního prvku, užívá
s velkým mistrovstvím , a ť u ž je to mis
trovství vědomé či instiktivní. Fakt, po
zoruhodný u Francouze, o to obdivuhod
nější u cizince. V čem však K o lár v této
souvislosti Ztroskotává, respektive, kde
vězí nedomyšlenost jeho stylu? T a to per
fektní francouzština, frančtina dialektic
ká a pojmová, není s to vyjádřit jistou
atmosféru a určité situace, které jí nejsou
vlastní. Nezapomeňme, že K olárův nový
rom án je opět hluboce emigranteký, a a ť
se odvíjí v černé Africe, a ť se odehrá
vá v horečné Paříži či ve mlýnici Spoje
ných států, je knihou českého stesku. K o
lárova “chandra” je arci moderní, rytinováná, skoro bychom řekli hotovaná (viz
h ot-jazz); ale pod týmto břeskným kolo
ritem se skrývá palčivé h le d án í; hledání
ztraceného času? hledání hlubiny bezpeč
nosti? — Nešel byoh snad tak daleko.
K olár spíše řouží indentifikovat dobu a
pocit, kdy věci se shodovaly se světem,
kdy vše bylo tedy autentické, tudíž ne
vinné.
M ladý český em igrant Tony je- ženat s
Francouzskou. Česká em igrantka Iva.
Tonyho přítelkyně z dětství a jinošství,
jk provdána za A m eričana. Proč T ony
Ivu hledá? hledá a nachází? nacbází a
zase ztrácí? Proč je odsouzen k cyklu
hledání, nalézání, ztrátě, k hledání . . .
J e typické, že rom án, b y ť se poslední k a
pitola nazývá “epilogem” , a i když by
tomu p a trn ě a u to r velm i rá d uvěřil, n e
končí. — Iv a telefonuje T onym u, aby s
ní znovu ujel. T ony to v í: nejd e k te
lefonu. Telefón dozvoní. Rozespalá Fran-

cína, T onyho žena, se ptá, kdo telefono
v a t Tony odpovídá, že to byl omyl. A
rom anopšec vkládá T onym u do úst:
“L h át, jak .je to jednoduché! lá ta l jsem
vžak doopravdy?” O tázka zůstává ote
vřena, neboť K olár ví, rád či nerad, že
Tony lhal. Nebyl to omyl, co se stalo
mezi ním a Ivou. Pokračování příště, za
poslední stránkou knihy. 2 e K olár T o
nyho hledačstiví správně vycítil a pocho
pil, je v id ět z toho, že se bál z Ivy uči
n it psychologicky aktivní osobu. Kdyby
Iv a byla něco chtěla, stala by se pouhvm
T onyho blížencem: T onyho odrazem v
sukních; a to se Kolárovi, a po právu,
kompozičně nelíbilo. Taková situace by
byla totiž tém atem zcela jin é, trubadůrsté knihy. Proto je Iv a literárně mrtvě
zrozená, pouhým komparsem, doličným
předm ětem Tonyho fixace, psychologicky
samostatně neexistující, vyzařující pouze
jistou barvu citové smyslnosti, kterou ji
K olár nadal.
Avšak vraťm e se, odkud jsme vyšli. T am ,
kde je román nejsilnější a nejpatetičtější,
ona detailně běžná francouzština K olá
rovi nestačí. K ulhá, někdy i s dávkou
vulgarity vzhledem k patózu. za. vnitřní
realitou. Tu* nevyjadřuje ani větami a
slovy, ani mezi řádky. A jestliže jsme
přece n a onu realitu citliví, tož proto,
že Tony je velkolepá postava lyrického
dobrodruha, která zde přerostla vlastní
text. Bratrsky mu iw iw ijm u. Snad mu
tak porozumějí i ti, kteří neznají obsah
slova exil.

P O Z N Á M K A D R U H A : již ve svém prv
ním rom ánu K olár prokázal značný smysl
p ro epický spád. Nový rom án je v tomto
ohledu dalším krokem vpřed; nedbá toli
ko n a intenzitu epiekého děje, ale dává
m u osobitý, rychlý rytm us, filmově jej
střihá a m ontuje, slovem: prokazuje zde
více odvahy, rafinovanosti a zkušenosti.
Avšak tak jako v románové prvotině, i
zde, i když citelně méně, epiku a její
kadenci přerušuje. V L a Mormaie de
retour (Z páteční lístek? Drobné zpát
ky?) příliš m udroval o situaci černochů
v K am erunu a pokud už takové m udro
vání rozpačitě rozdělil n a hlasy, mluvčí
byli nepřesvědčiví (filmová skupina). I
v N ouveau venue (Nově příchozí? Nová
ček? Pan Novák?) tu a tam a u to r cítí
nutnost vysvětlit, hůře, vysvětlovat, ko
m entovat; nejen, že ta k přerušuje hudebně-filmový rytm us, ale občas zabředá
do jalovostí, naivních floskulí, do ne

obratností toho, který toho náhle vf a
cítí méně než postavy, jež vytvořil a kte
rým dal skutečný život.
Je n u tn o dodat, že mnohé pasáže, ba,
celé kapitoly, nehřeší n a tento zlozvyk
bývalého esejisty; jsou beze zbytku, čisté.

P O Z N Á M K A T R E T I: právě jsme řekli,
že román má osobitý rytm us; snad by
bylo vhodnější užít term ínu metriky. Ryt
mus si totiž vyžaduje týž základní ma
teriál nebo alespoň přísně stejný náhled
na rozličnou látku. V Kolárově novém
rom ánu tomu tak vždy není. Líčí New
York zkratkovitou, m oderní reportáží
(ostatně znamenité stránky k n ih y);když
však Tony hledá v témže peklíčku ztra
cenou Ivu, z filmové stručnosti přesedlá
n a expresionistické halucinace, se vší sym
bolikou a příslušným výrazivém, chudším
o to, že se nedovede zbavit, ja k jsm e již
podotkli, m onotónního hovorového jazy
ka. O nen new-yorský -cxpresionizmus nám
ostatpě připomene Hostovského román
Cizinec hledá byt. Jindy zase moderně
pojatou reportáž au to r dram atizuje jako
n a p r v jiné pozoruhodné scéně rozblácených afrických cest necest. Atd. T ento
rozličný přístup k různé m atérii je ovšem
přístupný, ale vyžaduje, aby se otevřeně
hrálo n a strunu mnohosti, plu rality (Dos
Passos. Sartre). U K olára tomu tak není;
všemi scénami prochází jeho Tony, stále
týž, vytrvale, tvrdošíjně, perm anentně
svůj. Avšak nevtiskuje okolnostem svůj
charakter, svou vizi, a také okolnosti ne
prom ěňují Tonyho. Z tohoto stanovisku
se kniha rozpadá n a stylisticky nesouro
dé epizody. A Tony je vytčen před zá
vorkou.

P O Z N Á M K A Č T V R T Á : N e všechny
postavy jsou plnokrevné. Casto vedlejší
postavy m ají více síly než ty, o které
autor, zdá se, velice pečuje. Zejména
obě ženy zanechávají po Sobě jisté prázd
no, jistě neúmyslné, pokud se týče T o 
nyho zákonité choti, Franciny. (O dsta
veček opilého popisu jejího dívčího po
koje nám o ní řekne víc než milostná
scéna nebo new-yorské zoufalství). Ale,
ja k jsme již řekli, jin é postavy, kromé,
samozřejmě, Tonyho, nám nevymizí tak
snadno z pam ěti: T onyhb tchán, ame
rický manžel Ivy, oba reportéři Svobod
né Evropy, i jmi.
Nicméně ž ád n éz podstav(snad kromě bás-

nebyla, pouze rozborem m atérie a-je jíh o
sdružování?). — Ale to by byla, jak říkal
K ipling, už jin á povídka.

P O Z N Á M K A P R V N Í: K o lár, ja k jsme
se již'zm ínili, psal svůj rom áii francouz
ský. Než se podíváme tom uto zajímavé
m u fenoménu n a zoubky, připomeňme,
že autorova fra nčtina je bystrá, virtuózn í, až do té plyrtulé nedbalosti; an o , aždo té m ódní plynulé nedbalosti, kterou
píší mnozí současní francouzští autoři.
K olár, s mnoha roduvěm ým i Francouzi,
skoro hřeší na virtuózní znalost mluvené
ho a tedy občas nejemného a blobálního
jazyka, neschopného diferencovat popis
o d dialogu a jednotlivé osoby. T a to K o
lárova Knguistická přizpůsobivost je k
jeho c ti i necti. Abychom si dobře rozum ěli: o n a hovorovost je Či může být sty
lem ( 2 ). A K olár té to frančtíny jako
stylu, jako kompozičního prvku, užívá
s velkým mistrovstvím, a ť u ž je to mis
trovství vědomé či instiktivní. Fakt, po
zoruhodný u Francouze, o to obdivuhod
nější u cizince. V čem však K o lár v této
souvislosti ztroskotává, respektive, kde
vězí nedomyšlenost jeho stylu? T ato per
fektní francouzština, frančtina dialektic
ká a pojmová, není s to v y jád řit jistou
atmosféru a určité situace, které j í nejsou
vlastní. Nezapomeňme, že K olárův nový
rom án je opět hluboce emigranteký, a a ť
se odvíjí v černé Africe, a ť se od eh rá
vá v horečné Paříži či v e mlýnici Spoje
ných států, je knihou českého stesku. K o
lárova “chandra” je a rci m oderní, rytmovaná, skoro bychom řekli h otovaná (viz
h ot-jazz); ale pod týmto břeskným kolo
ritem se skrývá palčivé h led án í; hledání
ztraceného času? hledání hlubiny bezpeč
nosti? — Nešel byoh snad tak daleko.
K olár spíše touží indentifikovat dobu a
pocit, kdy věci se shodovaly se světem,
kdy vše bylo tedy autentické, tu d íž ne
vinné.
M ladý český e m igrant T o n y j e žen at s
Francouzskou. Česká em igrantka Iva,
T onyho přítelkyně z dětství a jinošství,
je provdána za A m eričana. Proč T ony
Ivu hledá? hledá a nachází? nachází a
zase ztrácí? Proč je odsouzen k cyklu
hledání, nalézání, ztrátě, k hledání . . .
Je typické, že rom án, byť se poslední ka
pitola nazývá “epilogem” , a i když by
tom u p atrně autor velm i rád uvěřil, ne
končí. — Iv a telefonuje T onym u, aby s
n í znovu ujel. T ony to v í: n e jd e k te 
lefonu. Telefón dozvoní. Rozespalá Fran-

cina, T onyho žena, se ptá, kdo telefono
obratnosti toho, který toho náhle ví a
val. Tony odpovídá, že to byl omyl. A
cítí méně než postavy, jež vytvořil a kte
romanopisec vkládá T onymu do úst:
rým dal skutečný život.
“L h át, jak -je to jednoduché! L hal jsem
Je n u tn o dodat, že mnohé pasáže, ba,
však doopravdy?” O tázka zůstává ote
celé kapitoly, nehřeší n a tento zlozvyk
vřena, neboť K olár ví, rád či nerad, že
bývalého esejisty; jsou beze zbytku, čisté.
T o n y lhal. Nebyl to omyl, co se stalo
mezi ním a Ivou. Pokračování příště, za
poslední stránkou knihy. Ze K o lár T o 
nyho hledačství správně vycítil a pocho . P O Z N Á M K A T R E T l: právě jsm e řekli,
že rom án m á osobitý rytm us; snad by
pil, je vidět z toho, že se bál z Ivy uči
bylo vhodnější u žít term ínu metriky. R yt
n it psychologicky aktivní osobu. Kdyby
mus s i . totiž vyžaduje týž základní ma
Iv a byla něco chtěla, stala by se pouhým
teriál nebo alespoň přísně stejný náhled
T onyho blížencem: T onyho odrazem v
na rozličnou látku. V Kolárově novém
sukních; a to se Kolárovi, a po právu,
rom ánu tomu tak vždy není. Líčí New
kompozičně nelíbilo. T aková situace by
York zkratkovitou, m oderní reportáží
byla totiž tém atem Zcela jin é, trubadůr(ostatně znam enité stránky knihy) ; když
skč knihy. Proto je I v a literárně mrtvě
však T o n y hled á v témže peklíčku z tra
zrozená, pouhým komparsem, doličným
cenou Ivu, z filmové stručnosti'přesedlá
předm ětem T onyho fixace, psychologicky
n
a expresionistické halucinace, se vší sym
sam ostatně neexistující, vyzařující pouze
bolikou a příslušným výrazivém, chudším
jistou barvu citové smyslnosti, kterou ji
o to, že se nedovede zbavit, ja k jsme již
K o lár nadal.
podotkli, monotónního hovorového jazy
Avšak v raťm e se, odkud jsm e vyšli. T am ,
ka. Onen new-yorský expresionizmus nám
kde je román nejsilnější a n.ejpatetičtější,
ostatně připomene Hostovského román
ona detailně běžná francouzština K olá
Cizinec hledá byt. jin d y zase moderně
rovi nestačí. K ulhá, někdy i s dávkou
pojatou reportáž autor dram atizuje jako
vulgarity vzhledem k patózu, za. vnitřní
např. v jiné pozoruhodné scéně rozblárealitou. T u ' nevyjádříme ani větami a
cených afrických cest necest. A td. T ento
slovy, ani mezi řádky. A jestliže jsme
rozličný přístup k různé m atérii je ovšem
přece n a onu realitu citliví, tož proto,
přístupný,
ale vyžaduje, aby se otevřeně
že T o n y je velkolepá postava lyrického
hrálo n a stru n u mnohosti, plu rality (Dos
dobrodruha, která zde přerostla vlastní
Passos, Sa rtre). U K o lára tomu tak není;
text. Bratrsky m u rozumíme. Snad mu
všemi scénami prochází' jeh o Tony, stále
tak porozumějí i ti, kteří neznají obsah
týž, vytrvale, tvrdošíjně, perm anentně
slova exil.
svůj. Avšak nevtiskuje okolnostem svůj
charakter, svou vizi, a také okolnosti ne
prom
ěňují Tonyho. Z tohoto stanoviska
P O Z N Á M K A D R U H A : již ve svém prv
se kn ih a rozpadá n a stylisticky nesouro
ním rom ánu K olár prokázal značný smysl
dé epizody. A Tony je vytčen před zá
p ro epický spád. Nový rom án je v tomto
ohledu dalším krokem vpřed; nedbá toli vorkou.
ko n a intenzitu epického děje, ale dává
mu osobitý, rychlý rytm us, filmově jej
střihá a m ontuje, slovem: prokazuje zde
více odvahy, rafinovanosti a zkušenosti.
Avšak tak jako v románové prvotině, i
zde, i když citelně m éně, epiku a její
kadenci přerušuje. V L a M onnaie de
reto u r (Z páteční lístek? D robné zpát
ky?) příliš m udroval o situaci černochů
v K am erunu a pokud u ž takové m udro
vání rozpačitě rozdělil n a hlasy, mluvčí
byli nepřesvědčiví (film ová skupina). I
v Nouveau venue (Nově příchozí? Nová
ček? Pan Novák?) tu a tam au to r cítí
nutnost vysvětlit, hůře, vysvětlovat, ko
m entovat; nejen, Že ta k přerušuje hudebně-filmový rytmus, ale občas zabředá
d o jalovostí,. naivních floskulí, do ne

P O Z N Á M K A Č T V R T Á : Ne všechny
postavy jsou plnokrevné. Casto vedlejší
postavy m ají více síly než ty, o které
autor, zdá se, velice pečuje. Z ejm éna
obě ženy zanechávají po Sobě jisté prázd
no, jistě neúmyslné, pokud se týče T opyho zákonité choti, Francíny. (O dsta
veček opilého popisu jejího dívčího po
koje nátn o ní řekne víc než milostná
scéna nebo new-yorské zoufalství). Ale,
ja k jsme již řekli, jin é postavy, kromě,
samozřejmě, Tonyho, nám nevymizí tak
snadno z pam ěti: T onyhb tchán, ame
rický manžel Ivy, o b a reportéři Svobod
né Evropy, i jiní.
Nicméně žádné z podstav (snad kromě bás-

nika s dýmkou a whisky), a ani Tony,
neprozrazují nic z toho, že n e samým
chlebem a dějem , pádícím kupředu, živ
je člóvěk; nikdo z nich nedává nahléd
nout, že by existoval jeStě nějaký jiný
rozměr, nazvěme jej p ro stručnost meta
fyzickým, bez kterého není psychologické
a existenční plnosti. Jsem přesvědčen, že
Tony p4ed nám i skrývá své tajem ství;
což je jeho nervózní hledání něčím ji
ným než básnickým bojem za absolutno?
Budiž, a ť nám skrývá, co libo; respek
tujem e “sečretum meum m ihi”. Jenže
K olár činí vše, aby nám tu to iluzi skrý
vání, kterou maně vyvolává celou exis
tenční sublimací hlavního hrdiny, zničil;
jaký přísný cenzor. A proč?

P O Z N Á M K A P A T A : bili bychom ji
rádi přeskočili, ale protože se jev opa
kuje, jsm e dlužni K olárovu vážnénju na
dání říci nepříjem nou maličkost. V jeho
prvním rom ánu počáteční stránky připo
menuly začátek Greenova rom ánu Jádro
vici. V rom ánu posledním T onyho ame
rický útěk s Ivou opět připom íná, ales
poň v jistém směru Nabokovu Lolitu.

PO ZN Á M K A SE STA A ZÁ V Ě R E Č N Á:
není vlastně poznámkou. Chce je n říci,
že ti, kdož viděli v L a M onnaie de retour pouze úspěšný románek, kterým os
tatně v m nohém ohledu také byl, pod
cenili to, co už tehdy knihu odlišovalo
od běžného literárního zboží: to jest, sku
tečný epický dech. nezatížený lyrizmem,
dále vitální obratnost a štědrou životní
zkušenost, a konečně to, co je nejpůvab-nější a z čeho muže u činit K o lár svou
sílu, své vidění světa: nazval bych to
naivním , nevinným cynizmem. Ci cynic
kou nevinností. I když K o lár formálně
pokračuje vyšlapanými cestami, v tom
je nový a moderní.
D uben 1961
1) Je n pro bibliografický pořádek: Ja n
M . K olár vydal české eseje, Listy němé
m u příteli (1955) a O tázky české trad i
ce (19 5 7 ). obé péčí Sklizně Svobodné
tvorby; Je an K olár vydal francouzský ro
m án L a M onnaie de reto u r (1 9 5 9 ), pře
ložený mezitím do několika světových ja 
zyků, a nyní rom án L e nouveau vénu
(1961), oba v Julliardově nakladatelství.
2) Přesvědčili jsm e se o tom např. ro
m ánem Simone de Beauvoir “M anda-

Zamyslenie nad osudom davistov
Im rich K ruíliak
Pred dcsiatim i rokmi vyvrcholila n a Slo
vensku ťažanie pro ti tak zvaným buržoáznym nacionalistom v Komunistickej
straně Slovenska a menovite pro ti vedúcim čin ite lů m skupiny D av. 30. m arca
1951 zasadal v Bratislavě a k tív spisova
te lů v — komunistov, kde do jedného
h rn ca hodili všetko: Šlinga, Svermovú,
Clementisa, H usáka i Novomeského. Počiatkom roku 1951 v ťažení p ro ti Clementisovi. H usákovi a Novomeskému.asistoval ešte a j Slánský a Baštovanský. Z
nich Slánský neskoršie sám bol zatknutý
ako špion a skončil n a šibenici a Bašto
vanský ušiél podobném u osudu samovraždou.
V krátkom pohPade n a toto hanebné
cibdobie všim neme si n ajm a útokov, ktoré českí a slovenskí stalinisti vrhali vtedy
n a hlavy davistov. Po likvidovaní poli
tikův Slovenského štátu, mladšej 1’udáckej generácie, pokial sa nepřidala ku komunistom a šla s D em okratickou stranou
a politikov Dem okratickej strany pokial’
zostali doma — prišiel teraz ra d n a Sa
mých komunistov. Podlů p ravidla: revolůcia požiera vlastni děti, komunistická
revolúcia po dvoch. rokoch svojho víťazstva v- 1’udovodemokratickont Českoslo
vensku siahla n a Slovensku n a všetko,
čo málo slovenský akcent a čo politicky
a k u lturně niečo znamenalo. Všetko, čo
bolo o d rokov v očiach slovenškýoh ko
munistov pojm om stalo sa odrazu obeťo u útokov, čistky , a likvidácie. N a pranier sa dostali mená:. Clementis, Novomeský, Husák, Smidke, H orváth, Okály,
Holdoš, Poničan, F a lťa n , Bakoš, M atúška, Chorváth, T atark a, M ináč, Dědinský
a celý rad iných. Široký, ktorý nevedel
ani poriadne p o slovenský, s vedúcim
kultúrno - propagačného oddelenia O V
K SS Júliom Safránkom stal sa hlavným
sudcom tých, ktorí právom m ohli byť
považovaní za p ředstavitelův slovenských
komunistov.
M inister štátnej bezpečnosti K opřiva v
súvislosti s túm ito čistkami p řed Sborom
štátnej bezpečnosti v Bratislavě povedal,
že “ výstavba socializmu v Československu
podlieha rovnakej zákonitostí ako výstav
b a socializmu v Sovietskom svaze” . Pre-

tože Stalin budoval socializmus v SSSR
čistkami a popravam i, jedine takto dovo
lil Gottw aldovi a Širokému budovat’ so
cializmus a j v Československu. A pretože
prim itívni a nepopulárni vodcovia viděli
vždy svojich úhlavných n e p riatelůch v
inteligentných a oblúbenejších 1’ud’och
— tak siahol a j Široký n a Clementisa,
H usáka a Novomeského.
D o p rú d u nasadili celý a p a rá t strany.
Podl’a slov, akými Široký a jeho prisluhovači zatracovali týchto Pudí, komunis
tov ako oni, len vzdělanějších, často s
akademickým titulom a náro d n ě uvědo
mělých; by sa dalo súdit, že tu id e o
najstrašnejších vyvrhelův, akých kcdy
slovenský n árod mal. V skutku tu len
horší zločinci súdili zločincov menších.
Uvediem e niekol’ko príkladov, ktorými
.stalinisti odkrívali “zločineckú” tv á ř da
vistov. Skupina D av m ala v raj “nepriatel’ský postoj k marxizm u - leninizmu.
Davisti . . . celou svojou poéziou i článkami propagovali buržoázny nacionalizm us a kozmopolitizmus.” Boli to vraj
sym patizanti s trockizmom, Bucharinom
a Radkom , buržoázni nacionalisti, málom ešťiacki radikáli, poraženci, kapitulanti,
mrzkí demagógovia, urážliví naturalist!,
demolizátori, štrukturalisti, pestovatelia
form alizmu, bezzásadisti, oportunisti, pornografickí básnici, agenti buržoázie, sabotážnici a záškodníci, intelektuální an ar
chisti, dekadenti, zradcovia, protičeskí
šovinisti, spojenci l’udáckej a lettrichovskej reakcie, advokáti surrealizm u, kaviarenski estéti, agenti anglo-amerického
im perializmu, individualisti, umeleckí aris
tokrati, rozvratníci, hanovatelia pokroko
vých tradicii a tď .
D avisti v raj “svoju záškodnickú činnost’
uskutečňovali p odPa trockistickej prakti
ky: zasahovat’ n a najcitlivejších miesta ch . . . N eváhali přitom použit’ i najhnusnejších m etod od ideologického mSten ia a kapitulantstva počínajúc, cez sa
botáž a záškodíoku činnost’ v Slovenskom
národnom povstání, k eď cynicky ako
agenti slovenskej buržoázie snívali o ucho
vaní Slovenského štátu v rám ci protisovietskej stredoeurópskej federácie, až k
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potupném u znemožneniu záchrany vedúcich súdruhov nášho robotníckeho hnutia”. Siahli přitom ta k ď aleko d o m inu
losti aiko sa len dalo.
U Clementisa bolo odrazu zločinom, že
v jú n i 1932 n a sjazde m ladej slovenskej
generácie v Trenčianskych T epliciach
postavil sa s mladými agrárnikmi a l’udákm i “jedriomysel'ne p ro ti centralizm u
a zásadné za autóném iu”. D ’alej, že roku
1936 n a zjazde slovenských spisovatePov
v Trenčianskýoh Tepliciach povedal, že
u nás “neholo slovenského meštiactva”,
Že “sme všetci Slováci v dobrom i zlom” ;
že roku 1939 kritizoval Stalinov p a k t s
H itlerem a Že v svojich londýnských prejavoch počás vojny vystupoval ak o “a d 
vokát anglo-amerického imperializmu” ,
pre ktorého n ie “Sovietsky svaz, m ohut
n á k rajina oslobodených robotníkov a
ral’nikov, ale im perialistická A merika so
svojou gangsterskou politikou je hlavnou
nádejou” . Bolo zločinom, že Clementis
do londýnského rozhlasu povedal, že “n iet
krajiny n a svete, s ktorou b y Slovensko
bolo sviazané toPkými rodinným i svazkam i ako s Amerikou . . . Je d n a třetin a
príslušníkov slovenského n á ro d a žije a
pracuje a teraz sa chystá k b o jů v Amerike — za slobodu svojej k rajiny a tým
a j n a pomoc svojmu národu. T o vžetko
náš Pud dom a vie, pozná nevyčerpateFnů
sílu Ameriky”. A zločinom bolo i to , že
Clementis ako zástupca m inistra zahraničia československého štá tu n a pařížskej
konferenci! ítyroch mocností roku 1946
chránil záujm y československé a n ie zá
ujm y sovietske, b a že sa. o tom odvážil
ešte a j hovořit’ v zahraničnom výbore
ústavodarného zhrom aždenia v októbri
1946, kde vyhlásil: “nem ohli sme hla
sovat* za niektoré návrhy, zastávané spo
jeneckou delegáciou Sovietskeho svazu,
lebo sa nekrili s našimi, z á u jm a n u '.
D r, G ustav H usák bol všeobecne pova
žovaný za žiaka D r. V ladim íra Clemen
tisa. A ked’ súdili učiteF a museli súdit
a j žjaka. N ajm a, ked* o b a ja stá li v ceste
Širokého am bíciam a komunistickým
centralistickým plánom . T a k bolo H usá
kovým zločinom. že sa odvážil n ap ísať,
že “Clem entis bol nespom e najvýznaninejšou osobnosťou slovenskej časti československej emigrácie v Anglicku” a že
roku 1948 v řaj “v zúrivom nacionalistickom ťažení p ro ti českej robotníckej triede, proti bratrském u Českému náro d u
a proti súdruhovi Gottwaldovi” napisal:
“Slováci ,sa můžu medzi sebou ž ra ť o

hočíco, ale o svojej národnej existencii
m ájů názory a stanoviska jednotné a
úp ln é pevné” . Ale Široký n a zasadnulí
Ú V K S C vo februári 1951 v Prahe šicí
ešte ď alej a vyhlásil, že “Clementis, o d 
halený ako dlhoročný špion a škodca v
službách francúzskych, so svojimi na
cionalistickými spoločníkmi Lacom Novomeským, G ustavom H usákom a spol. zosnoval nový slovenský separastický p ro 
g ram a kul pikle smerujúce k odtrhnutiu
Slovenska od Ceskoslovenskej repub
liky” .
U Novomeského, O kályho a PoniČanasa
stalinistickí žalobcovia sústredilí zvačša
n a takzvané umělecké a kultúrno-politické úchylky, ktoré však holi ta k 'isto “zlo
činom” ako úchylky politické alebo zra
d a a špionáž, ktorej sa v raj dopustilivšetci vedúci davisti. U Novomeského
bolo p rěto zločinom, že hlásal: “ Uzky
rámec' funkcie literatú ry byť vždy a kaž
dodenně len revolučnou je príliž jedno
stranný”, alebo že hovořil, že literatúra
“ nesmie byť slúŽkou každodenného tricdneho boja” , že poslanie literatúry v 30vietskom živote kritizoval slovami: “Ne
velíme, žeby tzv. pravdivý popis život
ných osudov nového člověka mohol vy
já d řit’ báseň a d ram u jeho života”, že
bol u ž d ávno kritický voči socialistické
m u realizmu a že h o charakterizoval slo
vam i: “O su d oncho realistického prúdu,
ktorý si nedávno dal m ěno socialistického
realizmu n ie je v našej literám ej situácil nepodobný žalostnému Wolkerovmu
ohlasu v slovenskom básnictve. Ani najlepší naši au to ři . . . nepovedali ním
n ič viacej, než čím socialistický realiz
m us načínal svoju reč”. A zločinom u
Novomeského bolo i to, že roku 1936
volal: “T řeb a nech ať p rev ia ť Slovensko
vePkými, opravdu Pudskými ideovými
prúdm i světa a ich najrozmanitejšími
snaženiam i kultúrnym i . . . L ’udskákultú m o sť z ápadu a o n á východná kultura
stan ů sa dnes—z ajtra i v bežnom chá
p a n í totožným pochopom” ; že v tom
samom roku n a sjazde slovenských spisovateřov zastával stanovisko, že “ duch
lie ta kadě chce” . O bžalovavajú h o a j za
to, Že roku 1939 p řijal stanovisko, ktoré
hlásal E . B, L ukáč v T vorbě a J á n Smrek
v Eláne a ktoré N ové slovo vyjdrilo slo
vam i: “N ebudem e sa nezmysePne ru v ať
p re je d en umělecký směr. L ite ra tu ra ma
lého n á ro d a neznesie taký luxus.” Ale
zločinom bolo u ň h o a j to, že ako básník
chápal “krásno” esteticky a že hovořil:
"Báseň je o břad a běda básnikom i pu

bliku, ktoré ju takto neponíma.” O vel’a
horšie však bolo, že a j roku 1945 sa od
vážil o našej kultúrnej orientácii hovořit’
takto: “ Uvědom ujeme si vel’m i jasné,
že k e ď 'a j plnou vůPou nášho národného
a kultúrncho bytia přináležíme k V ýcho
d u , nechápem e jednoznačnost našej kul-,
túrnej orientácie ako jednostrannost’ a
náš ď alší vývoj je otvorený oplodňujúcim vpiyvom z ktorejkol’vek strany.” A
Že a j roku 1949 nechápal zákonitost’
um enia politicky, ale hovořil: “Umenie
má nepochybné svoju vlastnú zákonitost’.
Rozvíja sa, dopřacuváva sa k novým a
novším výrazom, k novej a novšej svojej
podobě, vlastným zákonom, zákonom
um enia samotného.”
U O kályho siahli takisto ď aleko do mi
nulosti. Zločinom vraj bolo, že n a sjazde
slovenských spisovatel’ov roku 1936 v
rozpravě povedal: '“ My vieme, že M arx
a Engels svojím revolučným odbojom po
m áhali u tlá ča ť revolúcie druhých národov” . Ale r o v n a k o z a zločin považovali
aj jeh o šlová; “K onečne vidím e, že Pud,
rdbotník, inteligent i meštiak chce sazab á v ať a preto nemůžeme stále robit’ li
tera tu ru s určitou vyhraněnou tendenciou”. Okályho vyhlásili za náboženské
ho kverulanta, lebo v básni “K edy za
zvoní” z ja n u ára 1943 sa odvážil napík eď pom sta výská v oblakoch krvi
a n ářek zapal'uje střechy
Jež&i Kriste
kedy zazvoní sněženka tvojho úsměvu
láska
a dúha bratrstva rozklenie sa nad
srdcami Pudí
v řehote sm rti . . .
Zločinom uňho bolo ď ale j, Že hlásal, že
'n em ůže jestvovať len výlučné bojová
kultura” , že niet len “spoločenského” ,
ale že je a j “biologické tvorenie” a Že
v “Bohu videi krajší- zatrajšok a kotvu
věčnosti”. K eď “bojujúci vlastenci fašizmom porobených národov obracejú svo
je zraky k Moskvě” z O kályho sa vraj
stal “pokorný baránok boží” . A musel
tak vraj skončíť preto, lebo “nikdy nevě
řil robotnickej triede a Sovictskemu •sva
zu” a lebo to v raj “s revolúciou nikdy
nemyslel vážné” .
Poničana obvinili stalinist! ta k isto z pro
tičeského šovinizmu a najma zo zrady na
povstání za to, že v jeseň 1944 podpísal
manifest slovenských spisovatePov, v ktorom tito vyhlašovali: “Zavrhujem e každý
pokus, ktorý ohce sta v ať akúkoFvek hřád-
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zu medzi Slovákmi. Prejavujem e nczlornn ú vieru v život a budúcnosť slovenské
ho národa, vyznáváme jeho osobitost’
a tým i je h o prirodzené právo n a vlastný
Stát. N ijaké násilné zásahy nemóžu mě
n it’ n a te jto nasej prirodzenej základní” .
V poézii bol v raj Poničan “ rozzúteným
malomeštiakom” , ‘^bláznivým, b a až šialeným nadšencom revolučnosti” a jeho
poézia v raj slúžila “malomeštiackemu
anarchizm u a radikailizmu” a nie “ozajstnej proletárskej, socáalistickej revolúčZ davistov Clementis, Novomeský a Okály bolí postavení před súd a odsúdcní.
Clementis bol odsúdený v P rahe n a sm rť
a ta m 'a j popravený. H usák, Novomeský
a Okály, spolu s inými, bolí súdeni v Bra
tislavě. Podl’a toho, ako sa k u ktorém u
už predtým prejavovala Širokého nená
vist’, vyzněli a j rozsudky. Clementis skon
čil n a šibenici, H usák bol odsúdený n a
doživotie, O kály n a 18 a Novomeský n a
10 rokov vazenia. Jediný, k to p ri týchto
čistkách vyšicl so suchou kozou bol Ján
P o n iča n .. Služby, ktorým i sa však musel
za to odvď ačovať straně, bolí a sú ne
důstojné básníka.
K eď sa dnes, po desiatioh rokoch, zamýšťame nad osudom davistov, jedinej
intelektuálnej slovenskcj skupiny, ktorú
si komunisti za dvadsať rokov věděli vy
chovat’ v prvej CSR, vidím e žalostná
tragiku ich osudu. S tali sa obeťam i ide
ologie, ktorá nem á nič spoločného s národom, ktorá nepotřebuje vzdělaných Pu
dí, ktorá žiada bezpodmienečnú posluš
nost’. J e bezesporu, že sa všetci dopustili
zločinov, predovšetkým n a demokracii,
ale zato neboli súdení. Padli ako prvá
oběť permenenitnej revolúcie, lebo sa
odvážili samostatné myslieť a sem tam
a j národně cítit’. A stalinský komuniz
m us takýchto príslušníkov nepotřeboval.
Clem entis a Novomeský m ali okrem to
ho a j dobré vlastnosti 1’udské. A pretože
po nich predstavitel’m i slovenských ko
munistou sa stala g a rn itu ra stalinistických zurvalcov Siroký-Bacílek, získala si
likvidovaná skupina národných komunis
tou vo veřejností istú úctu a súcit. Z ich
diela zostali však len trosky. D okonca
m ená davisťockýoh básnikov zmizli n a
dlhé roky a j z Iiteratúry a literárnych
almanachov.
BEDŘICH GOLOMBEK známý novinář a spi
sovatel, zemřel po dlouhé a těžké nemo
ci koncem března v Bwiě. Zesnulý se n a
rodil 5. ú nora 1901 v H rušově u O stra

vy a jako m ladý m už vstoupil do redak
ce Lidových novin v Brně, kde byli jeho
učiteli šéfredaktor A rnošt H einrioh a spi
sovatel R udolf T ěsnohlídek. Brzy začal
pracovat též literárně a vydal knížku
pro děti Dobrodružství tř í Billů, povídky
Černí andělé a n a začátku čtyřicátých
let dva romány, Lidé n a povrchu a D ům
o dvou poschodích. Svých největších
úspěchů jako literát dosáhl čtveřicí roz
m arných knížek, v nichž s E. V alentou
a P. Eisnerem zpracoval dobrodružná vy
právění polárníka Ja n a W elzla. Golombek byl jed n ím z těch, kteří v první re
publice vytvářeli demokratické veřejné
mínění. Působil v redakci Lidových n o 
vin ve stínu svých slavnějších kolegů, n a
př. b ratří Čapků, a proto vždy h rál je n
d ruhé housle. O vládal je však znameni
tě. Zem řel předčasně, opotřebován těž
kou p rací redakční a svými novinami,
kterým i žil, dýchal i myslil.
Z
ÚSPĚŠNÝ FILMOVÝ REŽISÉR Anglický od
borný časopis F ilm a n d Film ing přinesl
v únorovém čísle rozsáhlý článek o reži
séru K arlu Reissovi, jehož označil za
nejvýznačnější osobnost měsíce ve filmo
vém oboru. K arel Reiss pochází z CSR,
válku prožil v Anglii jak o příslušník čs.
jednotky britského letectva a po úspěšné
práci v dokum entárním film u natočil
sním ek “ V sobotu večer a v neděli ráno",
který byl nedávno uveden a je pokládán
za jed en z nejlepších britských film ů rea
listické školy. Reiss spolupracoval rovněž
n a filmu “Návrat do života", který pro
britskou informační službu natočila sku
p in a britských dokum entaristů N ám ětem
jsou osudy uprchlické rodiny, manželské
ho p á ru s chlapcem a babičkou, kteří
přijedou do Anglie v rám ci m ezinárod
n ího uprchlického roku. T en to film bu
d e vysílat britská televize a n a třicet te
levizních společností po celém Západě.
R
ČESKÁ FILHARMONIE A KOMUNISTÉ Praž
ský rozhlas ohlašoval nedávný zájezd Čes
ké filharmonie n a Z áp ad trochu zvlášt
ním způsobem. Říkal, že orchestr bude
h rá t vedle skladeb Cajkovského a Sostakoviče také d íla našich klasiků-Sm etany
a Dvořáka. Z ni to, jako by v repertoáru
České filharm onie dom ácí h u d b a m ěla
o chlup méně m ísta než ruská. T o je
ovšem zkreslování skutečnosti, nehledě
k tom u, že zájem o p řed n í čs. orchestr
v cizině pram ení především z touhy sly
šet českou h u d b u v autentické interpre

is

taci. Česká filharmonie h raje n a svých
zájezdech také neslovanskou h u d bu, na
př. provedla n a letošním koncertě v M ni
chově Brahmsovu 1. symfonii. Z jakého
důvodu se to v pražském rozhlase skrý
vá? Ja k o p ři každém pohostinském vy
stoupení čs. um ělců •ve světě, byl také
letošní zájezd České filharm onie prová
zen dom a tendenčním i poznámkami, z
nichž m á vyplývat, že úspěch orchestru
je vlastně úspěchem a uznáním režimu.
Česká filharm onie byla však slavným
tělesem dávno p řed komunisty a je jí kva
lita je kvalitou české hudebnosti. Vysvět
lovat j i politicky je n ejen nesmyslem, ale
vrhá to také světlo n a to, ja k malý ohlas
m á komunistická p ropaganda ve světě.
Poněvadž je ta k m álo potlesku p ro režim,
přivlastňují si komunisté potlesk, platící
dz
české filharmonii.
VÁCLAV PETR bývalý nakladatel a podle
režimu “bývalý člověk” , byl nedávno od
souzen n a d v a a půl roku žaláře a k pro
p ad n u tí veškerého majetku. Soud mu
kladl za vinu, že prý se jako vedoucí an
tikvariátu v Praze. I. dopustil nedovole
ných machinací se starým i kniham i.
P
DOMOVINA 17.30 “Sychravý podvečer,
sytá jehličnatá vůně, v šeru lesního po
rostu se plíží m už k. poslední překážce
z ostnatých d rátů . T en syohravý podve
čer je venku, v naší ulici, jehličím voní
ztemnělý sál našeho kina, a přiběh, jehož
jsm e svědky, se rozvíjí p řed nám i n a
filmovém plátně. Pondělí, začátek 17.30,
kino Domovina. Prom ítá se film Jindři;
c h a Poláka “P á té oddělení” . A tady za
číná anebo spíš pokračuje naše setkání
s lidmi, kteři b y dnes u ž neměli m ít mezi
nám i místo. Sedí vedle vás, za vám i, ko
lem vás. Zlomkem vteřiny proběhne před
našimi zraky záběr, s nímž. si p řed něko
lika měsíci, lám ali jeho tvůrci hlavu, jak
jej u d ě lat co nejdokonaleji, aby stačil v
okamžiku vzrušit naše svědomí a c it;
znovu a znovu se vraceli herci, aby —
kdo ví už p o kolikáté — z ah ráli svou
úlohu a svůj výstup, ja k nejlépe dove
dou. Z daleka ještě není konec film u, a
přece stačí odhozená zbraň a p ou ta na
rukou .špióna K arlík a, aby šatnářky nebo
uvaděčHy otevřely dveře dokořán, a lidé
se h rnou o překot k šatnám . . . “Ne
m ůžete to někam napsat?” řekla jed n a
z uvaděček. “V íte, my m ám e s diváky
sm utné zkušenosti. (Casto si ani nevíme
rady. Snad b y to pomohlo.” — Stalo se
v kině D omovina . .
Lid o vá demokracie, 1. I I I . 61
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