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D O K U M- E N T 

/dopis spisovatelů předsedovi české vlády Ladislavu Adamcovi/ 

Vážený pane předsedo, 

přijali jsme s uspokojením nedávná prohlášení našich 
ústavních činitelů o změnách, k nimž má u nás dojít. Očeká
váme, že tyto změpy se budou týkat i politiky v oblasti kul
tury. Vždyt počet tvůrců, myslitelů, badatelů či novinářů, 
kteří jsou umlčováni a nesmějí vykonávat svoje povolání, jde 
ještě stále do mnoha set. 

Chceme v této chvíli upozornit na kritickou situaci, 
v níž se vinou dosavadní kulturní politiky ocitla česká li
teratura. 

Už sedmnáct let trvá důsledně uplatňovaná praxe, podle 
níž nikdo ze spisovatelů, který se jakkoli podílel (anebo 
z toho byl obviněn/ na reformním hnutí, nesmí u nás publiko
vat. V rozporu nejen s ústavním právem a s mezinárodními úmlu
vami, k nimž se naše republika připojila, ale s celou naší 
kulturní tradicí, postihl zákaz více než polovinu českých 
spisovatelů. Za uvedenou dobu vzniklo zhruba na tisíc děl 

, 

prozy, poezie, esejů, pamětí i divadelních her, z nichž sice 
mnohá dosáhla světové proslulosti, ve vlasti však nesměla být 
zveřejněna. Tento stav se stává rok od roku nezdůvodnitelněj
ší, v současné době trvá zřejmě už jenom proto, že přináší 
osobní prospěch několika spisovatelským funkcionářům, které 
zbavil veškeré literární konkurence. 

Žádáme, aby v duchu vyLlašovaných demokratických princi
pů byla zrušena veškerá administrativní opatření, která brání, 
aby všichni spisovatelé mohli ve vlasti publikovat svá lite
rární díla a podílet se na činnostech, které souvisejí s je
jich povoláním. Jsme přesvědčeni, že prodlužování současné 
nenormální situace tragicky ovlivňuje nejen úroveň české lite
ratury, ale i morální stav společnosti, navíc ve světě trvale 
poškozuje pověst naší země. 

V důsledku zmíněné situace bylo několik desítek našich 
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kolegů přímo či neprimo vypuzeno ze země. Rovněž jejich díla, 

jejichž hodnota je často zcela zjevná, jsou zakázána. Žádáme, 

aby všem byla nabídnuta možnost návratu a svobodné práce doma 

ve vlasti. Pokud by této možnosti echtěli využít, měla by se 

při úvahách o vydání hodnotit jejich díla jako.díla všech 

ostatních spisovatelů - podle umělecké hodnoty. 

Množství děl nejen předních českých a slovenských spiso

vatelů, ale i nejlepších autorů světových, bylo dáno na index. 

Jejich díla se nesmějí vydávat, byla odstraněna z knihoven. 

Stalo se to většinou jen proto, že se kladně vyjádřili o re

formním hnutí v šedesátých letech anebo se veřejně zastali 

pronásledovaných českých či slovenských kolegů. Žádáme, aby 

tento index byl zrušen a čtenářům u nás se vrátila možnost 

seznamovat se s hodnotami současné světové stejně jako české 

a slovenské literatury. 

Po sedmnáct let vypracovávala hodnocení současného stavu 

literatury stále táž hrstka lidí. Ti ignorovali bezprecedentní 

stav, v němž se - i jejich zásluhou - naše literatura ocitla. 

Snažili se popřít hodnoty celé části poválečné literatury a 

dokonce zamlčet desítky jejích tvůrců. Je zapotřebí co nejdří

ve bez zaujatosti rozebrat vývoj české literatury v uplynulých 

desetiletích. Jsme připraveni k takové analýze přispět v nezbyt

ném a otevřeném dialogu. 

V Praze, 28. března 1987 

� Podepsáni : 

Milan Uhde 

Ludvík Vaculík 

František Pavlíček 

Jan Trefulka 

Eva Kantůrková 

Jan Lopatka 

Miroslav Červenka 

Zdeněk Pochop 

Zdeněk Urbánek 

Vladimír Karfík 

Jaroslav Putík 

Josef Hiršal 

Sergej Machonin 

Ivan Klíma 

Milan Jungmann 

Miroslav Zikmund 

Lumír Čivrný 

Lenka Procházková 

Václav Havel 

Milan Šimečka 
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Zdeněk Rotrekl 

Petr Kabeš 

Dominik Tatarka 

Martin M. Šimečka 

Eda Kriseová 

Karel Pecka 

Andrej Stankovič 

Zbyněk Hejda 

Jan Štern 

Jiří Dienstbier 

Josef Vohryzek 
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V e r ě e 
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Jedno u -. eěer 

Jednou •ečer ee Těichni seeednem 
okolo třiceti lahYi, 
3á, ty & &b, 

"1 d�a a 3,, my d•a a oa, 
nikdo tu chyb!, ■pozoruje�• to ale al 

Yliclzi al bG<!ue na mol, 

O'Yšem, někdo tll chyb{, 
ale vldyt ,, jan tady, fe.kne ten 

kdo tu chybí, 

ten, kterj J• poH.d • námi, 

ten, ktez1 poffd ctqbí mesi námi, 

a tak dokola a tak dokola, 

kdyl �sme na mol ••• 

-

fu noc nít.slo Ill ve tf1 ráno 

na t•' neh4 tilo, 

JaraJ.la spala, alyiel jsem 3ejí dech, 

byla na dosah rllk7, Nd bJCla 31 

pohladil po •lae•c•, 
celo• tu noc j••• •• 'bil, 

I• •• prolna.dí ••• 

A tak mi ses atrt, ako � - iel - ten •• 
m!i obl najed!lOlU dTI je -ten aen1 lelel 

jsem uprostřed, Jarmil� Epela, 

bál jaem ee, 
fe se probudí, at spí ••• je na mol. 

Je to leet, po mé prE!vé ruce spí 

má vyknácená bolest, vnímá.a 
kcldy Aelest jeJího dech�, ale 
o tracím ae k tvému. tf 1chu. 

r.o.hyt-ujerne se pomelu .., pro s:tor11 t.,enl.!s 

ne2 r.�j�.e:nší cele: ti'ení Etf�'Y, 
nliLc.� nF· c.hod.bě -;rristly ťvete, t--rc:í voc.a, 
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V mládi - 1 pak - chtěl �aem poát 
3ako Jif! l.oláf. 

! sat!m? 

Škoda alo'V. 
iea �- saa llOC 

a �á si do �blbn�ti hralu 
3edinoll deekll poi'ád dokola, 
�eko ta noc• kd7 �•• nestačili 

Typnout 6rmnctoa 

a peik pfi &ou.loll mě to ně.cine 
podfidit své pohyb7 ry-tma hudby, 
/bylo mi, jak• b1 •• dflo něco veael,ho/, 

t7 �111 ■I jeani sadrlo-.ala 
/sřeJml se nehodil teA tanec 

k vilnosti chvíle/, 
ale ti■ tvýs l�mkj• acrlování■ rytmu 

vsnikel.7 ná.dh�rné aynkcpy, 
tak nádhern;,, le � sem a tí& munl pfee·tet., 
pro to te bych •• l»yl muael 
auou radostí saěit aát. 

les7al!I, Alice, 

le, o čea pila 2,, •• Y Dá81lích nepí!e? 

/Copak t-0hle '"'Je nl�aká b,aei? 
A n4,a a4? feua 3' 

eebeničivl ne31tt'q./ 
!ak napfiklad nat11airc-.. pyl11110 
a �eho syat,■ &a�in,ní. 

iemohl jaem je roaepao11t, 
Xčyl u.I rij Ápaa • knotUk7 

zmohl tvou trpěli-voat, 
t'Yé prst7 tu vl� -vyfelily 
n&vyklý■ manželakJ■ geatea 
-ve zl0D11 vteřiny. 

-
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1de Jaoll ty doby, 
kdy � se• psal krásná verie I 
Je mi jich nevýslovně líto. ale jsou. pryč. 
Jsou. pry�, odefl7 

a 3' �su sAstal trčet tad7. 
J&em náhle etarj a lldivuje mě, 
že •• 'to stalo tak náhle. 

-

Zdál.o ee mi, 
le ud.!■ na. sahradl. 
Ve anu. jeea tu al dávno ne'by'l. 
D!vel. j■• •• dol6 k Bilnici• 
v ovál.A4 jalice pfede ltJlOU b7lo ohniětl, 
lin,, k.ru.hov,, jsem mil se 1:ád.y, 
u.vědom11j11 si, 
!e _atrjc terna podsia 11.kl!sel zahradu 
e le kcyl jae tady my, 

on nikdy nevycbási. 

Z cluů.ll �•Atl stoupal aalj d.1• • 
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P O ll r Se 

T&k vida, ul 3• sase den, tak Yida, ětsLtni 

3•• pfečkal1 asae �•dnu noc. 

loc byla to b!dú., �ak �jvaji 

Y nemocnici noci. 

j t.a Ill �-- doma. Df!"f 

po nemoci ■{val jsem vítf&nl pocit, 

�ako kdyltych •• &DOTll narodil, 
tu pÓcit aJ aemáa, t„ 3• tma, 
k• �da, �- vlaatl'ai apíle ponaovú. 

Včera ·poadl Y noci�-• ae vrátili od Mikola�•• 

l'e•Soka •• probadUa. �lla 3••• olklivj aen. 

Byla�••• mm,, nikaa �•te ■I "feal1, 

nikaa, �ake 1111ad do kraateria, 

byla �••• mrtv, e. všechno �••• 'tidlla.. 

fy· aD7I Tčera ae •1 ••• s4'1.e, jak tetinek 
/�• tatáak nebo dědeček?/, 

4ideěek, �ak uú-,. Dala j•• ■ll dYi lž!ce pcl! .. ky, 

"f!c nechtll. A �, tak sou.fale: tatillka, 

preaía ti, �es. 

P-ír&ne al praiti, je j•a:I ledaoyj 
ledoYj de, 

�en �eltl ul" !-íct, 
ucho"fat Aico • památk7 aa ty, 

které 3ee• alloval a 'byl jsem jim na nic • 

..... o sloY 'to nevchásí. &polu •• IBJlOl1 

odeJde všechno. ?{t!zůstane nic. 

A taky proč? Jencmie �á jsem tiv jen tím, 
• 

co bylo. CG bylo, není. Y.iláčku, aspon ty 

j,;i i1�• saliva. 

I tJl�dy SE v nClci s hrt,ZOU rc·oudím 

a bif.lo.něn nac. dětmi 

r,oclouc.tám, jectli dýchají. 
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A pi·1 tom �• veiselo, někdy. 

·A někdy laanu, !e jaltl mdlu být ce]J 

bes aebe, 

kd.yl Vid.ía, 

jak ae odpolední avětlo odráti 

•• skle oken .obr4.cenýeb k západu. 

Yspomínáa si, 

jak.' to tyla .ile'Ya, 

kd7I jednou „ nemocnici, utrápený, 

vyhubJ.1 na koat, Jaem zahl,41 „ srcadle 

- b7io te nikde •·rentgenov, latni -

art� o 'blit• 3 • 

Yyh•blj, podobal�-• ee tatiakov1 

a polito•al. jae■ •• • pláěi. 

!a ú.le'Ya, le 1Se mlll• ait rád. 

Co bylo kráan, a dobr,, 

nebylo se mne. 

J �ako t1•4 ,nellllím to „ sobl podrlet. 

A •� •• toho dotýkám len lehce, 

1 tak to saniki. 

Zato „ic1 al,, spáchan, 

'Y7"at,vaj{ • ■inulosti o■tfe. 

Jsoa neTITratnl ek.uteěnf 

a pfítomnl 

�•k smrt. 
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.Po u r s. 

Reste tu tymiáa 

- 6 -

a nehybnl mohlltni "f&doru.Jt ao·sn7 slaAnci 

a sptíaa dohdr7 cypfiie �ni. 

5:aa ne, 

tady je � stroa hflt1 to••• 

A Yyaok4 �a1111, nebe jak v necHli 

a nahofe Y horácll gerr1gae, 

jenl jeitl patf! n, rodinl, 

zbytek aídky, bjval7 prJ tam •inice. 

V7111 jeme tenkrát k altánů■, 

na ••a.hu. •e viAic!ch, 

Ill schttralja. 

i..dyai t• 'Yinafi • rod2Da■J 

pobývali •• nedlla.í·uh odpoleeilli 

a roshl.!ieli ae po údol.! 

satr• k st. D1cnys1e, 

nebo a.mina lt st. C�• 

anel>c,taa. kde je Ce"faJ.rac •• 

Co �á o tom Yia, 

o t"fi■ ŮOIIOYI. 

!l:ad7 3• ti &iaa. 

�hr4Na ••• 3•�011 problldila, 

• hri••·· 

ie u.mfei tady. 

Je taa Yysok,, 

nesaúrni Tyeok4 nebe 

Jako tady někdy o Telikonocích. 

A mofe, ��2 �e ci ciEÍ a •sd,lené, moře 

tě má. 

A pobíhají te11 -v ulicích ve&nice 

o nttcích taueawc. 

J. jsou te� mlivové háje. 

10 



Tady �. Sima, 

a co�' ti? 

Ys,oa!aka 

- 7 -

n a  M,cbu. a na Jo s eta lía a 

lfa konci !1-.ota 

nič.ía e1 nebýt j1E't, 
�•n •la&tn.í nicotností, 

toa úpl.nl, 
l hospodl poaedf hloa�ek pohfebních hostí, 

• Š!■o•a obru11 ar.titk ae na ch"fíli a11ata�í na lu.ni, 
1".áchc va luna 11plná, 
po lfml •l�DI hlad I 

tepne tea, tepr• al td ae úplnl oddil!a od ldaa 

se skfípa'f, h�db7 sa'T!:renjcll Yret. 

11 
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I v a n u B l a t D é m u 

Je konec pr,sdnin. Eávrat do �•sta. 

V,YlůÍ!ÍIII E vlaku. 

Z nádraží v Nlmeck,a Brodi má• 

vspoaúnku na v�n.1 kopru a okurek 'V láku. 

Nad sáhon7 1e veáš! zahradnicki déli, 

vlak v�íld! do pfedmfatí. 

Jak blízko �e ei poetická lel 

a všechno ltlst!. 

l „ an• :Bli. tn1, báan!kll si 11111' 

vracím se s prúdnin blízko JihleYy. 

O tuto letd podve�erní chvíli 

be.h v�čnost sotva aastevi, 

P a 1l l T e r 1 a 1 ne. 

f paf'ílak4 ka'Yáral .aa steré tototratii 

sa atole■ a poloprásdnlho dlbánka 

se aklonlnou. hlavo• pod zrcadle■ • pleěí bdi 

Paul Verlaine.a oěiaa "f· abaintho•• ap"1ku.. 

Je mc!ú. nedlle. !ey jsou nikde v pekle. 

Cár nudy "fiai eplihle nad .ěstea. 

ficm ka•� je aametovč tepl�. 

m. te-Yá i:rá.sdncta se r,rocírá 1 ee.m. 

12 
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De d 1 a a c • s. K a ch o n  1 n o  Y 1 

k jebo ainulj■ 1 při5ti■ naroaetůnáa 

MO.� milj berteJi ! 

Ru&ko mám rid j2k p�zdero • prdeli. 

/Vtechno naprav! ptíltí verl. 

Nejsi jenom Sergpj, ale - a hla-.ni - 1 Serge./ 

To ob' o•l·e■ nem, 8k.oro iádnj výsna■• 

Chci fíct: oel jedilJj, 

kdo ae ke umě rfisnal. 

A dost! 1onec hoatin7. 

13 
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V a r  i a c • n a  G e 11 n e  r a II. 

Je to na.nic. 

On ul &i 'YatáYá tilce, 

a co na-Yic, 

tádná ai nechce. 

Snír.u o Paf.íli 1 

jeem na Pigell11 denní host. 

!ad7 mě bol! • kříli 

a Tdbec kald' kost. 

--

fle'Yí■ kudy l-Jia. 

V iiToti, ani vo &e Tertio-Yáni týká. 

J. tak se at&rc atl1 v ě po tl.o\lkáa 

od n1Ceho nikaz. 

--

Odkud •• .,. ani bere ú úskoet? 

Je to ni'-' •• mal koat. 

Ntra3!c TJtnale,napichuje 

nfjakl prásdati t•u' Ye aai el•�•• 

---

ll!ě•s je ke.s, 

chybné čten!1 

mám nfkol1k svých staťi c.:h !otogrefi!. 

Všechny jsou s aoby před mý& narosen!a. 

-

Jak já čtu nyní bámě !, 

radti, Fane Bole, r6č11 nečísti: 

je vi�ět básníkfi prázdné dásnt, 

slycet 8�Ct,j ZYUk čelisti. 

14 
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D o d a t e k 

k m adro alo Y! 

n á r o d u a l o v a n a k é h o 

lóyb7 byly T prdeli ryby, 

rybníky natrni :p·fece b7 byl7. 

I kdyby rybníky nemusely l.t1t, 

� prcel1 přece nebylo by r7b. 

ť 

15 
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V rytmu přestavby a v rytmu •přestrojky• 
---------------------

V jednom článlol týdeníku Moekovskije novosti se přiznává J.Oet
nov, jak za pobytu v bratrských zemích, když vykládal o poměrech 
doma, "nebyl vždycky dost u.příIIlllÝ a čestný ••• Trochu jsem fantazíro
val a obrušoval hrany. A zdálo se mi, že mou neupří mnost nikdo ne
pozoroval". Pak vypráví příběh ukrajinské kolchoznice, která za 
návštěvy u nás, vyzvána, aby se s českými dr�žstevn!ky podělila o 
tajemství svých áspěchů při pěstování cukrovky, bezelstně sdělova
la své zkušenosti. A nikdo ee jí neodvážil říci, že  u nás byly vý
nosy cukrovky skoro dvojnásobné v porovnán! e ukrajinefm kolcho
zem. Autor z toho vyvozuje, 

• ••• rozhodujíc! v našich stvcích se ten musí stát upřímnost jak 
v lidských, tak obchodních vztaz!ch ••• Za zářn01.1 hvězdu jsme v této 
době prohlásili Pravdu.. Pravda. ve všem a vždycky, a to znamená 1 
upřímnost ••• Potřebu.jeme jako vzduch jednotu slov a činů a upřím
nost ve vztazích lidí, od státn.íků al po prosté lidi.• 

Te.ková patetická a kajícná prohlášení �dávají dnes tón sovětské
mu tisku. Básník J.Levitanskij si troufá přiznat, že teprve ve změ
něných poměrech vyšlo .najevo, jak �děsná byla •�roveň exist�jící 
nesvobody" a cit�je Cechova: •po kapkách ze sebe m11síme ždímat ot
ráckoa krev". D.Gra.nin má v Litgazetě velkou �va.b.11 "O milosrdenst
ví•. Táže se, proč toto slovo zastaralo /je tak u.váděn.o i ve slov
nících/ a přestalo se takřka používat, a odpovídá si: vymýtila je 
praxe. V době rozk11lačování a masových represí nebylo dovoleno pro
jevit sebemenší lítost nad postižeeymi či příb11zeymi těch, kdo tr
pěli, natož jim poskytnout nějakou pomoc. Ani literatura .nesměla 
mít so11ci t s poníženými a povrženými, ačkoli jí Puškin od.kázal po
vinnost hlásat •milost psancům ubohým". Dok11d se literatura nevrá
tila alespoň v dílech některých spisovatelů k tomu.to etickém11 mo
tivu., neplnila podle Granina svůj Ú.kol •zlidštovat náš e-vět, ••• 
jitřit svědomí, léčit hl11chotu. duše•. 

Právníci a sociologové tvrdí, že až dosud byl sovětský člověk 
opíš zdáním občana než opravdu občanem, mluví o potřebe demokrati
zovat a h�manizovat právní řád, zesmešnují představ,, že v rozvi
nuté socialistické společnosti existuje třídní boj a�' 
že by bylo nepřirozené, kdyby se v ní nestřetávaly nejrůznější 
zájmy, jso� to však zájmy skupinové, nikoli třídní. Na nebezpečí 
opatrnických, částečných reforem upozorňuje ekonom G.Pisarevskij: 

•Bu.a. zákon hodnoty, pláncv i tě řízený socie.lis ti ccy trh, normální 
zbožně peněžní vztehy, nebo nesčetné konflikty se zdrevým rozu.l!lem 
a trestním zákoníkem. :Buci rovnost Vé velmi skrovném bla.r..obytu nebo 
nerovnost v blahobytu. l\:ic t:ř-etihc neexistL1.je." 
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A J.Ambarcumov varuje: •Ekonomická refonna se zhroutí, nebude-li 
provázena reformou politickou.• Za samotřejmou se považuje •plurali
ta názorů•·a otevřená politika čili glasnosl je chápána jako podmín-. i ka demokratizace • záruka, že nebude promarněna nynější velká šance 
socialismQ, jak se to etalo v půli 60.let ••• Jak povědomě nám to 
všechno zní 1 

Znám sovětský tisk z dob, kdy ještě •myslel postaru•, jako dosud 
myslí ten náš, a přiznám ee, že ona takřka zázračná proměna, která 
se s .nim etala, mi imponuje. Vím, že v euforii novinářů a spisova
telů je hodně il�zí /jako bylo kdysi u nás/, že jejich nadšen! mů!e 

být jen dočasné a vystřídá ho kocovina. či únava. Vím, fe stačí např. 
uplatnit nekompromisně požadavek •nic než pravda ve všem a v!dycky• 
v praxi a splaskne jako bublina - velmocenská politika má přece e�é 
limity. Vím, že vyb�dovat sku.tečně demokratickou společnost je Ú.lcol 

na desítky let, znamená to dlouhodobě vytvářet tradici &cty k člo
věku, ke svobodě a důstojnosti každého, trpělivě vychovávat k občan
skému sebevědomí a samozřejmému uznání práv lidského svědomí. Vím, 
že IÍ!as nad možnosti volit si dílens ké mistry či ved ou.c! laborato
ře ve vědeckém �stavu je lla.ivní - tenhle •demokratický• experiment 
bude sotva k něčemu.. Ale zároveň. masím vzít na vědom!, že bez taker
vých zmatků a iluzí při hledání nových vztahů mezi vládnoacími a 
ovládanými to enad ani ji.nak nejde, když navíc v té zemi blízko pÓ- .. 
lu se podobný rach objevuje vůbec poprvé. Disku.se za chruščovove
kých časů se ani sdaleka nedotkla tak sáva!ných a podsta trzych věcí 
jako ny.nější. 

X X X 

Na pozadí této četby jsem pozorně sledoval imformace o sjezdu 
Svazu českých spisovatelů. Bylo mi jako bych se ocitl v jiném'svě
tě. Ne že by na něm a kolem něho nezněla velká slova, ta jsou tea 
T módě, a nejvíc a těch, kdo chtějí rychle nabrat nový vítr do Eta
rých frází, jimiž se zdiskreditovali. Dokonce básník třetího řádu 
K.Bouška, jehož talent podivuhodně rozkvetl na hřbi to-vě české poe
zie 70.l et, se odvažuje v Kmeni psát o básnickém svědomí, o pradi
vosti poezie a o jejím morálním atributu.. Proto mě ani neudí ví, kdy! 
čtu, že Jiří Hájek ve svém příspěvka, kte?ý nebyl do�ud zveřejně.D/J/, 
přišel zase jednou s výzvou •více pravdy - více socialismu•, kte
rámi připadá taky povědomá ••• Vždy\ žádný prolhanec nebude žádat 
"víc lži". I ten, komu je pravda proti srsti, 1)řísah,i na 11 víc prav
dy", ovsem té své, té okleštĚ:né, p:-izpůsobe11é, zglajchšal tov2..né. 
Pro doktrináře totiž existují vžd?cky dvě pr2vdy, ta "jejich,, tedy 
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ta pravá, a pak ta •nepřátelská.•, které se mu.s! zavř!t hu.ba. Oešt� 
svazoví činovníci se s lovy pfihlásili k otevřené politice, ale o 
průběhu. sjezdu. inf'ormovali ku.se a rozpačitě, dodnes ne.ní známo, ko

lik bylo disku.tu.j!cíc h a nikdo dosud ejez d·nezhodnotil. 
Na Dobříši tedy jednali spisovatelé s vylou.čen!m veřejnesti a T 

morálně politickém kliIDB,tu. ksmu.flá�e a licoměrnosti. Fu.nkcionáři se 

ujišiovali, jak dobře si vedli a jak literatu.ra pod jejich vede.ním 

rozkvetla. Disln1sní pi·!spěvky obr�ely rozpornost času., kdy se ob
jevil příslib jakýchsi změn, ale zatím nikdo neměl odvahu. pálit si 

prsty, a tak každý hledal téma, o něm! mohl mlu.vit bez nebezpečí, 
�e by musel říci neco k naléhavým problémiun těchto dnů. Volby po
tvrdily předešlo� mocenskou. sestavu., která ovšem bu.de myslet a. jed

nat postaru., jenže hlasitě se tea bu.de ohánět slovy o tom, že je 

zapotřebí •sku. tečey kvalita tivn! přelom ve v�rvoji a v myšlení 1 ko
nán! lidi• a •důsledná jednota slov a činů•, jak tvrdil I.Skála T 

Úvodním referáta.. Jemu. nedělá potíž tyhl.e frá.ze pronášet, obehrá
vá je u.ž pěknou. desítko. let a vždycky do nich vkládá jiey význam, 
podle t oho, jaké je zrovna ideologické počasí. 

Zřetelný pokyn shůry zně1: e ničím nehýbat a nedat najevo nejmen
ší náznak, že by se toto spisovatelské shromáždění mohlo s tát ve

řejno� tribt1nou. potlačených tuže b společnosti jako 10.llsk:é sněmová.o.! 
sovětské. Tento rozdíl byl přes vnější nápodobu. gorbačovovské term.
nologie zdůrazňován celkovou. režiJ! i tím, jakou. pozornost mu. věno
val tisk. Disku.sní příspěvky byly rozptýleny do několika čísel. Km► 

.... , 

ne v průběhD. skoro dvou. měsíců a nikdo mimo ideologickou. vrchnost 
neví, je-li �ž zveřejňování skončeno či nikoli. Proti radikálníma 

sovftskému. požadavku. vymést minu.lou. praxi jako staré harabu.rd{, od

dělit se od ní a z ačít zavádět nové pořádky, náš sjezd chtěl dát a 

dal příklad n�vaznosti, kontinu.ity, tradice - tradice sterility, 

u.strašenosti, přetvářky a sebeklamů, slovní hry na r�volu.čnos t. 
"Je to j ednodu.šš!, než si odvyknou. t lhát a pustit se konečnf do 

práce ••• Pít se nemá, ale připijme symbolicky na odvahu., bez které 

necl okážene obnovit čest, na život, který se .mu.si zrilěni tt" Na odvahR 

by ovšem. sotvakterý český spisovatel připil - to citu.ju. V.K&verina. 

I na Dobříši si někteří nasazovali masku. odvážlivců, ale právě 
že to byla jen maska, pod níž se skrývala vyděšená tvář: jenom ne

narazí t, nepodré.ždi t panstvo! Hlavní mlu.věí stran? Jo8ef Korči.k 
přece dost ju.sn� varoval: ''Neskloř.1.u.jme zbyte cnt př i liš často takoTé 
pojmy jako kritično�t, pr2vdivost e demokr�cie, neprop&�ejQ6 plané
mu nadšení a euforiím, které vedou. k vystřízlivení � človEk se zač-
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ne ptát po výsledcích.• Jak bezelstně se tu proflákl starý konzer
vativec, jak přiznal , že tyhle •krásné pojmy•, jak jim říká, se  
zrovna nehod! do dobré socialistické společnosti! Přímo na dla.Zli 
tu máme psychologii našich "přestrojkářů•, kteří dobře vědí, ž e  
kdyby se ·ty "krásné pojmy• t1vedly d.o praxe, byl by konec vrchnos
tenského monologu.. Proč by na eebe přivolávali svůj konec? 

X X X 

Ještě zábavnější bylo sledovat vý·kruty osvědčených harcovn íků 
svazových �u.nkc!, především J.Pila.ře. Zavětřiv svěžejší vítr od 

východll, až do su.d pro něj au.:bori ta ti vního, vzal na sebe vzezření 
starostlivého a dobrotivého otce velké spisovatelské rodiny, kter.f 
celé noci nespí strachem o blaho našeho písemnictví: •••• stále 
se nezbavuji obavy, abychom nepřehlédli nějaký talent a neocbu.dili 
literatllru o významné dílo,• svatouškovsky se zaklíná tato "žáDa 

n� prameni české literatury• /V.Havel/, MkladQ si otázk:�, které 
autory jsme po letech přestávky /krásný termín, jen co je pravda -
M.J./ vrátili do literatury a kdo ještě chybí.• 6 šalbo, tvé jméno 

není že.na! Seznam chybějících by soudruh ředitel snad no našel, 
bude někde v šuplíku j�ho pracovního stolu, vžd y\ takřka dvacet 
let dobře věděl, koho vydávat a koho odmítati A je to seznam dlou
hý, předlollhý ••• Na místě vysypal Pilař z rukáva jen jednoho •chy

bějícího" - o.Mikuláška, který prý sice �trucoval několik let•, 

ale nepřestal být velkým básníkemo Ti ostatní, co tr11cují víc let, 

zi'·ejmě velkými básníky být přestali, když už se o nich sta rešiaa 
spisovatelské obce nezmínil. Od toho�le mistra převleků bychom 

stěží mohli očeknvat, že ae bude bit v prsa po způsobu jistého 
sovětského básníka, který - tak jako kdysi on - odso�dil Paster.na
kův román Doktor �ivago, ač ho nečetl; PMá duše tollŽÍ po pokáD.íJ• 
Ale �e nemá aspoň tolik studu, aby mlčel, že nemá vědomí vlastní 
věrolomnosti, aby nepřipomínal své názorové veletoce, zrady kama
rádů a službičkováll! kdekomu u moci. Ne, on má troufalost volat 

po tom, a.by se vri.tily "do našeho občanského a spisovatelského ži
vota etické normy, které pi'edpokládají spolu.LÍčast a odpovědnost 
každého z nás za nový trend společnosti". A kdopak vlastne ty etic

ké ncrmy, po jejichž návratu tea. volá, s velkou. chu.t.í ze spole� 
nosti vyhán�l? Nebyl on u. toho i J&n Pilař? 

Pojen:. "každý z náe" ovšem nesmíme brát doslova, míní tím sebe a 
sobf: t::od.abné, co jsoi.;;, vždycky ocl1otni pchotově se chytit každého 
'' nového trendu spole čncsti", a t směřuje vlevo či vpravo, dopi-e-
dv. či dozadu. Eřís_p�vek St. Vách3' .nadepsal :::�men 11 :t?festavba=my! • 
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Ovšemže .m, jsw oni, ti, c o  mají �řed.ně potvrzeno, že jsoa st�tni 
spisovatelé, o žádeych jiných není řeč, neexistu.jí. Přeochotní za
slou.žilci ten tedy přísahaj í  na přestavbu., zatímco ještě nedáv no 
si libovali, že žijeme v nejlepším světě nejštastnĚjších lid! a že 
na obzorll není sebemenší mráček. A .najednou. přiznáva jí; •Nás spi
sovatele zejména trápí vývoj v morální oblasti.• To je mi objevt 
St.Vácha i ji.ll.! se ovšem domnívají, že ten neblahý vývoj způsobilo 
poru.šován.i ekonomické zásady socialisma. - každému. podle � ho zá
slllh. Vůbec si nepřipu.stí cyšlerJcu., že by na něj mohly zapůsobit 1 
mrav'°' kotrmelce vůdčí intelektt1ální vrstvi, nechtějí nic vedět o 
tom, jaký příklad dávaly společnosti projevy její bezpáteřnosti, 
vypočítavosti, �sla.žnosti a lhostejnosti k osu.dům vedví roztaté 
ka.ltu.ry a znásilňování lidských práv. A.lů slovo o tom, že svoll. ob
dobou. Pou.čení z krizového období zlikvidovali profesionál.ně, erla
tenčně a lidsky stovky svých kolegů a naši ku.ltu.ru. připravili o 
nenahraditelné hodnoty. A když tento chatrný pr ozatér prstem u.kazu.
je .na. jakési licoměrníky, kterým je prý všechno jedno a snadno si 
všechno zdůvodní, •například takhle. Když mohou. oni, proč ne já?•, 
pak píše taky o sobě! To on a mnozí další přece pohotově využili 
situ.a ce ke svým u�spěchům•, vyhovovalo jim, že mohli "nahradit• ty 

intelekta.ály, kteří mc.sell odejít k nádeníkům q}-.,.fa1}1Ll\ ttcfv
v
áni°dsa..na.

ti na okraj společnosti, někteří vězněni a jin1'; 1 iint •·1/do e
migrace. Zdalipak někdo z nich napsal knihu., z níž lze vycítit bo
lest .nad tím, co se dálo v době, kdy se mu.sely zdvihat ruce proti 
Chartě, kterw nikdo neznal, kniha., z n.íž by čtenář poznal, _že se 
chvěli Ú.zkost1 u.ž tehdy o mravll.Í Ú.děl náI·oda, jako to dokázal cu.d
ey Vilém Závada? Takové k.ni.hy, ba a ni rukopisy, v té jejich státn! 
tvcrbě asi ne.o.a.jdeme. Jejich obraz společenského vývoje minulých 
let až dodneška je harmonicky spokojený a není v ntm s tepy po myě
lence, která by čtenáře přiměla zauvažovat nad duchovním du.snem, 
v němž jsme žili a stále ještě žijeme. 

Kar�l Sýs se zase rozhořčuje, že je označován za nekritizcvatel
ného. •Nekritizovatelní! To je noční můra čteniřů našich deníku i 
pisatelů anonymních dopisů," ironizuje tento bás.nik, předseda stra
nické skupiny v Kmeni. Z jeho příspěvku t':pí Ena.ha pi-ejít závažné 
prob lém:y vtipnostmi a paradoxy. Zde 6 e jeden jeho dem&gogi clcy obrat: 

"i'teknu nfco k:ncíř8ki:-.:.o, k&::: E.Ž j E'!!l€ to c.opróCOYs::.i. t:ezi neb:'i ti
zovatelné aL1.tcry pc.tří např.:0:12-d Jan Sk2.c8l, J:Iiros12v Holub,· Vladi
mír holE.n, Jaroslav Seifert. Zkuste rici, ŽE. v Seifertovj"ch pamětech 
- 1:roGJě n2dhern.Ých, zéři.v;ých r;;íst - nc:.jd.ere mír;t2, uslzených se!lti
mer..tálních stes�ů, že třeb2. posleó.ní básnf Vladimíre. Holana jsou. 
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slabé ••• Přiznel�e ee, le Aěkterý■ Dásním Miroslava Holuba neroznc!
te.- Proh lašte, te Jan Skácel kromě pttvým zlatem· z_latil ve sbírce 
ťé a t, 1·z1atem kočí.čím. Vyobcujoa. vás z.národe ••• • 

Tam až_jste to tedy dopracovali, mistři okleštěné k�lt1.1ry, !e se 
hrozíte vyobcování z .národ.al Svým výluč.eym postavením po r.l969_a 
snahou vyradýrovat z paměti lidí jmé.lla ideologicky prokletých tvlll'
ců jste vytvořili v národě nenormální a hluboce nemorální situaci,. 
a tea se ·divíte, že zlé.skutky se k vám ve �ých důsledcích vracejí 
jako bu.merang. A kdyl si e-tě!ujete: "Nis, spisova tele, wž,u.je au.to
cenzu.ra. Je to rakovina liter&tu.ry," stěžujete si na eebel Cožpak 
jete nevěděli, vy proe\áčkové bož!, �e vyhnáním svých kolegů z k�l
tu.ry a špi.navoti dohodoo. o vstupu. do u.prázd..n.ěnfho prostcru. po nich 
jste mlčky vyslovili �ouhlae s tvorbou., její! podsťatoti b�de vnitř
ní lež, nebo\ jste rakovinou. ochořeli na duši? ttveřica vyjmenova
ných •nekri tizcvatelných_• báenílra byla vybrána podle zvláštníh o kri
téria: poznali na své kůži, co je to křivda, zatímco pánové jako 
K. Sýs· Hmrsltl!l.111 v přízni moci. Když tea. smějí být vyslovena aepoil 
jména donedávna ociiÓz.ní, má to vytvořit zdání, že _patl'Í do stej.né 
umělecké a lidské ·sorty jako ti oslu.ně.c.í př !zní. Ne, žad.cym trikem 
to nikdo nedokáže! A je je.n další hanebnost, když si chce dlollhole
'tý redaktor Kmene hojit p�šramocené evědom.! na jejich �čet. 

X :X :X 

Ná.znaky kriticlcych výhrad byly vyslovovány vesměs v obecné, abŘ-
straktni poloze, aby v případě potřeby bylo možno z .nebezpečÁ, si
t�aee vyoou.vat. �ká se to 1 jediného příepěvk�, kterém� .nemů!� m
př!t, !e se pok�sil vyJádřit aěoo z bolestí .na�í kulmry a �pozor
.nit na Úkoly, které•vj�l.ývají z u.nového myšlení• pro všechny, kdo 
.neeo� odpovědnost za stav naší literatury. Toto vol211! na poušti 
zasnělo z Úst básníka Josefa �1mona. Nejprve se odvolal na připa4 
.na.vráceného čle.netv! B.Pasterne.kov1 ve svazu eovětekých spieovate
lu a označil ty, k do kritizovali Dpktora i1vaga za •du.éhem malé li

di•, kteří "neuznávali pojem vzájemné Ú.cty, lidských práv a důstoj
nos�i•. Rehabilitece vel kéh.9 umělce slova je pro .něj •1 nadějí,!• 
naše právo řika t svůj .názor b�de čím dá.l víc obsahovat i schop11.ost 
naslouchat pozorně jeden druhém�•. Vlastní smysl jeho vystoupe..ní 
je vyjádřen v této pasáži: 

"Mů!eme se· stokrát p011čovat z toho, co bylo před dvaceti le ty, 
ale nepoačíme-li se z tohoi co tu bylo těch d�lších Qvacet l�t, pak 
bude na.še · pozn�ní nejen neupln.é, ale i ne!'JEir�intic·ké. Je třHba se 
od některých jevů jas.ně distancovat, protože naše komu.nintická stra
na s .ni�i m2. jen málo společného /?/ ••. ovsem domnívám se, ž� i v 

naší svazové činnosti bJ1 lc mnoho chyb. :)obrá □.etoda a lcri t�ria v 
celkov érn ku.l tur ně p cli tickém klima tu. společ-nos ti fu.ngc-v&.ly run.ohdy 
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nedokonale. Měli bychom proto revidovat některé své mylné postoje, 
novýlli činy se jasně distancovat od chyb, kterých jsme se v dané■ 
ku.ltu.rně politickém klimata. věichn.1 tak či onak dopoa.štěli. Dista..n
covat ee od těch chyb nikoli nějakou kampaní, eybrl novými tvůrč!
lli iniciativami ••• • 

Pfestole to je kritika značně nekonkrétní, nemůle být pochyb, če
ho se týká. Jsoa. v ní ovšea četné piruety, nebo\ l. �111011 �en! �•.n. 
báan!k, ale 1 šéfredaktor Odeo.mi. Atmosféře pronásledován! a likvi
dová.Dí všech, kdo odmítali popřít sami sebe, řík' e�femisticky •cel

kové kul.t&U"ně politické klima společnosti• a zašti\uje se ohváloa 
jakýchsi •dobrých metod a kritérií•, ačkoli právě ony zplodily hro
zivé kladivo na čarodějnice. Ale nechme spora. o detaily, pom.iime 1 

výtky, le koncem 60.let pey někteří spisovatelé •roztočili ioloto6 

valš.ni:vých diskusí napájenfch i jedO"fatýlli praaeny se Západa. • a le 
volali po li teratu.ře jako evědoll.ť národa, při čem! na vlas tn! svědo
mí p-rý zapomněli. Podstatné je §1monovo zjištění, le .nepoa.čit a• s 
dvacetiletého vývoje, tjo z toho, kam vedla ka.lta.r·n! politika lllll
čovállí talentů, ničení intelektuálních sil, cenmrních sákazů a 

stavěn! čínské či spíš berlínské zdi napříč českoa kultllroa. Dy svěd
čilo o ideové slepotě a akční bezradnosti. 

S tím lse souhlasit. Prostá lidská zkušenost učí, že .neřešené 
problémy jsou pro člověka zákeřným nepřítelem v týle. Pro soačae
noa ka.lt&U"ní politiku je tím nepřítelem v týle téměř dvě desetile
tí trvající schizofrenie společnosti, je! mu.sela pod neurvalý• 
tlakem erlstenč.n:!oh h rozeb p řistoa.pit .na mýta.a kontrarevoluce 
•Pralského jara• a na azy-tus sáchrany socialisma. zásahem vo�enské 
cim.:! moci. Xaldý falešz,t mýta.s, a navíc po léta VlW.Covaný a! a 
.nepochopi telJ.Jtm !anatismea, s sebou zákon! tě .nese !ivot ve lil, 
dvojakost, ustrašenost, přetvářka, lokajství, rozmnožuje prosti 

" 
I 

to, čem v.Cer.qý říká •čecháčkovství•, tedy malost dacha, přizpa-
sobivost, přikrčenost, patolízalství. Tento mýtus je možné há�it 
donekoneanl, a donekoneanl..,vydávat •mřešivš!• intelektwily za kriai
ná.llú !ivly, o něž pečovat přísluší výhradně pracovníkům stétn:C 
bezpečnosti, tak!.e kul ta.rní politika je nemu.s:í vůbec zná.t. Jak je 
to pohodlné a jak krátkozraké! �ivot ve světě rozštěpených dllší, 
život ve věčné bázni a pravdy se bg,de nellstále víc propadat do 
mravního .nihilismu a toto propadání .nezastaví !ádné výzvy k anga
žovanosti a aktivitě, protože koření právě v této společenské schi
zofrenii. Doka.d ta bude mít živnou půdu ve Vllll.Covaném mýtu, spoleo

nost se jí nezbaví. Záchranu. nepřinese ani sebedúkladnější ekono
mická reforma.. Lékem je v tomto případě jedině pravda, pravda bez 
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1tam11:tlá! í, a ta je nepř íj emn.á, 11111.eí k ní být odTaha a charakter ovil 
síla. Silná slova o ní ale nesvědčí. Z těch často opakoTa.ných Taro
vání, �by se ideologičtí heretici neaTezli se ·elibovanýll.i demokra
tickými změnami, aby jich neznea.žill 1t vyvoláTání anarchie, vane ap:a 
vědomí vlastní slabosti. I SimonůT diplomaticky :tormloTaný polada
vek svědčí nicméně o tom, le je na k11.ltu.rní politice, aby tel naila 
formy a způsoby, jak provést •pfestavb11 sociál.ní.ho klimat11•. Kejhoi
ší by bylo, kdyby se m.�eto toho a.Chýlila opět k licoměrnosti a m!e
to přestavby provedla •přestroj1t11.•, tj. kdyby T záplavě •novýab.• 
slov, jel se přes varování J.Korčáka hojně akloiin.jí, a.topila pod
statu., kdyby se domn!Tala, !e dějiny lze obelstít tak, jako se cla
jí na čas obelstít lidé, kdyby nevyšla jakýmkoli čestJ:Jým způsobe• 
vstříc potřebě mravní očisty. k niž ae odhodlala k11lta.ra soTětak:á. 

--· 

Jistěte propaganda mů!e nadále poia.íva t krásných pojaul a T praxi 
jim dávat význam milo vznešeq, můle mluvit o potřebě Tětši deao
kracie, ale oktrojovat ji al k jej!llll popřeni, proklamoTat praTdR 
za eynony.11111.m socialismu., ale vsápěti ji překr11.covat a 11.m.lčoTat. Pak 
ovšem mravní krize společnosti bu.de pokračovat a prahlD.bovat ee.· 

Spisovatelé, kteří. mají požehnán:! shora, zatím ani svo11 tvorbo11, 
ani veřej.rzymi projevy ne dali podnět ve směru. k takové přestavbě, ba 
spíš všechno svědčí o tom, že by jim velmi vyhovovala práTě o.na 
•přestrojka•, za ni! by nová byla jen sloTa, ale nikoli činy. Echo 
dávné msty moci na zaživa pohřbeeyoh osmašedesátnících �1• zřejai 
svírá hrdlo, hrozí se, že by za sloTo radikální pravdy platili stej
no11 cenoo.. Msta byl.a tak krutá, bezohledná a .neodvolatelM právě 
proto, !e takového cíle- chtěla dosáhno11 t. Kde te! vzít t ěCh sedll 
stateč.rzych, kterým je zájem národního celku nad vlastní· kariéru? 

XXX 

U nás tedy zat!m nebude žád.DI literární ruch, neb11.de zatím �tao-
sféra hledání pravdy, nebude se vyskytovat intelektuální odvaha a 
bude naopak pokračovat 411chovní stagnace, přičeml 11 našeho dosavad
ního •vzor11•, tea najednou. opo11.štěJlého, T sovětské literatu.ře, je 
všechno v pohyb11. Objevila se spousta románů, básní, her, filmů, 
které jejich tvůrci ma.seli dát k led11 v době cenzurní samovlády -
a k11.podiT11, svět se nezbořil. Sovětští 11.mělci o!ivili vlastně pro
klínanou tezi o 11 tera tu.ře jako svědomí společnosti. sv011 tvorbou 
•jitří svědomí lidí, léči hl11.chotu. d11.še• a zlidš\ují svůj svět, 
řečeno slovy D.Gra.nina. Pří.kladů takové tvorby je nepřeberně. Zau.jal 
mě zejména cykluis veršů zemřelého Al.Tvardovského, psa.ey v letech 
1966-69, pod názvem Právem pamětiT tea ho uveřejnily hned dva 6a-
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sopisy, Znamja a Novyj 111.ir. Tvrdými, nesli tovl\Ými slovy je v něm od

e011zeno potl�čován:! svědomí člověka a �cty k jeho důstojnosti, jak 

to do sovětské společnosti 1 zabu.doval 1 Stalin: syn u.dával otce a 

bratr zrazoval bratra v záj� velké ideje: •Byl to muj otec a po
jed nou. je můj nepřítelt•, •zavrhni přece otce, i matk11 zavrhni.I•, 

•zraa. cestou. bratra rodného/ a nejlepšího přítele se zřeklli.l • vy

trhuj11 některé verše /a překládám je doslovným přev odem/. Leitmo

tivem cykl11 je myšlenka •syn za otce není odpovědný•, ktero11 vyslo

vil v době nejhrůznějšího řádění tajné policie Stalin a v kterou. 

bláhově 11věřily jako v spás11 11bohé děti obětí. Ale zůstal o  samozřej
mě jen 11 slov - licoměrnost patří prostě k podstatě celého jednoho 

myšlenkového typ11. V závěr11 je tento leitmotiv obrácen jaksi naru.by: 

'Ale za toho otce všecb/ my synové jsme stále odpověd.Jů/ a nekone� 

IJ$' je ten soud nad námi/ a není vidět jeho konce.• 

V době, kdy politi cké vedení společnosti svým sebeu.spokojením 

wnožňovalo, aby oživovaly falešné představy o ge.niá1ním Stalinovi 
jako spasiteli země, bere na sebe velký básník povinnost proml11vit 

jménem potlačeného svědomí lidQ a vyznává se: všichni jsme vinni 

tím, co se dálo, všichni, kdo jsme se dali svést podvodem, že 11i

lechtilý cíl ospravedlň.a.je každé zlo a že nad'každým člověkem je 

něco nekonečně vĚtšího a důležitějšího - idea socialism11. Věřím, 
že tOlllllto básníkovi pat ří také verše, šířené v téže době mezi jeho 

přáteli& 

Co s tebog. dneska., 
přísaho má blahá? 

A kde brátslova o tom všem 

tak prostém? 
Jak vítala nás 

v čtyřicátémpátém P raha 
A jak nás vítala 

v t om šedesátémosmémt 
Je třeba dokazovat, že bás ník, spisovatel, umělec má právo, cítí 

-li toho potřebu., být svědomím své doby a že je v tom nikým a ničím 

nezastu.pitelllý? Popírat to mohou jen ti, co nehodlají vzít na. vědo

mÍJl le žádná politická garnitura není neomylná. Umění a u.mělec by 

měli mít tolik svobody, aby politice patolízalsky nemuseli slou.žit 
a v lepším případě, aby směli aspoň špitnout, když vidí, že král je 
na.hý. V opačném případě trpí nejen kultura národa, ale i jeho mjJav
ní zdraví. 

Nedávno slavil padesátinJ V.Rasputin. Z mnoha jubilejních článku 
mě u.po�tal rozhovor jedné reportérky, které se ne závěr zeptala, 

zda po Úspěš{ch doma i v zaJ1ra.ničí se považuje za velkého spiso-
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vatele. Raspu.ti.n odpověděli 1 Nikoli, ale považu.ju. se za čeatnéh2 
spisovatele�• Měl na tu. větu. právo, dalo mu. ho jeho dílo. Kd o z 
českých státních spisovatelů by si mohl takové právo osobovat? Fan
tóm etracha. tísn:l jejich du.še. V jedné Chestertonově poví"doe proce
dí zhnu.seey sou.dce k ministrovi, jeho! lumpárny nebyly stihatel:né 
zákonem a jen� se ze všeho dokázal vytočit: •opatřte si novou da.šit• 
Mnoha českým spisovatelů& by tahle rada přišla náramně vhod, kdyl 
tea se skřípěním za.bů jsou. pro přestavbu, ale o S"fých vinách aa 

katastrofální stav ku.ltury a společenské mravnosti nemíní ani u.va
žovat • .Ano, opatřte si novoa. du.št., in!enýři lidských du.šít 

Milan Ju.ngman.n 
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Pau;L Johnson. 

Varo'fáai@w bezcťtmi pfátel.1 lidaba x/ 

' . 

Y·r•��člÚJI ú�o�u pfe4atan.1• Me Weltwoche autora - Jousoa 
J•. britalq llistom·a publioiata, v leteca 1965-71 byl 1,t
r�tor• ioild�ák,ao·l•vicoyQlo tjden.:Ocu Dle Rew stat••aa, 

. diskusi vyvolal. knihou 'Histor, ot ·the llodera Worl4 1917 to 
the 1980a'. Wak�• tak4 p�Sll8lle8'•'• I• �v něaeck' a tran
cousak4 kůltuf-e •• iatelelctwilev4 til:í. ••lk' v,iaoati -
skepti!těJi 'ae·�·tyt• '•ull•�-· d:!vaJi·• aql.eaaak4 ob1aat1.•. 

,Y poslecbúca 200 leteca stile Ysrdata1 YliY 1.atelektuál.6. --� 
&feJal, J•Jich �liÝ tu byi •l"1clc7, protole "4fi•llica i�ů' 
. - ; . 

. . . . . . . .,, -
Jako kalií; llěeJici a Yiitei ·uplatuvali Jate1ekt•loT' ,,edJakli.Ya . 

úrok na to„ aby ••clll apoleěuat� 04 4ob 'Yoltairo•teh a Bouaaeau
oytca se laiolq iatelektuil vltlim.l do •••817, jel wn,iltla dpaclk• 
klerikild, a•• aron.úí • kl.erikální■ •ydúúa .1• toto iatelelttuil 
aroaaatnlJA:!,_TytnaleJli a pfedevlťa nebespeěaiJlt. 

- - . . 

Byl to angliekt W� P.B. Saelle7, kdo• trakUtu "la l>efw• et 
Poetry• popn, toraule•al, co bycla •••al •bolak1a pr'•- 1111dů
tuál.O.•� •Msa:!oi - aapsal Sllelle7 - .1sou nepM.SUQ111 últeu4'1-c1 
••Ita�!'· Tento 116rok .1• hea a&110sfe.1Matí pro ed poěet■aa, 1 kQI 
aao� 11aav.1 kteri •• c�p• Jak• 'iat•ll1&••ta1a'. Praktiokt •11• 
iatal.ůtuild · •• ••zi t1a ••aairal resl�f-11.� w- al.e-yy Lioae]J_.a . 
'fril11nga: •IDtelekt •• 4al clo kap7 • 110cd, ··., .tf-• usama4 • 4IJ1-
ácla, a tel • 1111 pfisúv,,. I• je ■- •�lou ... 1..• 

X 

Podle a4ho DÚOru a• 117al:!c:! ě,at lldatTa rospa4' 4• 4You sltu.pia: 

Jeclaak Jaou tu ti, ktef! •• zajúaaJí o lidi, Jial 114, pfirostli 
k er6ci; ai dále t1 1 ktef í se saJúaaj:! o ideJe. Z pniú akupi� 
•• Nkrutují prqaat1e11 a te eu spra•14la do4'•' •Jlepl:! eta'tnílq. 
Drahou skupinu tvof :( iste1elctuilerio Je-11 .1•Jicla pfíklo• lt 14eJt■ 
•'ini•t, a nejen •'iniyt

1 a1e i prograaaticJct, pak Je ••1111 pranl
podoba,, la aoc-, kterou si přia•oJ:C, budou saeu!iTat. •••i 

x/ "Warnu,ng vor den herzlosen Freunden der llenechheit" - uveřejněno 
ve švýcarsk, Die Weltwoche z 2901.87 1 p�vodní zaění ve Wall 
Street Journal Europe. - Česlcy překlad se oaezuje na obecni 
zaměřené paaále článku. 
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namísto aby ideje o at,tu (o Tládě) vyvozovali z lidí, t.zn. 
formovali ideJe podle vlae�ích pozorování, jak lid' opravdu 
Jednají a co opravdu chtiJí, postupují obráceni - odvozují 

2e., 

.14•3• oa zásad a pak usilují o to, \by tyto ideje vnutili iivýa 
mulaa a; lená:a. 

, . 
. 

Skoro všichni intelektuálov, se 4uěuj1., !e lliluj:t lidstvo a I• 
uai1uJ1. • Jeho yYlepšo•h! a itiatí. il• popravdi miluj! idej:l,, 1 t•wt 
lidat•a a nikoliv akutečú individua, z nich! s• lidstvo eklé.dá. 
Kilu.jí sp:!i lidat'fO obecai nel mule a leny. specificky. A proti• 
a11u.1i lidstvo' Jako ideJL,, mohou pak J/'OsvíJet rdsú felelÚ Jako!te 
ideJe. Zel• vězí neber.peě:! 1 aelDot -�Jestllle se !iv:! 1144 doat&DC>u 
do kontliktu a "f-eien:!11 Jako Ito· 14eJ:t•, jsou sp"u ignoro•'-1 
.nebo oclaou•áni jako n.erepresentatiru. Stojí-11 pak ·nadále v -ceatl 
ideji, sacház:! se a nimi ee •zrdatajícía nepfátelatvflll, a peal4s• · 
Jao11 kategorizovúi oltec•I· Jako •nepfáte1, 114at•••• Túa „ ote
•1r' ceata pre 'to, ca b4anik WoH.Au4en, typickl otrlt iatelů:túl 

••' 4ol»y, • pfitakánta omutěil Jako •nesbytnoa vraltu•. •L1Jcv1-
dac•- tfidn:ťch nepf,tel", •o11ae-li leDin.skt výras, nebo "koae6n4 
feiem•, �ak•• YyJ,4fili naciat,, Jsou olt4 koaeěno11 stanici 
intelekta4ln1bo proceau. 

llecitelnoet Yděi potfebú a násorOII Jiných lidí J• Yskutku vlaat
uatt tich., k4ol •• •'ini'fi. sabtyaJí ideJai. Jejich z'.1•• •• 
pM.re�ul. eoutfeluJe aa to, Jalt a• J•Jich 14•J• wyviJeJí •• 
Yla•tllí hl.a•�• SU.vaJí. •• egocetrickýlli • pf••••�ayalu alova. 
IhosteJmat u'bo nepf,telatv:! iatelektúi� se tt� neJea tidl� 
rtef:! v.obecn, roviD.i aesapadají 4o Jeho a�hlĎlatu lidstva, ale 
111�1 v aoukroúa.liyotJúa okruhu, ktefí • toho ěi_onoho 4dvodu 
odmfi7aj:!. hr,t roli, 3akou ji.a pfiaoudili. 

Ota 4'1• . atuduJi 11 votopiay pfedn!ch intelektuild, tía Jaaniji 
rosposúva, Jak niěi•I pdaob:!. aetla, kteroá bych aanal "bezcit
ností ideji". Vzestup novtch laických intelektuild náa poskytuje 
nlkolik pozoruho4Dtch vsorkd. 

:z: 

V anglosaských zench byl Shelley (1792-1822) prototypa :110der-. . . 
ního, z·,padního-1 pokrokového 1ntelektuá1a. Formulovall�rávo inte-
lektuála mít vliv na veřejn, dilú". Básník (a v přeneseném smyslu 
intelektuální tř:ída jako celek) byl pro Shelleyho pravým z'-kono
dárcma, nebot on., oddmi idejí.a, je obdařen čistotou, jel není 
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dána obyčejným emrtelníkda. Je nesaujatý. A\tiak Shelly ve vlaatnía 
11.votě projevoval slabost, jaká Je patrně charakteristick4 pro 
pokrok�•'· intelektuály_, totii neschopnost sledi t svou o'becnob 
blahovolnost• lconkr,tn::úa chovmúa. Jednal odporal - prakticky 
se vlemi bytostai, pokud aěl ao boat Tyko11':rat nad Dind. c:1. tovou 
nebo fyzic�u aoc ••• Shelley aěl svláitn! talent TyUl!vat leny a 
sluhy •• � Sbelleyho bezeh1ednoat nijak aen.arul11a jeho vellcolepou 
ddviru v to, co nazýval a-rou •vyzkoušenou a noěnaou integritou• o 
Xritika, at jakkoli po4l�l•ú j ho aeysruiova1a: "Iqoh1� ae a:1 
n-,t11a lhostejnost - napáal � Jakou ai phi saaluhuje niJak4 
-.1.ainí !� JÚJlělů kohosi, a V,jillkou naieao Ylastn.1.!ao vě4oll! ... / ••• / 

• • .. \ • \... 

• ... 
I 

• 
• .,. -

�1-llarx (1818-1883) J• 4ali1a pf:.Ckl.ad• aule, ktecy aú sebe . . .• .. . . 
pf•�•�ěo,a;_-o.t�, le . .1• Je!lo_povinnosti 4'.t phdnest ideJ:!ll pfed 
li�•�•· .. ��, _lttert s� ho_bil, ob�e'f'il osudovou vadu• jeha cha ... 
rakteru.: .. �V T.,,a srdci,, - .napsal.-. synovi - pfev1'd4 •piaua. • 

Z'fli.lti ·pále � �tc• budil neToll, Tyčttal.e au chorobnoa ll&rDe-
• • 

• • i. • .. J' 

trat••�� aeust61� la4oaěn! o t':l.Jumčn! pf1spě� • .lakl ikoda, 
poSDS11ena1a- Jeclllou, I• Xarl •• nepokoulel rlakat kapi til, naaíate 

� • f I ' • 
• 

aby_ o aěa paa1. / •• _./ 
- .... }- ·. .. ! .. I l . . . 

l!asw-· ·s• oztv'-: 11toat ll84 t::úa, le aarx:1.amua srca41! lllOateJnoat 
�eho sakladatele. Tě.či - lidu ·jako!to cít1c:ta , 11.Y1a bytost•. 

- • ,P �? -., "l, • 
C 

• + 

J. fílm_-· ae,í' · .ra1c, ikoda, h · Jl&rx n-hl · &'!st Sigaun4a ;Freuda I 
Jenle po4�v�e-ll �. � ii•et �, naJ4•• ut,1 41chotoa11: 
nepi.ékl•nut•lau prop�at ••si 'iHrii a praxí. K tcmu· bu4i.l po-

• , .. I I" • � • • • f ' 
1 

• 
::. ' • 

• • • • 

n•n4M; la ·Jt�eu4,' na. rodil oď Sbelle� a llarxe, byl 'f ••Jed-
.,,..- . ; ,  •' "\ ,. . 

. 
••· · •al.e4a 4obrla, dokonce Aftimcya �lovlk•. il• i •• n aetlc'"9 
•'-• • pftpaď•·, �Y ěl.o•lk aépfipeuit�, alq Jehe 14•J• proaikq 
4o\ �ukroalcti• .Ýstalld ne•· ab7 .pf!ui'yi pdaobi� na Jehe atyky � ... .... . ' . v . ' . . .. 
• · 11c1a1 •• � · 0bv1noYa1 jiú, ·11.apf!kl.ad Adlera a Juqa, se •srady", 
aaebo s.a1ch.·u4i.1:al kacťfe .•. Freu4 aevifU.

1 le nikdo, k4e ·byl 
po4,.Jeho 'fli•.■· a pak .ae no zhkl.., by mohl být duie'fDI noiúlDi. 
Zastáv-al. úsor„ ie zakl.adate1 hereze Jako Jung patři de paycbia
tr.1ok4 péěe .- · 

,. # • 

lloderiú_ poltrokovi iatelaktuálov� jsou obdobnýa zpdeobUl zlt)a114n1, 
kdyl jin:{ nead:!.leJ:! jejich myileůy. -!etl ja•· kn1hu :Roberta L. 
Heilbronera "!he Bature_ and Logic of Capiltali-". Nenalel jau 
z,chyť�, bodý, ·z nich! by se dalo vyvodit, le autor (podobně 
jala> .Marx) skutečně něco v:! o kapitalistech a o toa, co je moti
vuJe-_;,·p-an Heilbroner-·proe'tl_"j:,ředpokládá, !e kapitalismus sestává 
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y pn4 fadl • vtkon.u moci nad lidai. 'fo Je podle 11De holi ne-
911yal. Pf1kl'1l:ía se k opaěn,au rulzoru, vyJádfenáau Dr.Samuela 
Johuona (1709-1784): •s1r, ělovik .1• úlokdy saaiatúa tak 
ne.-vianl, Jak• lcdyl vyděl'•' penise.• Johnsomv n4sor ed:!lel 
úrodohospodff J.K. :Ceynes. "Je lepií - upsal - tyranisuje-li 
ělověk ev, bankovní konto, a ne jin4 li4ak4 bytosti.• 

X 

Johuoa a Keynea patti k těa intelektuálda, ktefí nepodlehl.i 
pokuěen.í koaandov.at jin, - pokuěelli., kter4 se aocňuJ• 1 tich, 
ktefi patfi k politiclc4 pravici. Bapfíklad Je sn,■o, le filosof'lca 
a spisovatelka J.yn Band/ov'1, která•• sesazovala• 4datoJmat 
llovika a • právo Jed.netli vce ubjt lcontrolovh, aaaa ponilovala 
a ov1'da� �o�,• lidí, k�efí •• • IÚ attkall ao�al. 

Ale lse uv4at p'4D.4 4dvody1 proa větiiml 1atelektu414 spoJuJ• 
•• socialisty epoleěný s4kl.ai .• :Ceynee vystihl .1'4ro 'fici, •Myt 
chaati'foat není zdal.eka tak aebespeěú Jako touha po 110ci, 
seJatbLa po 118ci ud lidid.. Sart•lnl )lfícll -1atelelctu4l.a ••tkvi 
ve vypracevúí.ideJí, at sebe9)••taějiíoh

1 a1e v jello pfú.í 'fnutit 
tyta ide.je Jin,.. htelektuálov4 •• proto ul svýa taperaaeatea 
pfikláaěJí lc levici. Xapitaliamus se 4ěJe jednoduie, pokud llilcdo 
�c nepodntk4., aby he urazil. Naproti toau. socialiamua ausi bit 
lEollatrlloYá a - sprandla - save4ea po4 útlakea, a te pfiauzuJ• 
iatelůtúlewi pfi Yw.kv. aoeialiau ... hea 1'ěti:! Nli. / ••• / 

Snad pr,vl proto,. !e iatelektála•'. vedena ee4a•t 11••t, proJ••uJ• 
� . 

se u n1cla.sv1'itai .,1e-..pro násilí, aleapen abatraktal. Iilctef:!1 

jak aúo, se au o4dávaJí i v prm.. �i6těJI:( �lak�•, jeatlile 
•• strif•ata z4r'1lúía a dvo�aaěajai aloY7 podpontJí ••• capra-

• 

ve4lll11Jí náail:!, a to proto, aby ideje• lcten podporuJ:L, aohly 
bft ��eny v �urnému lidstn. 

Ve 20. století, je! zde buduJ• na základech z 19. století, je 

smrtelD3]11 hfiehea intelektuá1d: apetýt na úsilí pfi usilo•álú 
e ideje a při jejich prosasovúú. Připoaeňae si napftkl.ad epako

vu, obdivná výroky intelektuál.d • bezohledných au!ích !iau ••• 
X 

Občas jsou intelektuálová na rozpacích, pokud jde 9 kvantitu 
prolité krve, o čistý počet "nezbytných vražd", ale téměř v�ycky 
přijali zásadu, že socialisticlt' utopie, je-li to zapotfebí, 

29 



aua:! bit budovány na.násilných základech. Dobfe a1 wspoa:íDúl, 
jak ad.1 b7valt iétredakto.r llngaley llartin • ěaaopi„ New 
&tateaaan vznesl J811QOU .qai tku na adresu llao Ce-tunae, .který 

. . . I - , , . , 

priYI savraf.411 tfi _miliony ll4is. •Bylo opravdu •�P:Otfeb:! 1 ab7 
pfeaaeda jich zabil tollit• Na tuto pos:námk:u reagoval ět�úf
akýa ·dopisem �onard WooU., jeho.atarl llberil.Jd pfitelo Neehi 
�e llr• JIIŮ.tin tak laakaY � "napsal WooU - a sdili čteúHa, 

Jakl Je •manmáln:! poěet artTtoh, kterl by byl podle Jeh.o úsoru 
pfiaěf•nt•· 

Zat:!Mo n6silrúci Y lenollt4oh na Upadi tleskali nebo o4pouitlll, 
., jialch_ě4stech _aYěta se intel.ektuálov, dčaatu.111 'feltteh aa
aakrd :modern!ho vln nebo Je. dokonce fidill. llnasi po-'hall 
vybudovat Čeku. Intelektuálov4 v proaiaentnía postaveni ·ae ne
c�eli na vieoll atup1nc:!ch eeaty, Jel •eclla k nac1st1ckthlu laole
oautu. UMlosti Y Xambo�li, kde Jedna pětina al.Jedna tfetiaa 
obY9at�t•a byla umuěena hlad�• nebo. zavraf.děna - tyto \14'1.oati 

byly scel.a clila akupirq intelektuild, a větlina s nich-�yll-
- . 

. 

�i Jeana-Pau1a Sartra - "Sartrovi 4ět1•, Jak Ji• f:tkú. 

Kdekoliv -se Jednotlivci nebo reli1111 pokouěeji vnuco'fat lidem 14eJe, 
kdekoli• ae sahajuJ• 11elldskt proces sociál.ni lll81Ů.pulaee ("110cial 
englneering") , kdekoli v se aaao a lcre'f přehazil.iť Jalto hlťu ěi 
beton - t• •šude D&Jdeae houfy iatelektuá.14 • .toaandovat ll41 Je 
charakteristickou či.DDOsti kal44' :tormy aoc1al1amu ••• např1kl.a4 

1 sv1'i'bd torm:, etnick4ho aociallamu • jimi Afrl••• anma4ho po4 
Ja4ra• apartaei4. Ap&rth.e14,- tento nebJ.ahl mo4el1 .1• DW10ohodea 
•• vlía 'fšud.7 'f7D,ilezem intelektuáld, a splicall JeJ·• odděleni 
P" aoc1iln1 pa7chol.o&S,i ·na thd. verzi tě Stelleaboaů.� Jin4 tota- · 
li Ur.ú africlt, 14eol.og1e Jsou tak, díl• lok,Dn.ích iatelektuilt., 

onykle aociologd. 

Proto jedno pouěen! nešeho stolet:! zní: Mějte se na pozoru pfe4 
intelektuály! lllěli by být nejen drleni v bezpeěa, vzdálaru:tati o4 
p'1t aoci, ale aěll by narálet n.a o?>svléštn1 neddvlru, kdyl udileJť 
kolektiYni rady. Kějln se na pozoru pf-ed vlbory, kongroeay, apolk.7 
in:telektuild I Nebol intelektuálové sdaleka neJeou 1Dd1 rlduali

atiěti e nekon.:tormni, 3sou vpravdě ultrakon:tormn.! v onich kruz'ch 
Yytvofených lida1, jejichl pochvalu Tyhledávaji s vysoce lt j! 
váti. A tento kon:formiemus z nich �in.i lidi nebespečnt§, jakmile 
vyst,Pu.1i en aasse - uaožrÍuje jim toti!, aby Yytwáfeli kulturní 
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kliaa, a z něho zaa adle •yplynout iracio91.Jd, aáeiln.' a 

tragick4 jed.Dán.i. 

ll�li bychoa aít aUle na ayel.1 1 le pfecbu>st pf-ed 1d�Jeai maJt 
lld4, a ne naopak. 

------
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Eda Kriseová: Př e d  j a ř í  

Ke stejným dveřím po celou loňskou zimu, 

tam stopa nevedla a všude ušlapáno, 

míjení celé jaro, 

až teprv na podzim, na začátku zimy, 

jiné dveře, za nimi pevnost. 

Fritz, boty od Stalingradu, čeká tuhou zimu, 

na modrém nebi souhvězdí Golemovo, 

vzduch průsvitný, že neudrží tělo, 

padá. 

Dva kumpáni, katolík a jeden pravoslavný, 

šli kolem a zrovna přemýšleli, 

kam přijde bezvěrec pc smrti, ten třetí, 

co plivnul z mostu, spatřil ji 

a vzpomněl si na mne, loňské jaro. 

Byla ještě čerstvá, v tůni pod mostkem, 

na krku řetízek, co nikdo neukrad, 

tři kumpáni nechali ji tam, tři vizitky k tomu 

a šli dál. 

Sedí tu sepnou z vraždy podezřelý, 

pistoli u postele nabitou, 

Fritz na tuhou zimu připravený, 

za dveřmi poslouchá housle 

z loňského století, 

v kolumbáriu instanti sní o rozptýlení, 

z lahve vylezla zas hlava. 

Jsem připravena 

pistole u postele, na stěně katův meč, 

tři pohádky vytepané na něm 
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stínání, upálení, oběšení, čtvrtý výjev chybí, 

je dobře nabroušený, 

trefou do kyvače, 

hlava padne. 

Kraj kdysi požehnaný, a dnes : 

jedna je v potoce a druhá už se sluní kolikátý den, 

támhle v křoví, 

prší, 

až je to divné řidiči autobusu, co pořéd jezdí kolem. 

Zastaví linku, je mrtvá kolikátý den. 

Babička s vnoučátky vidí dva páry nohou z křoví, 

chcé odvést děti, 

podívá se blíž: oboje lodičkové, 

manželka a tchýně, 

volá vražda, letí, oznámit nemravnost. 

Jeden si koupil k rekreaci vechtr, 

kde byla mrtvá v studni, 

vodu radši nepil, jahody zaléval 

a kbelík pořád padal na cosi tvrdšího než voda. 

Domácí kořalka ujímá mi v břiše, 

kat umí prý přeseknout plátek masa, 

jež drží mezi stehny žena, 

co zrovna neškytá. 

Děda spustil se do studny, přivázal se k ní, 

manželka oba je vytáhla, je těžký, myslela si přitom, 

mrtvá se rozpadala. 

Dívám se z okna pevnosti, nevidím vlka ani hada, 

s pistolí u postele milý člověk sedí 

toto dača není, toto je bydlení 

"La soli tude 8-..rec les lune�s". 
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V lese, kde ležela kvetly už podléšky 

a vzpomněl si na mne. 

Kat ví, kam seknout, 

však sama dokážu čtvrté vyjevení. 

Na Fritzovy boty samozřejmě došlo, 

v březnu jak u Stalingradu, 

ale už přezouvá se do sandál, 

ptám se drátů na směr, 

k letišti ukazují nebo na nádraží, 

domov už je všude, 

ty pořád vi�gulí hledáš 

v krajinách svého mého těla, 

na chvíli instant, štastně rozptýlený 

a venku už je čas, 

v němž bojíme se sami. 

Cyankáli do hlavy a živý zub se směje, 

slabý otřes �ozku, silná podnapilost, 

double life line táhne se mi přes dlaň, 

jsem nesmrtelná, 

však někdo přešel přes pahorek lásky 

a ráno mne pak našli mrtvou u potoka, 

modrou po podléškách. 

Vrazi čekají zas na cestách, 

až tudy půjde milost, 

popletové se spletli. 
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:\\i- �A�A.\.JO Lenka Prccházkovás 

p:LA�WPkQ . l\).$'.\<t_.Q� �� � 
. (� 1c.-., - ------ -- ---

Tu IDl!llou močrou semi omp,vala ul mnoho let cizí armáda. Hubení 
1'oj,e1 • lerven,tmi knotl!ky na unif'vrmch ee rcztaho'tali „ 11110dr.fch 
kas�ch• r..1�111 silnice svými obrnčnýai -.osy a cdvé!eli •1 nej
lepší úrodu & ptlí. Jejich jgzyk ac stal„ močrých škcltich dru.'19a 
ncjd�lelit(jš!a pk-dměte■ /hned po odčitán:!/ a ma�,nlcy modrých 
dět! ul přestaly z únsvy •ys'l'ftlcvat. !etc tak nebylo .. �ycky. 
DcKonca 1 modrá be.ne pf-eetáv�la b$t ěiaU aodr4• st,lýa p�ikep,,.énia 
čeneně se et�la f'18loYou. Tehdy nlkol1k moudrých a>deych -.yatě�al
cň poehop1lc• že jejich rodn4 zemi hroaí zkúa• e tak•• aešli �• 
Yí�i, aby vyicy-alel1 plán na její �áchnnu. 

Tebe roku �emřel v tenen� zemi stai1 vlatar-. r.a jebc místo ae 
dostal nov$, i::nohee ir.lad�! e mo�ernljšť. Kél �'tuč,al hlaa 1 �l 
žertov�t i v ci:ich jszycích, �mkle ho w11Yen! acu,aedn! 1 z.oceánští 
prez1tent1 honem zv�li ne MT3th'u, aby a1 hc mchll prohlé�out 
z�lízke. ČeM€� vladaf tfí pozvén.í rá� pfij:!..RJ., taky no.li g-.4 
�eni, l�terá cht�le užít �•čt�, ch�1nka. Po pO.l. roce jejich společ
ného ce�tovwú n ůsm{-vd de kamer ul mow!f-! močf-í l'ystčhovelci 
vfdtli dost. Ut �nli vledaro\'y zTyky I uf ,rypé.tral1, cc rád pije 
e ji e kclik dioptrií•' �e ných beylích, odbornici :im taky 
pečliTI zj1Etil1 zMčky kelínekých e odstiey rtěnek, které ai 
cbl!b1la vlede�u, i c�tetn! ťeležit, detaily, nejyftš! pozcrnoct 
Tšak •ěno�el.1 fyzior.nomi.1 Tladef-akého páni. Tekle je�oho c.'lne 
vlcl111 podrobil$ acubo: in:tormac! de lromj�tru • ten jim Ze t�i hodi
ny �é!1rko"Ye.l "Yý s ledek.' 

Ze •šech refi8troveeych modrých vygt,hoTelcd p�ipade.l. T úvnhu 
jen čtyf1epn�e8át1let.f Václn �•• -.j1tel práóel.J:ly � ltadridu, 
v�cv&c, bez�llt0, 1 e camačtyi'-1c�t1let, Anna I:r&kcro�,. ufitel.ka 
c:etd'•ské č.kc•lky " Cele, rczv�en,, bez zé'l'ezkň, A tak je pochopitel
ně r.vchlb unesli, =�1vesl1 je t�jnf tc Vi�t, ubyto•al1 v nenépad
ném comku n� pf-edmfst! e t�m jim Yyn�tlil1 j�jich poglán!. Učitela 
K.rákt>rcvá 8e zajikc�ě naact.18 hned, Václe� Brandýg oželel prádelnu 
.f drul\Ý een. Celý příští tj�en jim pak mcud�í aod�í •lastenc1 
nechali ne v�ájemné sbliž�vém 1 � kcyl 1 tcr.le kl�plc, n�atitl 
v Oomečku ne ví�cňsr.ém pf-edměEt.í tuhý re!im. Dvcjice ae pt'éle 
videozár.ns..0 ucil� clm-1t, ;--ohybov!Zt, usm!•et, mračit, hrát rcl:t 
i teneovet. Kežčc,u !!cbc,tu přijížd�·le ne vizi tu Ne�y�š! r.,.de 
ccc:r::•c� ,·l!:irt�ne(;, ::,�-več.'.c :•E.lr f'. ť\'c- :,ic.!, �cen:.lr: její �·oh.�cl-y 
� vlíťnč U-:Jczcrňovt:lE:. n!. ricé.c:. tc.t1:-y. I'�snř zt· rc-.l: !zyh. � · omku 
u�pc:ř6clm. c!:.lE'Vr::., ;:-:-ecizr..í "::íevik r:\rcnL:1. V nnci pe.k rnaslt::l.T"ke doč„f· 
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ně pozměnil� obličeje debl6, ř·idič černé 11.muz!ny je ze'te&l. · ne letiště, 
tam jim pf-ed�l čola!né finek� doklady a doprovodil je k aou.kroll4mu le

tadlu. s re.naúm rczbf-enkem y-yetoupil Václa't Brand$• • Annou Krákoro'tou 
., Helsinkách. 

o tři dny později na tot,1 letiště pfiletělo obro'tak, vl�nt letad
lo z červen4 zemi, �ledaf ae del pfi't:ít.et cd :t'inl!kého prezidenta, 'lle
dafke p�i'tcnila ke kytici rG!í a pak tr1umfálnf projeli vyadobe�• 
c{atem k paláci. Po slc�nostnia o�dě • krátk4a odpcfinku ae •lad�ak4 
d•ojice odebrele do sauny u jezer

,,
. Sta.� 14.'&eňat:, se dojetím tHaly 

ruce, když vzácným host� chygtala heboučké prostěradle. Fak jeitl 
s plachým ú.smfvem poate\'il& ne l�Yici dvi sklenky a cran!á�cu • ze'třela. 

•Kon�čn� chvíli cuů," usoáls se vladař'>ka a liáhlll po .nápc;ji. "Chceš 
taky?• 

•Ano," �l vladař- e. pi'•itiakl al podtht.nou eklcnic1 k ro�pálenéau 
čelu. Pak ji a �ožitk�m vypil. 

•Uáte t�i možnoet1,� nnbidl jia po prcbuzen.! tco T�sel.1- ciz! IIU1 
"f modrám obleku. Za jeho ramenem hl.lČel ventilátor, pod '.i:z.lcym oknell 
i!o a"fitlíku mňoukaly r:oc.ky. "Budto odbornou plostil:u. brazilské peay 
e melou :t'nrmičku t pfti r.:c.l!1crodc1, nebo bez ple�tiky r�epl!trn$ ak!.llMtl 
ostrOvek a pcměrnl komfcrtn.!.m domem a pttnácti mufi, �;:1.cZ.í ae ka!d' 
vánoce 'tyat�ídaj! a přivezou no•é ,;remo6eeky, ti6tič}cy od �io�• a delčí 
cisterny• pitnou vc,dcu. Tu tf-etí mo!no!lt chcete ely�et taky 1• 

•Ne,• zach�ěl se exvladai' pod preat�re�le� "Já bych tedy br�l tu 
Brazílii.• 

•Já taky,• poamrkla enla6ařQ• •A mohli by mi p�i t, pleat1ce 

ud�let širší oci e kulet�jš! br�du 1• 

•Kdo jate, chlepe ?" zamručel p.:'•1 rejkjsl'íck, achdzc� mezi ětyl-aa 
očima ten st •rl zpupnf hr4ě na •ladaf-e. V�ele" Brendýa nuucl'O pclkl, 
pak ae vzpamatovel e. nac"Vičeeym pohybem e�ti.ld roztáhl pu.■u: -Vil 
.ict1Tj aoupef'-, pene prezidente. Jinek ht·eno, jsem atrálce 11.!ru ns 
t4 nel! kráen• •••• 

• 
•Nechte si ty t�levizn.! plky 1• okřikl ho nencz..oě prezi�ent. "Ne-

ze.reafOTfll jete včen ne heslo, •Y nejgte můj plt1kovn!k Smith I Co jste 

s ním oo�le.11 ?" 
U!e�l6mu Václavu BranC,.ýsovi ae za;;ctile akle. brýlí, ale hned ai 

�řipcmnll, že drobn� přehmaty c1tčan řetiíval i -v fflJ'.ldri&aké prádeln�. 
"'fet.1 !'i �ybral ili"'tzí.lii, pr>.ne 1--.rezi.:-·ent.e," v:,svčtl�.l tlumen�. 
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l. 

•1e11
1

• �klibl ae prezident. •• kdo jete ted9 "fy 1 Pro koho 
děláte? 0 co Yáa jde? A rychle, rychle1 ll'8e jen tf-lcet minut. liu• 
gíme- ae dcalUY1t

1 to je "fá snad jean;# 1• 
•Ano, lcJlll.u�í• ••• J' jsem aech.• 
•rakt 1• pl,cl •• do k0len pre&i�ent. •To ja• teda mohli 

chytnout hdf-. C,ecb I No jo1 tak "fy "fíte, co ■éte cHlet 1 dj mil.I 
pftítelt.• 

/Duben l 987 / 
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Josef H i r š a 1: 

PRVNt CESTA NA JIH VE TŘIAŠEDESÁTÉM 

"Poziv primam, dolazak éu javiti". - Text telegramu, který 
jsem odeslal "Srpske akademii" v Bělehradě, mi poradil můj 
spolupracovník doktor Oton Berkopec. Dostal stejně jako já 
pozvání k účasti na oslavách 150. výročí narození crnogorského 
vladyky a básníka P. P. Njegoše, autora námi přeloženého Hor
ského věnce, které budou pořádány v polovině listopadu v Bě
lehradě. Berkopec sám jet nemůže, vřele mi však doporučuj_e 
účast. Neznalost srbštiny prý nevadí, sám profesor Radovan 
Lalié, předseda slavnostního výboru, je bohemis�a, dále tam je 

. 

, , 

univerzitní asistent D. Mirkovic a malíř a grafik Bogdan Kršic, 
dobrý známý Ireny Wenigové, oba mluví perfektně česky, Kršié 
má dokonce českou matku. A konečně spisovatelka Jara Ribnikar, 
pývodem Češka. Rozhodl jsem se tedy ke startu, kdyÍmi laskavě 
vyřídil mou žádost náměstek ministra, můj tehdejší šéf ing. 
Grohman, ač byla dost drzá - do redakce Knižní kultury jsem 
totiž sotva nastoupil. Nuže : Poziv primam, dolazak éu jeviti.
Vyřízením úředních formalit byla pověřena jakási soudružka 
Ptáčková z ministerstv.a :kul tury. Byla velmi nevlídná. Jak mi 
sama prozradila, ona ani její manžel do Jugoslávie zatím ne-
smějí. Byli zaměstnání na naší ambasádě, když vypukla aféra 
s "krvavým psem Titem", zúčastnili se kampaně a v přechodně 
znepřátelené zemi byli dáni na index. Když mi odevzdávala pas, 
doporučila mi, že je žádoucí ohlásit se po příjezdu do Bělehra
du u našeho kulturního atašé. No dobrá: Poziv primam, dolazak 
éu javiti.-

Vybaven novým modrým plátěným kufrem, obut v elegantních nových 
šináglích, odjížděl jsem balkanexpresem z nádraží střed. Přišel 

. se se mnou rozloučit Vašek Daněk - Irena Wenigová sice na nádra
ží nebyla, ale obtížila mne spoustou levných atraktivních darů 
pro své balkánské přátele - a po tvrdém stisku ruky jsem nastou
pil do spacího vozu. Na nepohodlném prokrustově loži usnul jsem 
ještě ve vlasti a po naší i madarské celní kontrole ve spaní po
kračoval. Nade mnou ulehl jakýsi vysoký elegán, který se však 
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během cesty vypařil, aniž mi co odcizil. Definitivně jsem se 

probral až na mactarské stanici Kunczent Miklós a pak, vyspalý, 
přejel jsem jugoslávské hranice bez rušivých příhod. Na nádra

ží v Bělehradě mě očekávali dv� muži, z nichž se vykuklili 
. 

, 

asistent dr. Mirkovic a český univerzitní pracovník dr. Zdeněk 

Urban, jugoslavista a bulharista. Odvezli mě taxíkem do hotelu, 

doporučili� abych ještě tento večer se zúčastnil vernisáže �je
gošovské výstavy v univerzitní aule a pozvali mne na druhý den 
na slavnostní zahájení oslav, kde budu představen prof. Laliéo

vi, jenž co Černohorec ctí svého vladyku, a mnoha jiným njego

šologům. Přítomen prý, bude i překladatel Horského věnce do ma-

ciaršti,ny Zoltan Czuka. Večerní výstavy jsem se zúčastnil, ne
znal jsem tu živou duši - veškerá kulturní nobilita byla mi 
představena až druhý den a Mirkovié ani Urban tu nebyli - a tak 

jsem si se zájmem prohiížel velkou sochu sedícího vladyky upro
střed místnosti. Připadal mi dost zchátralý a pokázou pleti při

pomínal syfilitika. Druhý den za mnou do hotelu přišla Jara Ri
bnikar s Bogdanem Kršiéem a šli jsme na zahájení. Zde jsem byl 
představen mnoha profesorům a literárním vědcům i Zoltanu Czuko

vi, který na mě mluvil $rbsky. Musel jsem vysvětlovat, že jsem 
Horský věnec vlastně pouze přebásnil, nebot mnoho učenců se mě 
dotazovalo na mé mínění, zda v jednom z veršů, kde se vyskytuje 
kůň, se podle mne jedná o bělouše či o grošáka. Jsou prý o tom 

mezi njegošology dodnes vášnivé spory. Profesor Lalié měl pro 

mne příjemné překvapení :pozvání na Černou horu, kde bych mohl 

navštívit i dějiště eposu, horu Lovčen. Protože jsem měl povole
ní jen na týden a chtěl jsem se podívat ještě do Záhřebu za 

Krležou a hlavně, protože mě strašně sužovaly těsné nové boty, 
laskavý poziv jsem s díky odmítl. Zato se s radostí -zúčastnil 
divokého balkánského večírku u Jary Rybnikarové a stal se po

bratimem básníků Vaska Popy, Stevo Raiékoviée, teoretika a pro
zaika Zorana Glušéeviée a jiných spisovatelů a intelektuálů. 
Do hotelu mě odvezli taxíkem. Třetí den jsem měl mnoho pozvání. 

Mirkoviéovo a Leličovo a pak mě pozval jakýsi profesor Grigorie
vié, prý nejlepší njegošolog, který je však právě jaksi v odslu
ní, a večer bylo pořádáno Srbskou akademií pohoštění na počest 

překladatelů Czuky a mne za účasti univerzitních kapacit. Na 
každé z návštěv jsem musel okusit národního jídla "gibanica" a 
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a vypít několik deci vína, takže jsem z opulentní večeře neměl 
nic. Působ�lo naopak dost urážlivě, jak mi později prozradil 
Mirkovié, když jsem už asi po páté předloženou porci národního 
jídla odmítl s tvrzením, že to znám a že jsem toho jídla snědi 
už kila na návštěvách. Potíže mi dělalo i výborné ražniči, byl 
jsem prostě, lidově řečeno, jako sud. V této bratrské zemi je 
ale zvykem - jehož překročení vede snad až ke krvavé mstě -
sníst a vypít vše, co se hostu předloží. Jinak je "nesreéa kod 
kuée"! čtvrtého dne, ještě před odjezdem do země hrvatské, od-. 
vezl mě Mirkovié autem na vrch Avalu, kde je Meštroviéův pom
ník družby národů Jugoslávie, ztělesněné v postavách čtyř dam: 
Srbky, Chorvatky, Slovinky a Makedonky. Příjemně jsme tu pose
děli ve výletní restauraci u Čaripiée a okoušeli její speciali
ty - třicet nejrůznějších druhů sýrů. V bělehradském hotelu če
kal ještě sympatický Bogdan Kršié. Věnoval mi jednu ze svých 
grafik a na rozloučenou jsme každý zazdil tři tajtrlíky vinja
ku. Málem bych zapomněl: Když jsem na slavnostní večeři nepro
zřetelně prozradil, že jedu ještě do Záhřebu za Krležou, moji 
hostitelé, beztak již ochladli po mém faux pas s gibanicí, tak
řka zledovatěli. Jen Mirkovié nezměnil chování a účastně mi za
šeptal: To ví�, my ty Chorvaty moc rádi nemáme. Ale jen si tam 
jea, aspoň uvidíš ten rozdíl! - No, nedalo se nic dělat - jel 
jsem. A ještě drobná marginálie: druhý den po zahájení slavno
sti navštívil jsem na naší ambasádě kulturního atašé. Ptal se 
mne, co dělám v Bělehradě. Když jsem řekl, že jsem na njegošovs
kých oslavách, projevil podiv nad tím, že se zde oslavuje habeš
ský císař. Vysvětlil jsem mu tedy rozdíl mezi Njegošem a Něgu
šem. Bude zas o něco chytřejší a kvalifikovanější pro své di
plomatické poslání. 

Cesta vlakem do Zagrebu trvala něco přes šest hodin. Dojel jsem 
odpoledne, bylo krásně a na nádraží na peróně mě čekal profesor 
Ljudent Janke. Znal jsem ho z jeho pražské návštěvy, kde se stal 
mým pobratimem. Po srdečném uvítání mi řekl: Jede se hned ke 
Krležovi, Josefe. Poslal pro nás své auto se šoférem. - A tak 
jsme odjeli do Lexikálního chorvatského institutu. Jeho ředitel 
Miroslav Krleža byl v kanceláři sám. - Jakou řečí chcete hovořit, 
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pane Hiršal? Německy, rusky, italsky, francouzsky, mactarsky, an

glicky? -. Jako každý řádný Slovan při setkání s druhým Slovanem -

jak bývalo zvykem v pradávné K.u.K.monarchii - jsem si vybral 
němčinu. Z Krleži stal se v malé chvíli vulkán. Vyprávěl nám, 

že právě před čtrnácti dny mu psal je�o starý známý z Prahy, kte
rý byl za první světové války klarinetistou u Krležova pluku. Po
slal mu k podpisu titulní list jeho knihy. A pak se mě ptal, co 

vlastně dělám "u nich na Balkáně?" Když slyšel o Njegošovi, vz
přáhl ruce ke stropu a zvolal: Massenmord! A právě na vánoce! To 

máme opravdu pěkný národní epos! - A tect vás zvu i s profesorem 
Jonkem na oběd do Esplanade. - Lujo Janke mi tam zamluvil na Kr
ležovo konto třípokojové apartmá. Nevelký kus jsme jeli Krleto

vým černým přepychovým autem a pak šli kousek pěšky. Nenapodobi

telným gestem si Krleža pošinul nenapodobitelný klobouk trochu 
na stranu, trochu do očí a vyrazili jsme. Vedle sedmdesátníka 
jsem si připadal jako strejc z venkova. Tak mladistvou šarm chů
zi jsem ještě neviděl. Na oběd, či vlastně odpolední svačinu, 
jsem se těšil, byl jsem po cestě vyhládlý� Domníval jsem se, že 
špatně nepochodím, dám-li si to, co hostitel. A v duchu jsem vi
děl nevídané, nejídané lahůdky a pochoutky. Říkal číšníkovi něco 
jako "krvavice" a profe·sor Janke ze zdvořilosti setrval také při 
Krležově gustu. Přišla tři krvavá jelita. Jedno pro Krležu, jed
no pro Jonkeho a jedno pro mne. S bramborem a zelím. Po obědě mi 
Krleža vyprávěl o své návštěvě v Ceskoslovensku na začátku třicá
tých let. O tom, jak ho všude pronásledovali jugoslávští fízlové, 
jak byl několikrát od nich fotografován i o tom, jak se téměř ve 
zlém rozešel s Vančurou a Olbrachtem na Zbraslavi. - Oni byli pro 
masarykovskou družbu, pořád jen bratři Jugoslávci atd., a já se 
jich ptal, co dělá strana a intelektuálové proti tomu, aby sudet-

ltí Němci nespadli do chřtánu Hitlerovi. A byli jsme v sobě. -
Pak jsme mluvili ještě o Joyceovi a Beckettovi a o literatuře vů
bec. - Ano, ano, Joyce je výborná věc, ale je to drogerie. A ne
chápu,proč psal Beckett druhou část Godota. Ta první přece úplně 
stačí. - Hlavsova knižní úprava Balad Petrici Kerempuha se mu vel
mi líbila. Líbil se mu i překlad, pokud, jak řekl, rozuměl češti
ně. Srovnání madarského překladu s originálem bylo pro něj snaz
ší. Za první světové války byl frekventantem mactarské kadetky. A 
první světová válka byla pro něj celoživotním traumatem. -
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čas v Záhřebu mi utekl rychle. Profesor Jonke �ne pozval na oběd 
na druhý den a tak jsem poznal jeho paní, která je inženýrkou che
mie, dceru Dubravku a syna Mladena. Protože jsem byl ohlášen ja
ko Krležův host, pozvala mě skupina spisovatelů na Gorni Grad na 
večeři, kde mi Kuzmanovič, Todorovič, Tadijanovič věnovali své 
knihy s nadějí, že z nich něco přeložím a uveřejním v Praze. K to

mu, aby se mi v zdřebu dobře dařilo, pomohl mi také redaktor ta-
, 

mního rozhlasu Milan Selakovic, se kterým mne Irena Wenigová se-
známila už v Praze. Poskytl mi možnost rozhlasového rozhovoru a 
vyplatil mi:ihned honorář. Mluvil jsem převážně o naší práci, o ex
perimentální poezii, překladech, plánované Knižní kultuře, i o 
Světové literatuře. A pak jsem se vrátil domů ze své první cesty 
na jih. 

Ta definitivně skončila dopisem Miroslava Krleži: "Dragi moj Jo
sef Hiršal, hvala Vam na srdačnim i prijateljskim riječima. Bilo 
mi je zaista žao što je tako ispalo te nisam bio u moguénosti da 
s Vama provedem barem jedan dan, a ne treba da Vam ponovim kak0 
mi je drago da sam imao prilike da Vas upoznal lično i da Vam iz
razim svoju zachvalnost za sve Vaše napore oko "Balada". Pozdra
vljajuéi sve Vaše i naše zajedničke znance i prijatelje i Pragu, 
molim Vas, dragi Hiršal, da vjerujete u iskrenost svih mojih 
prijatelskin��osjeéája. Vaš Krleža. Zagreb, J.XII.1963 
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Jiři Hanzelka, Miroslav Zikmund 

Ludvík Vaculík: 

TATRA ZNOVU DO S�TA 
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Miro sla"Y Zikmund : 

T.ATR.A ZNOVO DO svit.A 

Milý Ludve, 

v ta středa 18. března, kdy jsme se na Nivách dívali na 
obrazovku, se nám pro zmhu postarala o senzaci Ostrava, ne 
Vídeň. Cavili poté, co ze Staroměstskéhe náměstí televimlě od
startovala na cestu kole■ s-Yěta �atra 815 GTC a pětičlenJLoa 
posádkeu, nabízela o,trava čtvrthodinovku o historii prvníhe 
automobil• ve Stfedn! Evropě. Hned po tom krásné■ kopřivnické■ 
samohybné■ kočára z t-oku 1987, prvním Presidentu v tehdejší■ 

I 

mocnářsní, se kymácbly zátočiny Grossglocknerstrasse pod d-Yoa-
válce■! 12, za volaitem seděl už zestárlý p&l1 Jose! Veřmiřov
ský, ale neřekli, že spolujesdce■ na tom původní■, nefilmovaném 
závodu, byl Ferdinand Hanzelka, otec méhe cestovatelského partá
ka, a že ten. závod vyhráli nejen prete, že na chlazení nepotře-
bovali voda, ale hlapiě že v nejstrmějším stoupání otočili v-as 
a do cíle vjeli na zpátečku. 

,· 

Pak se ch"YÍli z�víhal praca za hadimrškou cestovatelů Foi-
ta a Bauma a narás -1 světe, div ae! - •známá �atra cestovatel-O. 
Hanzelky a Zikmmuia•, kolem hrom.ady 'Vyložených zavazadel objíidí 

. l 

v Habeši most vyhoz� do vzduchll, prodírá se stromovitými kak-
tusy v Xordillerách,j!brodí se řečištěm v Kostarice - dalš:Í zábě
rr jsem si v roz�il�i nezapamatoval, bodejt: poprvé snad po 18 
letech jména H a Z "t'i :čs. televizi - a bez pÓmlu."Y I 

Nadšeně jsi mi kratul.oval /nedojíždíme do nějakého pomysl
ného vysokohorského �íle na zpátečka?, na.padlo mě/, honem jsme 
to zapili bílým bzeneckým. 

•Ale vratme se na Staroměstské náměstí," naléhels. "Za pár 
dnů to bade čtyřicet let, co jste do Afriky vyjížděli vy, tea 
tam vyrazila jiná Tatra, taky kolem světa. Jak vám oběma je, · to
bě a Jirkovi, co si o tom myslíte - bez lítosti, závisti ovšem, 

sentimentu?" 
Pokusím se ocnovědět z2 sebe. íJirka mi �s2l, ze Ti také 

oo:ooví ./ 
/M.Z./ 
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Tol závist rozhodně ne. Naopak - budu jim držet palce, tře
baže je neznám. Jako Tatrovákům. Aby nepadli do spárd nějakýca 
terorista jako rukojmí, e.by po nich nikdo nestřílel, a.by jim 
v té spořádané dekolonizované Africe nelepili na tatru plasti
cké bomby. A taky aby se pod jejich welterovoa vahou neřítily 
mosty, naopak aby se před hrbem jejich vznášedla� z iněhol chtě
jí občas filmovat, vydouvaly všechny viadukty a podjezdy /včera 

nám říkali v televizi, že na cestě z Bernu tuším chybělo jenom 

pě* centimetrd v železničním podjezdu a do Marseille by se byli 
nedostali/. 

Pak sentimenty
! 

Těm se neubráníš. Ani lítosti. Lítosti nad 
tim, že za čtyřicet·

i 
let je to vlastně první výprava po nás - e.x

pedice, Lambaréné by�a dílčím jednoúčelovým pokusem a moc štast
ně nedopadla. At chceš nebo ne, musíš srovnávat s první republi
kou, ·ao které jsem re narodil a z jejíchž plenek,se

1

klubal 1 če
skoslovenský automobilový prwnysl: jaká rilznorodost nápadt, pa
tent�, výrobc� navzájem se předhánějících v boji o zákazníka do-
ma 1 v cizini, o j4ost a trvanlivost a originalitu výrobkt ! 
A kolik tehdy výpra� do světa, kolem světa či aspoň do soused
ních kontinent-a a kl protinožcdm, za dobrodružstvím'! la Jules 
Verne! 

Připomenu aspo� pár jmen, zdaleka ne všechny ty, jel láka
ly •modravé dálky" a kdo nepotřebovali moře posudkd, garanta, 
devizáky, výjezdní �oložky; nikdo je neodhánil od hraničnícll 
přechodt, nepokřiko�al na ni� že jejich výjezd není.ve státní• 
zájma. ile zato nem�seli říkat /viz Rudé práTo z.11.3.87/, le 
smyslem jejich cesty je šíření. mírových myšlenek, svědeétTÍ o 
úloze československé politiky ••• naplňující závěry jakéhosi 
sjezdu. A co víc: koruna byla tvrdá měna, kótovala se na světo
vých burzách tak jako .dolar či libra. 

Ale ta jména. Ta.k třeba Alan V. Forejt s přítelem Fospíši
lem n2 čtyřválci Walter Junior. Sochař F. V. Foit s přírodověd
cem Jiřím Baumem v roce 1931 na tatře hadimršce z Pr2hy do Kap
ského ■ěsta; Baum s manželkou o tři roky později na šestikolé 
tatře � 72 napříč Austrálií a do USA. Strommer a Uher z Vršovic 
- třináct let po světě na motocyklu Fraga se sajdkárou, Afriku 
křížem krážem, taky na Madagaskar a do Oíny si odskočili - živi-
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11 se sběrem místních trofejí a uměleckých pfedmětd, prodávali 
je evropským sběratelů a nevadilo jim, že nenapsali jediný ce

stopis ••• Ve čtyřiatřicátém čtyři škodovky popal.ar z Prahy přes 
Bal.kán, !rureckD, Sýrii, Irák, :frán. do Kalkaty: hokejista Zdeněk 
Peters, automobilový závodník Zdeněk Pohl a pět dalších - na 
vlastní pěst, prostě podívat se do světa. StanislaT Škulina ve· 
třicátých letech: al do Tálky skoro.každý rok na novóu výpraTu, 
a ještě po válce, v roce 194,. F. A. Elstner znovu a znovu de 
Afriky, pak do Ameriky. J. B. Procházka a Jindřichem Kubiase■, 
inspirováni Julem Vernem: od 25. dubna do 31. července 1936 na 
škodovce rapid kolem světa z.a 97 dnd včetně lodních přepraT 
/ Automobilem kole■ světa, náklade• VáclaTa Petra 1938, dodnes 
čtiTý cestopis!/. A.ialší a dalěí: magister pharmaciae Míla Po-

lák, Mirko Pášek, M.;A. Brikcius, Jan Kořínek, Viktor Mussik, 
Adolf Parlesák spolO.: s Aloisem Polákem - v léteck 1928 al 19:,0 

na šlapacích kolech �řes Balkán, Blízký Východ a severní Afri
ku do Habeše; Parle�ák se v mladistvém věku tak namlsal touhy 
po světě, že už jí z�sta1 věrný, za italsko-habeěské války byl 
jedním z mála koresppndentd a dokonce poradcd Halle Selassié. 
A co mladičký Jiří 1fum - kdy v něm začala klíčit touha po Afri
ce, po světě? Obchodp.í akademie, na kterou ho poslal otec, mu 
aestačila, zajímal SF o přírodní vědy, a tak zároveň studoval 
na gymnáziu. Se spo1fžákem Viktore■ Mayere■ si �ažá.dali o stipen
dium do Amerik7 a alf bili ei, že  do stane-li se � na jed.ne- ,\ 
ho, rozdělí se a poj,dou spolu. Stipendium dostal Baum, do Ame- -

' 

riky jeli oba, na rof• Při studiu měli ještě čas na cestován! 
- pěšky,. na kole, naj stařičce fordce ••• 

Tož,a tenhle nahodilý a jistě neúplný výčet platí asi tak 
i 

patnácti letům první 1 republiky. Ubraň se pak lítosti při srovná-
1 • 

ní s těmi čtyřiceti pašimi: kolik mlaaých JirkO. Baum� se dnes 

může rozdělit se spolužákem.o stipendium a vyra�it na rok do 
světa, jen tak, za poznáním, za rozšířením jazykových znalostí, 
za životní inspiracíV 

Tea tedy sentimenty: když tě něco mrzí - je to sentiment? 
Zřejmě je. Ale pokusím se na, to jít z druhého konce. 

Když jsme se s Jiřím chystali na tu svou cestu, lapali jsme 
zkušenosti kde se dalo. I od doktora Holuba, t::·ebaže nás od jeho 
výpré]V dělilo tehdy víc než půl století. Naváztli jsme osobní 
�řátelství se soch2řem Foitem, jeli ho zpovíd2t do jeho dílny 
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v Mrákotíně. Spřátelili jsme se e "nejčerstvěj�í■ Afričane•" 
L. M. Pařízkem a netušili v roce šestačtyřicet, že zanedloul!a 
budou jeho rukama redaktora procházet naše reportáže ve Světě 
práce. Za protektorátu jsme lačně vysedávali na cestopisnýcll 
přednáškácll Stanislava Škuliny a nenadáli se, že jed.noho krás
ného dne s ním polezeme ·na Kilimandžán. Krátce před starte■ 
na druhou, asijskou, cesta jsme si zajeli do Vídni sa paní Rd
ženou Holubovou, kterou v té době znala naše filmová veřejnost 

. . 
. 

v podobě paní Hegerlíkové, po boku Otomara Krejěi jako Emila 
Holuba z filmu Velké dobrodružství. Paní Belubové - té skuteč
né - bylo tehdy devadesát, žila v témž vídeňské■ �tě, kde 
před 56 lety zemřel

i 
její mul; jeho druhá africká výprava byla 

vlastně 1 jejich svatební cestou. !asli jsme nad její pamětí, 
znala ještě jména kdejaké osady a říčky na území Mašukulubd, 
jež v nás, v Jiřím d ve mni, vzbuzovaly kdysi touha být tak je. 
dnou takový■ Holubem ••• 

.A jsem u věcis1 ane, mrzelo mne, a mrz.i, že nikdo s ticll 
soudobých cestovateld nepřišel a neřekl si o mapy, o radu a tak. 
Nechtěli? Nemohli? Nesměli? �i Tymřely tradice? Nevím. 

I, 

/2/ I, 

11 

Někdy v polov�čce třicátých let točili Američané sci-�1 
film, jméno už si J�pamatuju. MimozemAtané přiatanou na Zemi, 
jako dopravního prdstředku používají bizarních vomítek v podo
bě želvy, vzadu to má jakousi rybí ploutev, spíš stabilizační 
kormidlo letadla, pohybuje se to závratnou rychlostí. V té de
bě se po Americe proháněly fordky se stupačkami, a tak si pod
nikavý producent vzpomněl na podzimní autosalón v Paříži, roku 
1934 se na něm zčistajasna objevil automobil jakési středoevrop
ské země, :přes noc se stal zlatým hřebem, 11clou 11

, šlágrem, hi
tem Paříže. Po stupačkách ani potuchy, naopak aerodynamická ka
rosérie, osmiválcový motor vzadu, chlazený vzduchem, samonosn, 
karosérie, výkyvné polonápravy, vysouvací střecha, rychlost 
145 km za hodinu, třebaže pod kapotou je jennom něco kolem šede
sáti koní - ředitelům amerických koncernů i zástupcům Rolle

-Royce lezly oči z důlků. A v Kopřivnici doEtali zakázku - už 
nevím ne kolik těch mimozemských zel-v. Oó.vezli je do Hollywoo-
du, te.m do nich nasedli Nartané ••• 
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S tímhle kreditem jsme v roce 1947 odjížděli do Afriky. 
Naše osmasedmdesátka byla dcerou oné sedmasedmdesátky z roku 
19�4, od poněkud zestárnuvší mamičky se lišila jen třemi kuka
dly, vznosnějšími ňadry a ženštějším zaoblením vzadu. Krasavi
ce. Zamilovali jsmé se do ní oba. Ještě dnes vidím ty shluky 
obdivovateld, kdekoli jsme se s ní objevili -:, od Marseille 
přes Chartúm po Mexiko, kde si ji zástupce�Take.vystavil 
ve výkladrú: skříni a půjčil nám.podn�kovj chevrolet, abrchoa 

v Mexiku nezůs�ali nepo�ízdní.�� Tehd! Jsme měli před s�ěte■ � 
tedy my; československý automobilový průmysl� náskok dobrýea 

,, I • I 
' 

I • I • • ' ' '' • • '  • • • • -

deset, patnáct let
! 

A dnes? 
Neprozradím žádné tajemství: hlavním smyslem naší cesty 

byla pro:pagace čs. poválečného průmysl.a; především !atry. Proto 

nám ji generální ředitel inženýr Růžička se svým ekonomický■ 
,i 

náměstkem Svobodou svěřili, a s ní naději, že kolik těcll tater 

venku prodáme, tolik jich Kopřivnice dodá. 
Nebylo snadné

i
_ zřídit spolehlivou sít obchodních sástupcd 

v Africe, kde na n�ší trase bylo tehdy jediné čs. vyslanecuí, 
dva řádné a jeden 1,ionorární konzulát. Neúnavná akviziční práce -
vykrámovat z osmič�y těch šest set kil• zavazadel, vyfešákovat 

ji k předváděcí jí�dě terén neterén, zjištovat v místníc1l eb-
chodních komorách Aonitu firem ucházejících se o zastoupení, 
hromada koresppnd�ce. S firmou Vincent Donald v Nairobi jsne 
podepsali kontrakt1na 2000 voz:d za cif cena přepychovéh• ameri-

ckého cadillacu - jen proto, 
jezd Núbijskou pOU$�Í a byly 

• 1 : 

se najednou objevil• •vůz, na .. 
mobŮismu8 , bez vody! Jediná 

že naše o srnička měla za se boa prd
toho všude plné noviny. V Nairobi 
jaký Afrika čekala od zroda auto

podmínka: volant vprav• - tak ja-
ko pro každou zem s levosměrným provozem. 

Z objednávky - a z mnoha dalších - toho nakonec moc neby-
lo. Než jsme se vrátili, ztratila T8tra své samostatné export

ní oó.dělení, v nově vytvořené výsadní společnosti zasedli lidé, 

kteří neměli většinou o technice z�hraničního obchodu ani poně
tí, nakonec pfastehovali výrobu osobních vozů z Kopřivnice do 
Mladé Bcleslavě - za protestu jak tatrováků, tak škodováků - a 
smetanu z propagační cesty Tatry sbíral Volkswagen. Viděli jsme 
ty inzeráty: je to :::,ř-ece podobný vůz, jE:.n o něco rnentí, teky 
cLJ_azený vzé.tuchem e. aerocyr,_u_ický, 2 pracoval na něm týž Led
winka jako v Kopřivnici ••• 
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• tak si dnes kladu otázku: kolik těch Tater 815 /Grand 
Tourist Carava:a./ bude moci Kopřivnice dodat za tvrdé valuty 
na západní trhy, když jejich výrobní program směřuje kamsi úpl
ně jinam? 

Čeho jsem si nevšiml a čehe by si měli všimnout oni? 
Austrálie! Za Jiřího i za llllle •. Tam jsme se nedostali,� 

když jsme byli v předsíni Austrálie, v Západním Irianu. Proč? 
Snad pro nepozornost, pro lajdáctví, možná i zlý úmysl dodnes 
anonymního pracovníka na našem ministerstvu zahraničních věcí 
v roce 1962. V Djakartě jsme si na australské■ konzuláti poda-
li žádost o tranzitní víza, úředník nám mimo jiné položil i 
zdvořilou otázka, zda máme ve vozeca radioamatérské vysílačky, 
po pravdi jame pově9ěli, že už před roke■ jsme je v Indii de
montovali a posla1�doard., na d�kas m�žeme hned s oběma vosy 

předjet. Poděkoval - a pro jistotu se o!iciálně zeptal Prahy. 
Ta odpověděla, že �všem,vysílačky mají. A ta.k jsme se do Au-

strálie nedostali, �řejmě nás považovali za podvodníky, lháře 
nehodné australských víz. 

I 

Dodnes mě to. rrtzí. Byl bych rád spatřil p�vodní austral-
ské obyvatele. Pouf "�ádný strom" Nullarbor. Pověstné červe
né pohoří Ayera Ro�. Klokany hopkající přes silnici. A taky 
bych si byl do map� světa rád zakreslil nejjižnější bod všech 
cest kdesi v Tasmá?f-1, jižnější než Kapské Město a Buenos Ai

i res. � 
1'' 

/3/ 

Jakou cestu byph vybra1 svému srdci? Mám tomu rozumět, 
že jsi dobrotivý Krfikonoš a splníš mi tři přání? Ano? �ak za
čnu nejnáročnějším� postupně budu slevovat. 

Čínu jsme obkroužili téměř hermeticky - na mapě světa 
v mé pracovně zůstaia jen škvírečka mezi :šrínagarem v Kašmí
ru a roklemi Pjandže v Tádžikistánu, kam kdysi prozíraví An
gličané natáhli odpružující matraci v podobě tenkého korido
ru Váchán, aby si snad nevjeli do chlupů britský lev s rus
kým medvědem. Ale dovnitř jsme se nedostali - pro politickou 
roztržku Číny se severním sousedem počátkem šedesátých let. 
Mezi tím se �ína vylízala z ran "nekulturní revoluce" a otevře
la se světu. Dovídám se o tom už i z čs. televize, nemluvě i 
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jedinečných obrazových reportážích v americkém zeměpisném měsí
čníka National Geographic - pokud je ovšem nezhltne českoslo
venská cenzura. V červenci 1980 zabavila víc než dvěma tisíc-O.. 
čs. odběratel4 dokonce i mapu Číny. Tol - tam se nedostanu. 
!akle skromnější přání. 

Aí■• Jeh• sedm pahorka jsem znal jako když bičem mrská ul 
v teréll nebe v kvartě. Ani na jeden jsem si ještě nešlápl a 

�o 

sotva ul stoupnu. Od roku 19&11 mě jen jedenkrát pustili na Zá-
pad, v sedmasedmdesáté■• Od té doby jsem si několikrát zažáda1 
o devizový příslib - nic.� tak přání nejskromnější: 

Roháče. Ro�če v ZápadnÍca Tatrách. Loni za mnoa přišel 
pfítel Miroslav Kusý z BratislaVJ', ve druhém svazku Uriky prj 
jsme srovnávali po�pis Roháěl1 s horami kdesi v Habeěi, jeh• 

. f 

přítele, který má c·halup11 v Pedbánskéa, to veli�e potěšil• a 
jestli bych necktěl přijet zavzpomínat na Habeš de Tater. Te 
zas potěšil• mě• z �iptovskéhe S-vitého Mikuláše jsem putoval 
Račkovou a Jamníck•• dolinou naposled po matuře, v červenci 
1938. Domluvili jsme se na konec ■rpna 1986, ve zlínském Čedo-

•. 

ku jsem si koupil j1zdenku a l�žko de Liptovského Hrádku, ·ua1.u-
vil s Mirem Kuaýa, �e mě bude čekat na zastávce autobus• Kekav

' 

skj mo1t. Den před tdjezde■ telefon s Bratislavy, Miro .• Jeho 
přítele prý navštíTlli dva pracovníci Státní bezpečnosti, ob-
jeví-li se v Poďbáyké■ on nebo já, vrátí nás doard nebo odve-
ze• k výslech• do ámak, Bystrice. I: novému srovnávání Roháči � 
a Habeše nedošlo. P�s1al jsem Generál.ní prokuratu.fe v Bratisla-

,; 

v� stížnost na dva �erori■t7, kteří bráaí čs. občanda ve svobe-
dném pohybu po Česlt�slovensku, a žádal vyšetfení. Když jsem se 
za čtvrt roku nédočkal odpovědi, poslal jsem stížnost na Gene
rální prokuraturu sbR Generální prokuratuře ČSSR, opět doporu
čeně,s návratkou. Od té doby uplynuly další tři měsíce - ticho. 

Takže Ludvíku,;příteli z pohádek, jaké ještě cesty mahu 
vybírat svému srdci? 

Ve Zlíně 3. dubna 1987 
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Rozhovor Ludvika Vaculika e Jiřim Hanzelkou 

Otázka L
1
V.-: 

Viděl jsem v televizi, jak na novou cestu do Atriky vyrážela 
nově výprava na voze značky Tatra. Viděla to možné také nebo o to■ 
aspon vil. - Nebudu opakovat otázky, na které jsou měl pfiležitoet 
odpov1dat nedávno jiné tazatelce. Ale muaelo mi napadnout, žes 

pfi té zprávě něco citil, něco ai myslel: 

1. Chcei o tom něco f1ct? 

Taky jae■ se o nové výpravě Tatry do světa dověděl z tele
vlzni obrazovky. Reportáže z kopfivnického a pražakého startu nám 
pfedatavily vůz a jeho vynikaj1c1 vybaveni, a k to■u pět tv6f1, 
pět j■en. Chtěl bych vědět, kdo jaou ti chlapci. Co dovedou? Co 
chtěj1? 

Jako pětičlenný filmový itáb ná■ alibili reportáže o krajanech. 
Ale_ pověd1 nám taky něco o světě? Do■luv1 ae tam? Bavi je psani? 
Postrč1 zas o kousek vývoj moderniho českého ceatopieu? 

Touha po viestranné■ poznáni světa byla po ataleti hnaci 
silou českých cestovatelů. Kryltof Harant z Polžic a Bezdružic tu 
pěknou řadu načal. Pfeju tě■ pěti, aby ilastně navlzali na tuhle 
dobrou tradici. 

2. Do jaké Afriky, napfiklad, jeli jate tehdy vy, a do jaké 
jedou oni? ... 111 ai, že aia tfeba něčeho pfi av6 ceatě ■6lo vli■l 
nebo sia nevli■l, co by ■ěli - i pro tebe - zjistit oni? 

. 

Mezi naii■ a jejich starte■ uplynulo čtyficet let. Možná 
nejdellich čtyficet let v dějinách Afriky, čaa nabitý pfevratný■i 
změnami. Z větiiny tehdej11ch kolo■ii jsou státy r6zně aa■oatatné 
a různě nez6vialé. Vyrostla modern1 měata, pfehrady, železnice, 
dálkové silnice, továrny; pfibylo traktorů, ikol a poč1tačů. Ale 
přibylo i granátů, bomb a samopalů. Vytekly feky lidské krve, 
zástupy lidi pomřely hlady. Africk� svět se od našich dob změnil 
až do základů. 

Chtěl bych znát odpověa na několik otázek stejného rodu: 
žije tam dnes ve strachu vic lidi nebo méně? U■irá jich zbytečně 
v1c nebo méně? Přibylo v Africe Štastných lidi? Ubylo jich? 
A pr oč? Dá se z dnešniho obrazu Afriky vyčist, co tam bude dál? 
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3. Jakou cestu bya vybral svému srdci? - Bez ohledu na jej1 
délku, �a dobu, zemi, dokonce bez ohledu na to, zda je to ceata 
skutečná či snová. Či jaké cestě bya dnea dal pfednoat pfed 
všemi ceata■i? 

Slíbili jsme kdysi Utitovi, náčelnikovi lovců lebek v horni■ 
povod1 Amazonky, že se k němu vrátime. Jeho kmen Šu6ru byl na 
našich cestách jediným společenstvi■ spravedlivých, kde ae lež a 
krádež trestala smrti. Ale kde je Utitovi konec? Šuárové nežiji 
dlouho. 

Chtěl jae■ jednou uk6zat ženě a děte■ pfekr6aný kvetouci 
Bejr6t. Občanak6 válka viech proti vle■ ho za tu dobu pro■ěnila 
v trosky. 

Snil jae■ o návratu na Cejlon, dneinl Sr1 Lanku, oatrov vlid
ných a laskavých lidi, pro něž byla tolerance nejvyili■ zákone■• 
Vzájemné análenlivoat ji■ byla stejně pfirozen6 jako dýcháni. 
Ale i na Sr1 Lance ae tea atf111 a teče ta■ krev. 

Brutalizace světa nabyla za těch čtyficet let abaurdn1ch 
rozměrG. Rok od roku pfibývá násilnických ■enll' odhodlaných vnutit 
svou vůli větlinl terore■ a vyd1rán1•. Bomby tfaakaj1 na n6dražich 
i v obchodn1ch domech, kulomety p611 do autobuaO plných děti, 
bez slitováni se vraždi bezbranní rukojm1. 

Snad právě proto snim o cestě po ze■i, kde ae alulný a 
prac,vi tý člověk ne■á koho a čeho b6t. A ■ěla by to být ze■., kde 
každý dll6, co skutečně dělat u■iJ kde je zvyke■ myalit vlaatn1 
hlavou a divat se vlaatnima oči■a; kde hodnota člověka i jeho 
apolečenak6 pravo■oc vyplýv6 z jeho dobrého d1la, ne z pfij■eni, 
pGvodu a pfizp6sobivoati. O takové ze■i bych jelti chtěl napsat. 

A pf61 bych al, aby ae j■enovala Čeakoalovenako. 

13 ••• 1987 
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Karel Pecka 

Věk c y n i s m u 
---------------

Nástup kněze Vavřince provázi jeden z nejskvělejších mono

log� světové dramatické tvorby. Jeho závěr tvoří tyto verše: 

V tom kvitku nepatrném na pohled 
se kromě léku skrývá také prudký jed, 
• • • • • 

• • • • • 

I Y lidech vidiš proti sobě stát 

tu dvoji silu, dvoji majestát. 
Běda, kde přijde k moci horši z nich, 

smrt najde pastva v tělech červivých. 

(Shakespeare, Romeo a Julie, II/3, Josef Topol) 

Oproti přirodě, jak vyjadřuje básnik, jsou ovšem lidé nadáni 

schopnosti výběru mezi těmi dvěma silami, proměny jedné ve druhou 

nebo preferováni některé z nich v onom širokém poli mezi krajními 

póly dobra a zla. Léčivé látky a jed jsou v bJlině obsaženy v ne

měnném poměru podle přirodnich zákonů, toliko člověk vládne mož

nosti měnit jejich dvojlomé p�sobeni, volit jednu z nich a potla

čovat drahou. Avšak běda, kde přijde k moci horši z nich ••• 

To, co platí pro jednotlivého člověka, plati rovněž pro širši 

lidská společenstvi, která bez ohled� na výchozi inspirace jsoQ 

ustavována a pak řizena lidmi. Vnitřni obsah těchto společenstvi 

i_ jejich vnějšková tvářnost jsou dílem lidského usilováni, al už 

jsou pavodně orientována kladně či záporně. �izeni každého spole

čenství je v rukou vládnoucí elicy: ona disponuje mocí, ať ož svě

řenou nebo uzurpovanou, rozhodujici však je, jakým způsobem moc 

vykonává. Výkon moci by měl být službou organismu; jedince nutno 

chápat jako vlastním rozumem nadanou bytost, jnko subjekt, nikoliv 

objekt ovládá.cí. Právo na takové pojetí je zásadní a snaha po drž

bě moci za kazdou �enu vede nutně k různým formám �ynismu, jichž 
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vládnoucí aoc pak používá vůči ovládanýa. Příkloa k aachiavelis1111 

určuje poto• vzájemaá vztahy uvaitř společe"atví. 

2 

Taa, kde převládl.a horší síla z oaěch dvou, projevuje se cy

aisaus v podoaě vědomě proklaaova.ých nepravd neio polopravd. 

Ovládaaí, kteří dříve či později pochopí podstatu hry, se zpravid

la uchýlí k aejscllůdaějšíau zpúaoau o�rany: začnou používat zbroě 

aoci proti ní au�o Přijímají aice vyhlašovaaá iastrukce, ale v pod

■tatě pouze předstírají, že se podle nich chovají a v jejich btea

cíeh jedaajío Tak vzniká stav jakési aepsané smlouvy, kdy oiě atra

ay aiauluJí spokojeaost s běhea věcío První proto, že ae aic nemě

aí a VZAikl.f společenský útvar přece jen jak! tak! fUJl811.ie, druhá. 

• vědomím, že je atejaě neaožné ne daných pod.JJ.ínkách něco zaěait, 

tudí� ziývá jeR Jakl takž �íto Nad takto oDoustranně realizoveaou 

aalouvou vítězně vlaje prapor cyaislllll. Oiě straay se ahodllě dom

vejí, že to, co děiá jeú.na, je pro tu druhou dostačující a děl&t 

Tíc ae! je 11.ezbyu�, bylo �Y jednak Dehezpečné, jednak mesayeln,. 

To je doiré, to stačí, to chce klid jsou úsloví, která demonstrují 

poměry součesaost1, v aíl 1 to lllJliaua je přijetei.,o Na jakou 
• 

.III'avní úroven tekové•společenství pokleslo, je evide•taí. Cyaie-

aue pak příao odvisí od eesence mravnostio 

Běžný materiální provoz T nastáěaém systému teu.y vegetuje, 

poaornosti však zaslouží sféra donedávna nezývaná aedstBviou, a 

z aí zvl,ětě wr..ěaí, fenoaéa n�d jiaé problematický a chouloet1Tý. 

Nejdelik�tBější otázkou je ovšem uaěaí slovesné. Když totiž sochař 

-yybuduje pomrú.k Stalina a nějeci malíři vyveuou ve veliké• plátaě 

hold liau témuž, je možné po pádu v�dce pomník odstřelit a oiraz 

uschovat v depozit�io Když vyznamenaný skladatel ne počest něja

kého výročí složí kantátu, po slavnostní premiéře není už třeba 

ji reprízovat, proč +aké? Ale se slovesným UJllěním je to složitěj

ší; skoro každého naučili ve škole číst a psát, tedy leckdo by si 
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■obl myslet, !e si adže číst a psát co chce a jak chce. Jenoaže 

jediaě systé� neomylně ví jak a co, a tek trvá Ra své■ nároku, eiy 

Ullěaí sloužilo jeho představáa a potřeiáa.. Aiy adorovalo Jeho aa

Jeatát, jeao ideologii a ORea stav, který uskutečailo Systéa chápe 

u■ěaí jako formu nejúčinnější propagandy. 

Hodnota ualleckého výkon• však JŮJlO jiJlé závisí na pravdivé• 

vidu •--Ml�lle tvtlrce, který pdaoaí jako n,stroj zprostředkováaí 

aezi duchea a.životem, mezi ideou a výsledaým tvareL Aai tea aej

povolaějěí a nejprodejnější a utor se nemůže vzdát posledaí špetky 

oaoiitého vyjádřeaí, pokud má Ullěaí zdstat elespoi stíaea uaěJIÍ 

• Jrlkoliv pouhou iezduchou propagandou. Rozpor mezi svoiodo• UJ1ěai 

a jeho služeiností propagandě je řeše• koaproaise■ v to■ SJ1Yslu, 

aiy uměaí iylo co možno nejvíce propagaadou e aaopak. Neustále 

opakov8Jlý pokus o kulatý čtverec. Takový■ zpdsowem se■ozřejaě 

aevznikne plodaý hybrid, nýmrž masterd. 

Prostor vymezený těmito souřadaicelli je eldorádea pro cynis

aua všech odstínd a druhd. Ze příklad zde mdže sloužit televize, 

pova!ovan, za aejsilaější manipulačaí instrument proti nejširšÍIIU. 

okruhu popllleee
1 zvláště v nepřetr!ité fadě seriálůo Soudai divák 

při aledováaí větiiay takových opusů pocituJe stud za patvar, kte

rt je ■u servíroTáa, za pitvořeaí herců, za iezo&tyiaost podvrlm., 

který pf-edstír,, fe je obrazem životao Ne druhé straně si doJl$šlí, 

jak taková věa vdiec vzeěla, aakolik třeaa 1 s1uš� aámět poRiči

ly cenzuraí zásahy, jak otravné muselo být neko•ečné přepisováa! 

sekveací a dialogd podle požoda�ků shorao Jak autor, udolá.n do 

aaprosté aeteč•osti, mávAul nade vším rukou a vykonal, co aa Aě■ 

iylo požadovúo, jen a■y torzo původního z'měru konečně iylo 

schváleno a honorováno. Podo�ně herec přijímající takový scénář 

ví, že z přidělené role ne.ní lliOŽné udělat nic víc než šarži o Je

nomže to vše nemůže být ocluwou. Jsou autoři, kteří prostě pró 
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televizi aepíší, e herci, kteří kompromitující roli odmítnou i za 

ceau, že si v příští.JI. seriálu nezahrajío Vlestaí důstojnost je 

ji.a cenaější než peníze e tituly, odmítají přistoupit aa devízu: 

to stačí, to je doaré, to chce klid, protože to znamená opovrleaí 

div'1cea & zárovei erozi ae•eúctyo 

TeleviZRí dr8ll.aturgie je převážaě ZUlěřeaa na výro■u koAzWl

ního tovaru. Její fUllkce je aejprruil.ednější a kritizovat jedaot

livé peřady už ui aeaí vtipaéo 

lléaě nápadná, leč o to truchlivějěí je situace v aešea diva

delaietví, mimo jiné i pro TýZllam, který od prTilích krůčků pr• 

aárodní existenci znamenalo. �emu se však divit, kdyi řada naiich 

vyaikajícícb drematiků, nepochy1aě těch nejlepších, nesaí hýt ae

jea uvéděna, ele sni vzpomenuta? Co říci o poaěrech, kdy překlady 

cizích klasiků jsou zadávány nově, jen aby se namuselo užit ne

srovnatelně lepšího pře■ásaění zakázaným autorem? Když místo za-

svěceaé, pronikavé a tvfutčí kritiky se 01jevují aliiistická reeeR-

ze a úvahy, aotivovamé snahou hlavně se nedotknout aikoho důle!i

tého z protekčních dítek hierarchie? 

Je velmi snadné kritizovat průaěr aeao dokoace podřafulost, 

pozastevae se tedy �ad kusem, ktérý je předkládá• jako reprezea

tativní. Jde o máchovskou variaci Jiřího Šotoly, uvedenou v Ná

rodaía divadle pod titulem A jenom zeaě bude má (premiéra 19060 

1986) • Jek: stojí v progrs•u, hra eyla nepsána z podDětu dra.matur

gie ND k významnému máchovském.u juaileu (150 let od prvního vydáJlí 

Má.Je a smrti K.H. Máchy). 

Ne aohatě člei:i.ěaé scéaě (otakar Schindler j.h.), vyilavené 

dvěma ■ alkÓny se schodišti, zdmi, průchody a vsouvací šikmou zpo-

za z�dního horizontu, jsou přeav,aěny poslední dny K.Ho Máchy 

v Litoměřicích, zpestřené časovými prost�ihy z minulostio Jde sku

tečně o pouhé předvádění, ilustraci, označení hr'a je věci možno 
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přiuat jen proto, že je umístěna do divadla a že v mí sluví a 

pohyaují se hercio Ti se více či aéně SJla!í dělat co aohou, neao

hou však téměř nic. Představení postrádá děj, o nějaké drautiě

nosti aemůže cýt řeč. Není tu nic, čía ay divů aohl gýt zaaalea 

a zeujBt; aez vzrušení tedy sleduje pohyiy herců e ši.kmy a poslou

chá dialogy. Kdyiy si odmyslil titul a nepřečetl prograa, stětí 

iy poznal, že ten mledik, zápasící s peřiAou e polštáři, je vlast

•� 14.ácha. Ale mohl iy jía iýt kdokoliv, jakýkoliv anoayJU'lÍ jediJlec 

ve věku od dvaceti do třiceti let. Je• a je• znějšku, ze svědec

tví z druhá ruky a z vtíravosti rekvizit vezme divák za s v, urěeaí 

poetevy jakožto Karla Hynka Máchyo 

Ul po rozevi'-eaí opoay, kdy se Aa osvícen, scéaě oijen tři 

ženské loutky s lyrami a lupením v rukou, může divák uhádnout, 

kolik uhodilo, Tato tr�jioe se aěhem představe�í vyaoří e proM

auje aěkolik:ráto Niče.au ostatně nevadí a aepřekáží, její přítoa

nost neio aisence je naprosto lhostejná, protože samoúčelná a 

liiovolnáo Nic »eruší, neaí také co. Dialogy (neao često aenava

zující aonology) znějí z jeviště dutě a prázdllě, iez napětí e 

gradace. Jsou to řeči, složené ze slov. Herci je odříkQvají Rěkdy 

docela srozumitelaě 1 ale jejich sdělei:a.í nic nezaaaenejí, aeaavosu

jí, jsou aezobsažnáo Režisér (h'eatišek Laurin) se pokusil oživit 

trvalý tok šedi e vyslal ne jeviště tlupu hermafrodi tO. s aaskemi 

a v černých pláštích. Mají podoiný úkol jako zmíněné tři loutky, 

nenadále se zjevují a oačas přenášejí náDytek. Jejich dramatická 

aktivita vrcholí tím, že zapřaženi do kočáru drandí dokole po je

višti • pronásledují Máchu, který před aim.i uávorá spíše jako 

opilec než jako umírající. 

Jen trochu náročnější návštěvník odchází s jeůiným kladným 

pocitem: že zhlédl zrenovované divadlo zevnitřo Z inscenace semé 

si totiž odnáší dojem, že byl podveden. Toto měl být hold velikému 



českému iáeníku? Kde zdstala aspoň stopa aásaického zápasu s tak 

závažRou látkou? Nezdařilý pokus iy jistě iylo možno omluvit 

rdajaů. okolaostmi, ale výsledek iy měl vykazovat aleapoĎ pocti

vou a:í.ru práceo V danéa ztváraěaí půso■í teto máchovská variace 

jako lacině vyvedená omalovánka. Není dramatickým sváre• o Máchu, 

ale v podstatě pouh$m perezitováJúa napeho velikosti a al,věo 

Zadaný úkol oslevy výročí tyl splněn, dllm je plný - a ostatek? To 

stačí, je to do■ré a je toho dosto Příkladaý projev jedn� z forea 

cyaiamuo 

U kolé�ky cynismu v naší literatuře salutuje v hapt.s.ku Josef 

Švejk, figura Jaroslava iiaške, onoho přičinlivého pfíručího nihi-
� 

. 

liSJI.Uo N� Haškovo psuí, a zejaéaa A& �vejka, pWlovaly názory 

zaačaě kritické, teprve od padesátých let zečí� u kritiky pfeva

iovet postoj jeó..nozaačně kladný. Hašek byl po několik�letém odml

čení vz•t ne milost a ideologicky je dJles prezentován jako neúhyillý 

aojovnik proti měštáctví a protiválečný mírový herold. Stojí za 

pokus osvětlit proDléa Haškova �vejka z poněkud jiného úhlu, nel 

jaký je dnes čtenářům e celé veřejnosti vštěpován. 

Haškovo torzo Švejk& dospělo do poloviny J. kapitoly 4. dílu, 

3o leó.na 1923 iiaěek zemřel. PokračovliÍllí se ujal Karel Vaněk, který 

knihu dokončil šestý• díleao Ještě Ye vydání z ro 1949 (Karel Sy

aek v Praze) jsou uváděai jako autoři oaa dva, stejně tak v edi

cích předválečných. Podíl ouou autord co do počtu stránek je při

iližaě etejnýo �etodu e styl práce Vaněk pečlivě zachoval, Osudy 

doirého vojáka Švejka za světové války se jeví při běžné čet■ě 

jako kniha jedaoho autora. Rovaě� Ladovy ilustr�ce prov,z�jí ro

aá:a až do konce. Tak také zakotvil v povědom čtea&řské o8ce. 

Teprve po intronizaci Haška ja�o literárního velikáne byl 

zjednam pořádek a nastolen dnešní stavo V případě Švejka stála 
� 

ovšem ióeologie a jí řízená kritika před vážnými překážkami. Ze 
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VeĎkdv text uvádí Švejka do ruského zajetí a v posleciaích díleca 

podává úděaAou karikaturu ruské apolečAosti e poaěrd za války, 

neiylo záaedně pf'ijatela�, zřejaě pro rdzné aežádoucí asociace. 

Ale jek se mohlo stát, že byl o.ailostněa Švejk Haškdv z údoií před 

prru světovou válkou a ne jejím počátku? Představe, že iy aocia-

118JIUs převychoval individuum Švejkova řažení na úderníka aeio 

vz�rového rytíře zlaté hvězdyr iyla tak aisurda!, že ae ji snad 

aikdo aeodválil ani vyslovit. A aeiyl teato typ stalillskéii reii

au aeiezpečllý jako aor, nezasluhoval nejspíš poiyt v koncentrečaía 

támoře? Kupodivu ne, e T toa se také projevil vyRikající taktický 

�évr. ŠVejk je totiž svým iytoet.nýa ustrojení• přisluhovač, 

který poslušně vykonRvá jakékoliv příkazy nadřízených. Jde jea 

o tQ ř2dně ho přidržet, povolit mu v hospodě .Jeho šplechty, dehléd

nout, eby nepřesáhly přípustaou aez, ale jillak ■uóe šlapat, jak 

žádouc�o. Protože je blb, jeho rozumová kapecite zezaaaeaáwá jea 

aed�le!itý povrch věcí a není schopn2 proniknout k jejich podstatěo 

A co je stejně výzaamné, čteaář se při toato regulované• tlachklú 

odreaguje, chvílemi dokonce m�ie mít pocit jisté svoiody • třeia 

BI zítra vrátí ke svýa povillllostem o aěco povolaější. Ne, ŠVejk 

iádaé moci fteuškodí, naopak, s tako'Vým materiálem, kdyl ee aále

litě usměrní, je radost pracovat. NejsnednějAí věcí na světě je 

vládnout národu Švejkd. Kuea, nůžky, papír - a kdo vychází vitěz

aě z tohoto ušlechtilého klání? 

Dokazovat rozsáhlými rozbory cynismus švejkovství neaí ani 

autné. Pokud v literárním ztvárnění dochází ohlasu, děje se tak 

u 114! spřízněného ladění, kde poselství pe&í. ne úrodnou pdduo 

Krátce poté, kdy v sedmdes�tých letech učinil Bohumil Hraaal 

pokání, oby mohl oficiálně publikovat, prohllsil: Polovinu Dudu 

dávat císaři, polovinu Bohu. To ještě ne�yl cynismus, snad jenom 

neivita a neznalost situace. �oc si totiž po mnohaletých zkušenos-
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tech vypracovala perfektní systém, jak si poradit a panáčky, kteří 

aají podo■aé choutkyo Fak se Hraialovi přihodilo, že to, co už 

dříve iyl věnoval Bohu, vzal zpět, předělal e upravenou verzi si 

nechal honorovat císařea. Přešupačit a zmrzačit vlastní dílo pro 

pouhf prospěch - to už cynismus nepochyině je. Avšak jak se taková 

kalkulace Tymstíl Když v nedávné době HraDal nepsal Froluk:y, knížku 

s pokusem o Aávret k Bohu, jeho dar už aeayl přijet. Všechny dří

vější eleiilty TYstoupily do popředí, vypadá to, jako kdyay příslu

hou u císařského dvora pozapomněl peáto Udsto dřívějších svižných 

a vtipných střih� je zde toporný a uvadlý text pracně aó.rátováa 

dohroaady z nepoddajných a disparátních útržkd, autor jako kdyay 

ztratil cit pro stavau, slovo i vkus, pasáže o kočkách dosahují 

hranice nepříjeDlD.é morbidity. Lehkomyslné rozhodllutí pro přijetí 

role mazaného Jeníka vyústilo tristně do postavy ošizeného Vaškao 

Fenomén cynismu není ovšem vázán na jeden určitý politický 

systém, je to jev duchovního stavu eílé civilizace jakožto celku. 

Díla, pocházející "ze světa zločinu a násilí" (podle rubriky Rudé

ho práva), která iyt v omezeném počtu a jistě po pečlivém výběru 

doklopýtají na tuzemský knižní trh, přinášejí varovné signály od

klonu od velké huaanistické literatury nedávné érya Tržní zákoay 

a tlaky nabídky e poptávky podmiňují na Západě vznik výrobků, se

strojených podle vzorce: Co nejprodejněji vyrobit, co nejdráže 

prodat. Některé takové artefakty, iyt v nejatraktivnějším mÓdním 

vyvedení, nejsou však ničím víc, než naší stzrou osvědčenou červe

•ou knihovnou. Quido Maria Vyskočil nebo Javořická gy jistě svedli 

vylepšit své naivní příběhy surovými sexuálními scénami, opepřit 

je nez�ytnou dnes příměsí koprolalie a svěží dílka by mohla klidně 

do světa, nedopadla by nejhůř. 

V nedávno uveřejněné úvaze vyjádřil Josef �kvoracký podiv nad 

tím, že emigrant Milan Kundera, dosáru1uv svými pracemi světové pro-
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slu1ost1, je v kruzích svého ■ývalého domove přijímán s tak výraz

ným chladea. Trochu ironicky, jek je jeho chvalite■ným zvykea, 

píše, že �eši, kteří vždy toužili po světové• ohlasu, se najedaou 

odtahují od autora, který ho dobyl. O Kunderovi už toho ■ylo na

pséo dost, a ze zdejších zdrojd poměrně výstižaě, takže snad jea 

pár slov dodatkemo Nikdo nemá 'fýhrady k tomu, že Kuadere emigro-

vel, to je výsleóek osobního rozhodnutí. Jemným rozlišením . _ :Yšak 

aení považován za �echa, ný■rž za FraAcouze, píšícího o české té

aatice. Do určité do■y přece odmítal vydávání svých novel v české• 

samizdatu, což ovšem zase není podstatná. Daleko ólll.ežitější je 

specifická váha díla. Nejenoa pravdivost, ale i opravdovost. 

Kdosi řekl, že KUAdera vlastně nemá rád lidi, Vskutku, z jeho 

pří■ěh� vane intelektuálsky po'fýšený dech studeného re�iséra, ke 

svým postaváa se chová jako entomolog, napichu�iíukořistě•é arou

ky do skleaě.Eých vitr!m svých sbírek. ltlýlí se v přeceňováaí své 

illtelektuální potence, nedokáže věrohodAě manipulovat ťiguraai 

pouze podle odtažitého propočtu, Redejí si to prostě lícit a ve 

struktuře děje dochází k rupturára, které nelse zastřít a přellillo

vat dohladka. Někde ve .. světě je úplně jedno a jea málokomu uáao, 

jaký• zpusobem zde žijí myči oken, někdejší docenti a doktoři, 

v tuzemsku je ovšea Kuaderovo líčeaí jejich osudu k.roaě urážlivos

ti jedillě pro smích a rychl, zapoaněaio ·Jeho zápis je nepravdivý, 
, 

lacině povrchní e dosažel!ý výsledek modaí lí■ivosti odpovíd' leh-

kosti provedeného úkoAu. Prodej.ní úspěšaost není přece určující 

.mírou kvality nabídnutého z■oží, svědčí spíše o upadající úrovni 

e nedostatku rozliěující jemnosti širokých konzumentských vrstevo 

OstetDě svého času myly jojo ne■o Ruiikova kostka také světově 
, 

známými a pomíjivě modnílli šlágryo 

Je pozoruhodné, jak se z dnešního slovníku vytratil výrez 

kýč. Jeho frekvence je tak řiúk2, že Ly to �ob.lo znam.&uót, jak.o 
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ay od jisté doay kýč prostě vymizel, vytlačen převahou saaáca 

seriÓzn:!ch dělo Anebo Aaopek, že "f s·oudoa, koaputerově řízené 

"felkovýroaě konzumního waění je kýčem téaěř všechno. Počítače ne

pracují kýčovitě, teprve dodatečný přínos realiz,torů, vyplňují

cích rastr procentuálního propočtu sentimentu, sexu, vášní, odde

chových pasáží a dremetických střetů včetně smrti, sůže doušit 

zkázu. Záleží ne r.íře zkušenosti, jak se vymiout do očí D�Jícíau 

krachu, jek sucl:zy proces řešení rovnice vyzdoait a opentlit, Jak 

vůsec zastřít, že jde jea o početní příklad. 

Amadeus Petera Shaffera v jevištním proveaení vyznívá jako 

osobitý pohled ne závažnou otázku sváru mezi lidskou průaěrností 

10 

a darem eo�ské přízRěo Prl'.m.ěrný člověk vidí na jinéa takový dar 

jakožto nespraveólivý, nezasloužený, libovolný e aouří se proti 

aěmu, zvl&ště když sám sebe považuje za hluboce věřícího a pokor

ného. Je to ovšem pokora dolUlělá, přev,dí vztah k Bohu do poloey 

handlu: Ty mi dej sílu a schopnosti a já audu tvořit k Tvé slávě. 

Zárodek rozporu je v tom, jak jeJinec sám aeee vidío Mozartovský 

dr�stik Sheffer si musel mýt vědoa, že takto aoti"fevanýa půdory

sem. d r  ametu zkreslujé do jisté míry rozaěr Mozartova osudu. Pří1ěh 

však zůstává věrohodný a podobmou aásnickou licenci lze tolerovat. 

Jenže jak hodnotit fil.Jlovou verzi Aaedea? Navenek všechny 

vztehy a motivy z�staly zachovány, a přesto původní autorova 

myšlenka jsko iy zplaněla a na povrch vystoupily všech ny nedůsled

Aosti. Vědecké analýzy různých doku.aentů z posledního údouí ne

svědčí pro to, že Mozartovýa vrahem byl Salieri. Pokud vů1e
c

lftl 

Mozart otr2ven, moal iýt jeho vrahem spíše V. RighiJli, skladatel 

e kapelník, mélo úspěšný Mozartův rival. Nedávno 01jevené dokWlen

ty z archívů ns. území ČSSR vrhají ne Righiniho podezření jako na 

Mozartova potencionálního vraha. Pravým důvodem Mozartova stálého 

zápnsu s nouzi b;yla jeho lehkomyslnost, jeho jedinečná vášniv&. 
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povaha; aa onu dobu neslýchané, knížecí příjmy dokázal promrhat 

hazardní hrou v kartách a kul.ečníkuo Ústřed.Jú zápletka příběhu, 

kay Salieri objednává u Mozarta Rekviem, aby ho pak mohl ukrást 

l.l 

a prohlásit za své dílo, stojí na vágních a nepřesvědčivých před

pokladech, copak by nikdo z tehdejších odiorníků nerozezaal autor

ství díle? A konečně závěrečná sekvence Mozartovy sm-ti zcela od

poruje známým faktům. Mozart zemřel 5. prosince 1791, večer před

tía nemohl dirigovat louzelnou flétnu, protože iyl již řadu �í 

upoután ae lůžko ve velai vážné■ stavu. Během té domy ko•poaovel 

vlele Rekviea a v jasnější chvíli den před svým skonem si •echal 

přinést partituru a se švagrem procházeli její částio Rekvie• 

tedy nemohlo být vrženo do pera Salierimu v noci před Mozartovou 

s.RlI'tí, jeho nedokončená podoba iyla jil nepsánao A ke všelllU se 

ještě vloudí �alá nelogičnost. Ve filmové verzi po névretu Konstan

cie je Mozart již mrtev a jeho SYfi w'10lfgsng Xaver si pohráv61 se 

zlatQky z posleclllí Salieriho splátky. To nezayl běhe• dvou dmů 

ani jeden, aby Mozart nemusel být pohřben 7o prosince do epoleč

aého hrobu chudiny na hřmitově kostela Sv. Marxe? 

Ale kdopak zná tyto podrotnosti a kdo ny pátral po věrohodllosti 

na katamač vykalkulovaného filmového veledíla, navíc v tak skvělá 

krycí ambaláži, jakou je Mozartova hudba? Jistě, Mozartův osud ■yl 

dramatický, plný kontrastů e vysokého napětí, ale zvolit pro jeho 

uchopení tu nejschůdnější cestu efektní filmové atrakce aevypadá 

čistě. Na tom nic nezmění míra prodejního úspěchu, přidružená výroba 

desek, vestiček a rukaviček. A ani řada Osttrů, udělených tomuto 

snímku. Amadeus, myt• takto exkluzívním provedení, vyznívá jako 

perfidnost vůči evropskému pojetí Mozarta, jako parazitismus na němo 

A tak se kruh uzavíráo Od Šotolova l\úáchy přes ŠvejkE až k For

manovu Amadeovio Te spojitost se může zéuát nesourod�. J� však nad 

každou z těchto bašt vidím vlát prapor cynismu. Má podobu konjunktu-
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, rální povrchnosti, modní líbivosti, domněle lidové atrakceo 

Bílá·civilizace se z r�zllých příčin ocitla v ták hluboké kri-

zi, že dnes stojí na rozhraní iytí a nebytí. Racionálně orientované 

aávrby na východisko nebo i jen pouhé přežití jsou natolik zatíženy 

podmíněností př.edpokled�, že jsou v podstatě nereálné. Jestliže není 

zéchrona viditelná toliko zrakem, zbývá jen taková, která leží za-

�zrakem, živená jedině nedokazatelnou a neartikulovatelaou vírou. 

Dne�ní realistický a �eterialistický svět ve své většině ovšem po

strádá smysl pro podoaný způso1 percepce, vnímá jej jakožto chiméru. 

A v pocitu Bezvýchodnosti se uchyluje k uzákonění postoje carpe diea 

- když je koneckonc� stejRě všechno jed.Aoo Zaaěřeaí aa přítomnost 

omezuje rozměr člověka směrem k pouhé iiologické existenci. Jeno.a.že 

člověk nemůže aeztrestně rezignovat na sv�j závazný vztah k iudoucau 

a transcendenci. Návody takového druhu jako: žiješ přece,· žiješ lé

pe a bohstěji, další pokrok je ze dveřmi, u.žívej dne e nemysli aa 

sa:rt, ta je v nedohlednu a snad vůbec není, jsou primitivní a za v,

dějící. UvolŘují prostor pro cynismus, et už ve vztazích mezi lidai 

nebo v uaěAí, pro onen způsoa nejlacillějšího řešení poměru člověka 

k životu e ke světu, pro všechno hladké, lehké, ae-těžkéo 
, 

, Heidegger na sklonku žití v prognoze o audoucnoati plaaet'1l'-

ního lidstva prohlásil, že už jen nějaký •�h nás mOže zachrúit. 

Avšak přealšěxistují a platí verše, které náhoda přiVQle od

Aěkud z�li: 

Lesk perel, krásu žen, 
slávu slov a čind 
čas přís.llý vyhladí. 
Však věčnou dráhuu hvězd jde muž, 
jenž konce dos&hne svých cest 
a sebe nezradí. 
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S v ě t l o  v T.em.nu 

Touhu. vzít tu starou knihu znovu do ruky jsem pocítil 

12. ledna 1977 0 �oho dne večer těsně před devátou začala u nás domov

ní prohlídka. Trojice úředníků nám. lezla po dom.ě, a já jsem si vzpom

něl na· epizodu z dávné četby. Ná žena mi potom řekla, že v tu chvíli 

mela navlas stejnou vzpomínku: myslila na Jiráskova líčení, jak je

zuits..1';:á misie v.padla do domku. skaleckého pan ského mysliv.c.e, tajného 

evangel.L'l{a, a.by na důvěrné. udání. hledala a nakonec našla zakázanou 

n.ekatollckou literaturu. 

Tím. že to připomínám., nesleduju žádnou analogii. Policie 

k nám přišla nikoli. proto, e,by nás převedla na jinou víru. Vykonala 

zastrašující odvetu za to, že jsem jako za-�áz.aný spisovatel a bez

právný občan podepsal 'Cha.rtu 7.7, to jes.t otevřeně se dovolával toho• 

e.by se československé zákony o lidských, občanských a dalších. prá

vech braly doslo�a� 

V lednu toho zvláštního sedmasedmdesátého roku jsem na/ro

mánem T.e.mno doui:al, že objevím nějakou vnitřní souvislost mezi dět

slcym čtenářským zážitkem. a čerstvou . skutečností. Sv.au roli v tom. hrá

lo i špatné svědomí. Kdysi jako ch.lapec jsem pro klasika horoval. 

V šedesátých letech jsem naopak prožil cosi jako prozřen í: popudila 

me jeho plakátová oslava husi.tské revoluce o Zdál.o se m.i, že m� s re

yolucí vlastní zlcušenost - a v jed nom svém textu jsem se o něho paro

dicky otřel jako o falšovateleo Ted mě napadlo, že i klasik zrál� že 

mezi husitským. románem Proti všem a Temnem leží jednadvacet let, a 

že tedy můj soud nebyl úpl.ný a spravedlivý. 

Ale byl ještě silnější podnět k návratu. Domovní prohlídka 

mě rozhněvala a urazila. Sdílel jsem myšlenku své ženy: prý chápe, 

proc se chxámy po nepřátelském z nesvěcení musely znovu vysvětit„ Ze 
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studentských časů jsem mel Temno v paměti jako patetický odsudek 

dusné doby. Tak nás to u�ili a já jsem si chtěl své pocity utvrdito 

r proto jsem si přál, aby se ukázalo, že starý spisovatel promlouvá 

živou uměleckou řečío 

Několikrát se mi zazdál.o, že se mé přání plní. Če.tl jsem. na

příklad· kapitolu o tom, jak se jeden z kněží vrací z úspěšného zá

kroku proti jinověrcům.; vstoupí do vrat řádového domu a postupuje. 

chodbou. Připadalo mi, že mu při tom vidím do duše. Ale byl to sebe

m!klam. Autor nechal důstojného pána jít - a detailně popisoval ře

šení a výtvarnou_ výzdobu interiéruo Transcendující náměty .obrazů 

bezděčně prcpůjčovaly niternou hloubku m.uži, který je míjel. Celek 

r�mánu však svě�il nelítostně: Kněz Mateřovský byl plochý stejně ja

ko v�tšina dalších postav. Dějepiscovo přání přiblížit dávné věci 

a děje až příliš často převládal.o nad umělcovým úsilím. vyznat se 

v člověku„ 

Po té: stránce z-ů..stalo Temno stařinou. 

Jeho vžitá interpretace se však ukázala jako nesprav·edllvá 

poněkud jinak. Z-de.něk Ne jedlý ve svém doslovu k rcmánu d okládá dvě 

hlavní myšlenky:že Temno není plaidoyer· pro evangelíky a protestan

ty a že autor zavrhuje pobělohorské období jako celeko Prý "sám dá

vá ta,k vyzníti Temnu, a.by nám vštípil strašlivost- toho, c o  náš lid 

tehdy prožil. ,v hlubokémt temnu žili, v hlubokém �emnu odešli. 

Ani tucha jitřního světla. Tem.n o, t e m n o oo•'" 

Našt�istí prý potom přišlo jitro, totiž podařilo se navázat 

na světlé období husitství, zpřítomněné světlem Října. Nadále prý 

však existuje dvojí národ a lid: hus itský a pobělohorský, bojovný 

a temný. Ten druhý je nutno vyvrhnouto 

Je to typicky ideologické pojetí dějin a literatury 0 Do 
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nich prý nepatří stejným právem všechno, co se událo a co bylo umě

leckým perem napsáno. Clověk vyzbrojený sprévným názorem je přímo 

povinen provádět uvědomělou selekci. Uplatní-li se tento postoj 

vůči současnosti, projeví se jako vyhlazovací politika. 

Román Aloise Jiráska Temno s tím však nemá nic společného. 

Aby se nad ním mohla klenout nejedlovská úvaha, musel být přečten 

falešně a zaslepeně. Především bylo nutno nezmínit se ani slovem 

o tom, že je to také a především román o lásce. 

Jde o lásku křehkou, sotva klíčící. Okolnosti jí nedovo

lily, aby byla učiněna tělem. Osudově však zasáhla své dva hrdiny 

a poznamenala je nav.�ky. 

Do poddanosti pražského sládka Březiny byli z daleké Skal-

ky přivedeni sedmnáctiletá Helenka jako služka a její bratr Tomáš 

jako dělník na vinici. Jejich otec utekl před zatčením za přecho

vávání kacířských knih. Helenka měla být v katolické rodině získá

na pro římskou víru. Málem se to podařilo, ale jinak, než o to svý

mi přednáškami usiloval její stařičký jezuitský instruktor a veškeré 

pravověrné okolí. U Březinů se totiž setkala s domácím synem Jiřím. 

Růst jejich vzájemné náklonnosti román pečlivě zachycuje. 

Jiří je student připravující se ke kněžské dráze. Katolictví 

Je pro něho samozřejmé. Když Helenku poprvé uvidí, ví už, z jakého 

prostředí přišla. Je sice p8kná a slušně se chová, ale to jako by 

bylo v rozporu s jejím tajným kacířstvím. Vybaví se mu osud boha

tého evangelíka, kterému kdysi před sto lety patřil dům babičky Jiří

ho a který tam zazdil poklad v marné naději, že se jednou vrátí. 

"Zbožný hoch bál se i litoval tajemného mu kacíře, jenž 

byl tak zatvrzelý, ale i neštastný, protože v té zatvrzelosti vy

trval a v ní také zemřel a jistě do pekelných muk se dostal." 
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Představa, že jinověrci nutně musejí s�ončit v pekle, pochází 

z dobového ideologického arzenálu. Lítost vůči neznámému zavrženci. 

má obecně, nad��Vově křesianský c:b.arakter-. Zbožnost Jiřího vysvět

luje Jirásek ve svém autorském komentáři tak, že je v ní "neuvědomě

lé poetické cítění, kteréž ho povznášelo v kostele". Snad by se dalo 

říci, že ten student má pfedpoklady stát se skutečně duchovním člo-

věkem. 

Duchovní. svět, konkntně svět hudby, přispěje k prvnímu, 

nevědomému náznaku sblížení: Helenka se dozví, že se Jiří zajímal 

o muzika.ntskou dov.ednost jejího bratra Tomáše a že jeho umění po

chválil. 

Jiří se o Tomášovi zmíní i před deklamátorem Svobodou a tím 

mladíkovi bezděčně získá spojení se souvěrcem. Svoboda je tajný 

evangelík, vyhledá Tomáše a daruje mu modlitební knížku ze zahraniční 

Kleychovy edice. 

Ač je to subtilní motiv, vede jej autor srozumitelně: Spolu

dárcem té knížky je i vlídná myšlenka Jiřího na Tomáše ne jako na 

podezřelého z nekatolictví, ale jako na muzikantský talent, který by 

· si prý jistě rád poslechl. musicu nava1is, muziku na lodích, zkompo

novanou ke ctL svatého Jana Nepomuckého� 

Deklamátor Svobocia Jiřího ozkouší: na dhodí před ním, že se 

kdysi v Praze slavívala památka jiného svatého, také Jana. Míní 

Jana Husa a také to otevřeně dopoYí. Musí však honem couvat, proto

že reakce Jiřího je v tomto punktu nesmiřitelná:"To bylo kacířství." 

Nesnadné a opatrné sbližování deklamátora Sv.obody s Jiřím 

zprostředkovala rovněž muzika: Jiří chodí muzicírovat ke svému někdej

šímu preceptorovi., který bydlí v deklamátorově sousedství - a dekla

mátor se stane jejich pravidelným a milým posluchačeme 
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Iv:uzika na lodích zaujme Helenku„ nNikdy do té doby neslyšela 

takové hudby a tak plného, krásného zpěvu. Zapomněla, že jsou to řím

ské litanie.u Na zaujetí se však podílí i to, že má mezi hudebníky 

známého, totiž Jiřího& 

Fo koncertu se s ním náhodou potká a on ji doprovod.Í. Jeho po-

city jsou jednoznačnou předzvěstí přicházeSící láskyo 

Pa.k dostane Helenka zprávu, že její ote9- šlastně přešel hra

nice a že si pro děti přijde nebo pro ně pošle ... Z první části té zprá

vy má Helenka radost, druhá se jí dotkne "temným znepokojením. Zalek

la se na okamžik, aniž si hned uvědomila proč." 

Podruhé se zalekne, když jí Tomáš oznámí, že se mu ohlásila 

utajená pražská evangelická obec„ Nejde jen o riziko vyplývající z ta

kových styků. Ty styky ,jako by byl/ v rozporu s Helenčinými setkáními 

s Jiřím·o, 

Rozpor se vyostří, když Tomáš smluví Helence příležitost 

účastnit se tajného evangelického obřadu právě v době, kdy se koná 

katolická mše, pro ni povinnáo Na tuto mši přijde nečekaně Jiří, podle 

všeho kvůli Helence, ale Tomáš ji napůl násilím odvede mezi svéo 

Tajná příslušnost k evangelíkům začíná být pro Helenku přítěží, 

kterou přemáhá rozumově - vzpomínkou na babiččinu pevnost ve zděděné 

víře o Při přijímání na evangelický způsob se jí na okamžik vybaví 

11 římský kostel plný světel, obrazů, zl2.tého lesku u lahodné hudby, 

plný lidí, a mezi nimi Jiří 11 „ 

Pa.k přijde těžká nemoc Jiřího a zároveň nemoc jeho ma.cechy 

a následuje spole8ná rekonvalescence v lusthauzu nad Prahou. T8m ja ko 

služebnou přikáží i Helenku. ilojde k dal�íímu růstu sympatií. Z Helen

činy st:r-any je to už vědomá náldonnost. Jen p1.-oto odmítne plán utéci 

do zahrarůčí spolu s 7:;mµW:epm?brxga,nri:wx Tomášem a pod vedením nepo

lapí telného evangelického ah.-tivisty Vostrého. Nestačí vša k ani nemůže 
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tem dvěma své odmítnutí zdůvodnit. 

Tomáš si je vyloží jediným představi telným způsobem: 11T2J{ jseš 

římanka, zradilas náso 1
1 A Vostrý, od svého prvního výstupu v. románu 

člověk jaksi fyzicky l1epříjemný, se přiciá: "Pán :Bů.h ji potrestá." 

Torr.áš0.v útěk se vy2etřuje. Jiří už předtím přijal Helenčino 

p:I·iznání, že ji lákají k útěku, a tuší, že Helenka ví o celé z.ále

žitcsti víc. Ani ho však nenapadne to na ni povědět. Stačí mu, že 

nv�rna zůstala, nedala se zláka.t 11
• Nedovtípí se, že její rozhodnutí 

povstalo z lásky, a ne z napravené víry. 

Dívka při vyšetřování nic na Tomáše a Vostrého neprozradí. 

11;ezi tím Jiří roste k významnému rozhodnu.tí: Dozná se, že váh.á, zda 

studovat na kněze. 

Otec na Jiřího naléhá. Váhání tvrdě nazve pokušením. 

Konečně ta nesmělá a potlačo·�aná láska vyjde n.3_jevo. Jiří se 

svěří :Helence, že nechce na kněžství. Helenlr..a uhádne proč a postesk

ne si, že by bylo nejlíp, kdyby tu nebylao Jiří ji uchopí za ruce -

a tajně přihlížející babička odhalí celé tajemství„ 

Vztah ke vzájemném.u citu Jiřího a Helenky je pro Jiráska 

cha.rekteropisným prvkem.·mnoha postav. lfapříklad. nábožná babička Ler

chová. vicií v Helence jen kacířku, která zústala v Pra.z.e, aby mohla 

svádět jejího vnukao Otec Jiřího je neúprosný, Helenku okamžitě od

straňuje ze synovy blízkosti.. Helenčina slova na rozloučenou., ubohý 

a beznad�jný pokus o ospravedlnění., odmítne vyslechnout„ l":iladá ma

cecha Jiřího, jejíž .manželství se s velkou pravděpodobností zrodilo 

z chladné úvahy, mluví se svým pastorkem plna účasti. a úžasu, že tak 

m&�ná a bezvýchodná láska je vůbec možná, upřímně však nabádá k re

zignaci a .Podrobení. 

Autor v této fázi. posílá Helence do cesty jejího otce 0 Ten 

zas:nušilý a přísný evar�elík se vrátí cio Prahy pro ciceru. a nepoloží 
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jí ani jednu. otázku. Ví sám od sebe 'Clšecnno, co potřebuje vědět. 

Mluví O zmámení a ztracení, pozci.ej i s deklamátcrem ta.'l!:é o . o sidlecho 

Helenka slibuje, že tentokrát od útěku. neustoupí.. Hení to 

zrada na Jiřím, je to pravdivé a přitom účastné poznání situace. Dív

ka cítí, že její� milý svou lásku neobhájí. 

Očekávání se naplní. Jiří vezme smutně na vědomí, že Helenku 

už neuvidí. Vzdoruje po svém: dále odmítá kněžství, vybojuje kvůli 

tomu zoufalé střetnutí s otcem, pak znovu vážně onemocní. a po u.zdra

vení se poddá.o 

Byla to láska bez objetí a bez polibků, o jaké se dnes nepíše 

už ani v knihách pro mládež,eie čtěte odstavce o Helenčině posledním 

loučení s Jiřím, a neubráníte se dojetí. Ještě jednou. se dívka oci.tla 

svému chlapci nablízku., ale jednala tak, aby nevěděl. Nechala mu lís

tek s prosbou o odpuštfní a s u.jištěním., že její předchozí vyznání 

lásky bylo pravdivé. až do smrti.. J.iří z. t.oho loučení zaslechl. pouze 

vzlyk. Teprve ráno na.d naleze.ným. lístkem pochopil, čí vzlyk to slyšelo 

Když se jeho otec dozví o Helenčině útěku, vyděsí se, že Jiř"í 

utekl s ní. Strach byl lichý, ale správný byl otcovský odhad, jak hlu

boké byly synovy city. 

Vydaly nakonec zvláštní plod: Od deklarnátora Svobody, který 

se chystá vystěb:hovat a prodává svou knihovnu, odkoupí Jiří nejvzác

nějĚÍ svazky. Jedná anonymně, tle deklamátor si leccss domyslí. Mezi 

ním a �i.řím se na.konec odehraje krásný výstup: Jiří úpěnlivě vyzvídá 

o Helenr5ině dalším osudu. Je si jist, že deklamátor je zasvěcen.., Ten 

se vGak rozmýšlí. Jeho bratr byl pro ta.::jnou evangelickou víru právě 

popraven a deklamátor j�co podezřelý zbaven obživy o Jsou všechny dů

vody ke krajní opatrnosti, zvláš� před mladíkem, jehož poznal jako 

horlivého římana„ Proti sobě tu však stojí př·edevším dva trpící, po

ranění věřící, kteří svým otřesem dozráli. 

Deklamátor Jii·ímu o Helence v�echno poví<> 
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p0 často citované epizodě odhalení poslední evangelické obce 

v Praze, kdy dekle. mátor Svoboda symbolicky umírá s kalichem v ruce 

a kdy autor za něho volá své "Temno, temno", následuje ještě motiv 

Skalky, motiv pražského svatořečení Jana l�epomuckéh.o a scéna trium

fujícÍho pátera Koniášeo Ale román je .moudřejší než jeho postavyo 

K2pitola vrcholí a končí záběrem na Jiřího v obleku alumna. Dívá se 

na slavně iluminove .. né město shora z. vinice, od lusthauzu, slyší vzdá

lenou hudbu, ale nejsilněji je zasažen vzpomínkou na ztracenou lásku o 

Další, poslední ka.pitola románu se uzavírá podobně: v cizí zemi 

se Helenka vyptává �erstYého emigranta. Dovídá se, že Jiří bude kně

zem, ale ne jezuitou. 

� Předposlední věta knihy z1ú:"Ba., nezapomnělao 11 

z·deněk Nejedlý ve svém. doslovu zdůraznil, že Jirásek vystou

pil z církve, a že tedy zorný úh.el autora Temna je nevěrecký. Ale 

příslušnost k duchovním. lióem není totožná s náboženským vyznáním. 

Náklonnost Jiřího a Helenky, i když nenaplněná, je zázrak. Zázraky 

se nevysvětlují., ele jsou„ liejlépe se dají pochopit jako dar od Bo-

ha. 

Jiřímu zkušenost této náklonnosti nedovolí, aby se stal kně

zem-pronásleóovatelemo To si vyvzdoruje i na svém otci. 

Rozumím tomu nikoli jako historickému �tracení· jezuitského 

fádu, nýbrž přeaevším jalco individuálnímu hodnocení hrdinova zážitku„ 

Historik R2..domí.r Ealý v j ednorn. E)troj opisném svazku I1:or2.vské čí

tanky Jolemieoval s Jiráskovým románem jako s obrazem skutečnosti. 

Uváděl fakta·, kt:e�ými chtěl _n_aprav�t �iv9-u .sp.áchan.o}:l v T.f=fllnU na P.á-
. - ._ " 

teru J:oniášovi. Prý zdaleka nebyl jecinostranný fanatik a vyhlazova

tel, jevil u2leci:.tilé sn2hy a záj�r, počet jeho trestných misií se 

přehání, účastnil se jich snad jednou nebo dvakrát o 
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Chybí mi historické vzdělání, a tak se nemohu romanopisce 

zastávat. Ale jedné věci rozuměl podle mého dobf·e: te temno vzniká 

z každého násilného zásahu do duchovní říše - a ta že se mu každým 

svým přirozeným projevem bránío �e je nepotlačitelná a všudypřítom

ná a že své světlo rozlévá podle zákonú, které jsou služebníkům mo

ci nepochopitelné. �e doktrinární přístup k idejím nejen překáží du

chovnímu uchopení světa, nýbrž že je výrazem čehosi neduchovního, ba 

protiduchovníhoo �e příslušnost k utlačovaným sama o sobě nezakládá 

cestu k pravd.ě ani k lásce. �e víru v sobě častokrát nemají ti, kdo 

se k ní okázale hlásí a jsou si jí jisti,· zatímco ji žijí a uskuteč

ňují takoví, ke kterým její litera plně nepronikla. A že se na kaž

dého, at mocného, ai bezmocného, vztahuje Ježíšova výzva: Cokoliv 

jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste uči

nilio 

V Písmu lze ostatně najít oporu pro každou z těchto všelid

ských pravdo 

Ještě než příběh Temna skončil, začal můj hněv nad utrpěnou 

křivdou obrůstat podstatnějšími a plodnějšími pocity. Přerostly 

v otázku, komu jsem kdy ukřivdil já a v jakých kruzích a oklikách 

se k e  mně vra.cejí mé vlastní činy„ Děkuju za tu otázku jiráskovské 

lekci, a protože nepředpokládám, že by někdo na mé slovo absolvoval 

šest set padesát románových stránek, vyhotovil jsem tento záznam 0 

Duben 1977 - duben 1987 i'-iilan U h d e 

Psáno do sborníku k šedesátinám Jakuba s. Trojana 
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Vážené zb.romaždeniel 

Diskusný príspevok 

k 311 zjazdu 

Zvazu slovenských 

spisovate.!ov 

Máme svoj tretí spisovate!ský zjazd slovenský. Za pať rokov 

od nášho posledného zjazdu, ktorý sa konal 31. mája 1972 v Bra

tislave, sme iste každý niečo �tvorili, aj nové knicy nám rydali, 

alebo rozličné dramatické aj iné útvar� �a nám realizovali. P� 

četne to, m;y sl ím, so súčasnou slovenskou li te ratúrou nie je naj

horšie už aj preto, že sa v�dávajú v starostlivej úprave i diela 

našich klasikov 9 ako i reedície slovenských prekl�dov klasickej 

svetovej spisby. Ab� som nebola neosobná, priznám sa i ja k svoj

mus mám za posledné medzisjazdové obdobie napísanú filmovú poviae

ku, pod.fa ktorej realizovaný celovečerný film majú naše kina 

uviesť ešte v tomto roku. V tomto roku mi má -ryjsť aj prvý diel 

trilogie detskej knilzy, dalšie dva po prvom dieli neskoršie. V 

období od nášho" posledného zjazdu mi v�šli aj básne v próze s 

biografickou esejou o slovenskom grafikovi Jankovi Novákovi, kte

rý bojoval a padal v Slovenskem národnom povstání. Za túto prácu 

som dostala v súťaži k 300 výročiu SNl? aj odmenu. A predsa nie 

som9 nemčžem b�ť spokojná. 

V okolí malej stredoslovenskej dedin;y, kde žijem už pať 

rokov, vídam na poliach v jeseni plno nezobratej úrod�. Ale m.ňa 

mrzí tiež nezobraté úroda z našich polí spisovatetských •. 

�ijeme už devať rokov v ovzduší mimoriadneho napatia celo

společenského. Aj pri dlhšom trvaní takéhoto napatia mčžu vznik

núť, aj vznikajÚ diela dobré pre čitate1ov aj pre náročnú kritiku 

literárnuo No vznikajú, vznikli aj škod;y neúmerné. Stratili sme 

v čerstvo upl;ynulých rokoch viac významných spisovateiov. Umreli, 

ale ich dielo sa Čalej v;ydávao Popri nich stratili sme však aj 
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vela význačných, tu aj inde žijůcich spisovate1ov, tvorby ešte 
plne schopných. leh dielo už viac rokov nevychádza. Podnes nie 
sú členmi našej spisovate!skej organizácie taki spisovatelia 

2 

ako Dominik Tatarka, Peter Ke..rvaš, Ladislav 1ažký. Ani vysokohod� 
notné preklady Zory Jesenskej z ruskej, sovietskej,.anglickej 
klasickej i súčasnej literatúr�, na rozdiel od_ diel iných, v po
slednom období zosnulých spisovateíov nevychádzajú, nesmú vychád
zať. Kedže nebolo meno Zor;y Je senskej spomenuté medzi ostatnými 
pred minútou ticha, kterou sme malí vzdať úctu dielu i pamiatke 

všetkých našich v poslednom období zesnulých spisovateíov, robím 
to krátkou pomlčkou teraz. 

• • • • • • • • • • • • 

Po.dne s ne smú publikovat svoje básne, próz;y, ale bo prekladať 
a článlcy, eseje, kritiky o literatúre písať s nádejou na ich 
publikovanie ani další členovia alebo kandidáti našej spisovateí
skej organizácie alebo i nečlenovia, ale spolupracovníci naěich 
literár�ch, kultÚrnJch časopisov ako: Ján Bozner, Pavel Hrúz, 
Milan Hamada, Jozef Bžo�h, Fedor Cádra, Miroslav Kusý, Zlata S� 
livajsová, Mieroslav 1-cysko, Michal Gáfrik, JÚlius Vanovič 7 Cti
bor Stítnický, František Andraščík, Stefan Moravčík, Eoman Ka
liský, Juraj Špitzer, Albert Marenčin, Agneša Kalinová, Soňa Ce
chová, I�an Kadlečík, Ján Kalina, Tomáš Winkler aj inío Ak sú 
v mojom výpočte om;yl;y /lebo v prípade niektorých autorov mohli 
nastať medzičasom administratívne zmeey/, nie je to moja vina. 
St�etáváme sa v rámci našej organizácie tak málo, ako nikd� pre�
tým, preto málo o sebe vieme. 

Teda nemáme vo svojich radoch mnohých tvorcov literatir�, 
kritik,, publicistik�, dramatickej tvorby. Stratili sa ich mená 
a diela aj z katalógov a políc našich verejných knižnic+ 

A predsa tu medzi nami, lepšie povedané mimo nás a okolo 
nás tito naši kolegovia, priatelia, chodia, žijú. Pracujú na 
pracoviskách, i kea nie v každom prípade najhorších, ale zvačša 
im cudzích, pre nich podradných. Niektorí z mladších, čo sa pred
tým nestihli stat ani členmi Zvazu slovenských spisovate!ovt 

chJ7tili sa aj čakana a lopat-y, ale sú medzi nimi aj takí., čo 
doslovne živoria fyzickJ, morálne, duševne - z penzie. A čo 
zvlášť zaráža, je aj to, že �nohí z nich boli v:yznamenaní pred 
rok.mi v našom socialistickom štáte najv:yššími umeleckými titulmi 
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a hodnostami. Pokial viem, neboli im tieto tituly od obra té. Z 

toho usudzujem, že nespáchali nič také, za čo by mohli alebo 

mali byť·pohnaní pred súd, kde by im na základe vymeraného tres

tu boli aj tituly odobratéo Tak tituly hej, ale publikovať nie. 

A nikdy nezabudnem na ten obraz našej sůčasnej literatúry, aký 

sa mi zjavil pred pár rokmi, ked si žiaci aj ich učitelia a pro

fesori slovenčiny utazove.li z príležitosti mojich besied po ško

lách v rozličných okresech celé popreškrtané stránky v učebni

ciach literatúry. S akým asi poučením o na� čerstvej histórii 

v,yjdú raz do sveta tieto deti, táto naša mládež, ktorá musela 

vlastnými rukami v škole škrtat v učebniciach mená a diela svo,... 

jich žijúcich spisovatetov, kterých sa pred časom učila vážiť 

si,. milovať ich? Aj tento obraz pre škrtane j sůčasnej 11 terat� 

patrí do nášho bilancovania za posledné obdobie medzizjazdové. 

Al� patria do tohto obrazu aj prípady �metania sadzieb, ba i 

šrotovania čerstvo vyšlých knih, diel to našich vyradených sp1-

sovate1ov. 

Dnes sa koná i zjazd českých spisovate!ov v Prahe. Tam 

možno čítá niekto - ak sa taký nájde - mnohonásobne vačší počet 

spisovatel:ov a autorov, kterých stratou je podnes ochudobnená 

súčasná česká spisba ako početne, tak hodnotne. Oeská a sloven

ská literatúra, ako i vcelku česká a slovenská kultúrna histcS

ria, mali odjakživa dóležité etapy, medznílcy � oločné. Preto 

stracy na jednej 1 druhej straně znásobujú sa vzájomne •. No_ treba 

s !útosťou konštatovať, že straty tvor·ivých sil literatúry, wne„ 

nia i celej kultÚey na českej straně sú neporovnateíne vyššie 

než na strane slovenskej. 

Ja osobne pociťujem pretrvávanie tohto stavu vysokých 

strát podnes ako ve!kú ch�bu našej kultÚrnej politiky, ako ťaž

kÚ krivdu na našich tvorcoch aj na našich literatůrach, umeniach, 

kultůre. Tým, že krivdíme tvórcom našich sÚčasných socialistic

kých hodot kultúrnlch, krivdíme predsa i socializmu, a to socia

lizmu nielen v našej, ale aj v iných krajinách socialistických, 

a krivdíme tým aj socializmu - ideálu pokrokových !udí v kraji

nách s inou společenskou sústavou. 

Pred 21 rokmi povedal básnik Vítězslav Nezval na konferen

cii o českej poézii v Prahe: - Dokud v této zemi chodí třebas 

jen ječen jediný básník s pocitem, že nem....že v;ydávat
9 pak tu, 
.. 
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soudruzi, není něco v pořádkul - A o rok nesltor, na 2. zjazde 
českoslov enských spisovate1ov v_ Pr_ahe roku 1956, hovorí básnik 
František Hrubín: - Kdo z nás si spokojeně chodí, píše, spoko
jeně pobírá honoráře a klidně usíná, jako by o ničem nevěděl, 
kdo neřekne nahlas$ •zde se děje křivda!•, je zak:uklený měšťák 
a sobec, a ten, kdo dokážejjen tajně se jtydět, je zbabělecl 

Vážené zhromaždeniel 
Nevládzem sa už dalej • tajně stydět 11

, nevládzem sa už dalej 
hanbit tajne, že ja smiem publikovat, zatia! čo druhi nesmú. Mám 
sice pre seba ospravedlnenie, že som patrila k tým, čo dlho ve
rili, dÚf ali, že konflikt;y a krivdy sa napravia a -gyre šia, ved . 
s ůnzyslom pomáhať v ťažkej celospoločenskej situácii, najm� mla
dým Iuoom, pracovala som od jesene roku 1968 až do konca roku 
1971 v redakcii mládežnických novin, Potom- som akosi prestala 
dúfať. Ale bolo mi treba VJ1tvoriť si pracovné prostredie, spra. 
viť niečo. Pracovala som s v;ypa.tím t,zicky 1 duševne, nachádzala 
som svoje miesto v novom prostredí, kde sa veci nazývajú pravým 
menom, a po dlhých uv�žovaniach a každodenných rozhovorech s 
Iuomi, odchádzajÚcimi z našej i okolitých obcí autobusmi do to
vární, na železnicu, aj do rozličných podnikov do práce, aleho 
ostávajÚcimi pracovat na prí slušn�rch dvoroch a poliach JBD, teda 
po nabraní nových skúseností a poznaní, a samozrejme, aj popri 
sledovaní našich domácích i svetových dejov z tlače i rozhlaso
vých stanic našich i svetových rozhodla som sa úprimne hovoriť 
o tom., čo nás bolí a mrzí. Trpíme morálne, a naše morálne utrpe
nie je z morálzzych útrap druhých, z neustálych rozporov medzi 
slovom a činom, z bujenia poloprávd a lží, zo stále sa stupňu.
júcich dvojtvárností a nepochopiteÍných zákrokov, škodlivých 
naše j spoločnosti. Náš štúrovský básnik pred 130. rokmi povadal: 
•u nás sa !úbit• Druhý zase: •u. nás sa spievat• A náš básnik 
Iud, lebo je on ,podnes náš básnik najvačší, ne:pre·konaný v sršaní 
iskier energie z jeho poézie aj v časoch najhlbšieho útlaku, 
tento náš básnik iud, konkrétrcy človek jeho, dnes hovoris "B 
nás sa klame 1 • 

A počúvaj.me ho aalej, 
ku každý tu i tam klameme, 

ako hovorí: "Však nepoviem, tak troš
však i ja starú oklamem, kec si na 

decík nechám, čo nevie, no ale tu sa klame ako na každý deň, a 
ib& na tú nede:Cu trochu pra.vd;y. o o;� že slobodne VJZnávame? Poza 
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hll.mllJ' sa zakrádaj, ak si chceš dať dieťa okrstiťJ A rovnopráv
nosť? fakátoh1a: decko, prosím, VJ'Znamenané, prij_ímacie skúšk:Y 
dobre zložilo, obaja rodičia robotníci - a decko neprijaté na 

5 

tú školu ani len na odvolanie, lebo že i na to ono, na to odvo
lanie, treba si dopredu protekciu na najV:Yšších miestach poistiť, 
tak mi to tam povedali sami, namgjveru, nech skapem, ak nie tak,' 
zak!Úči svoje ponos :1 tento náš človek pospolitý a ide �adať dQ 
iného okresu nejaké prázdne miesto pre svoje dieta na inú školu. 

Náš 1ud je vdačný svojmu zriadeniu za materiálne podvihnu
tie a primkol sa Úzko k socializmu. No má i svoju dušu, a akú 
má on dušu od vekovl - a preto ho neuspokoja len ukojené materi
álne potreb:1. Náš človek z !udu, človek našej pospolitosti, chce 
mať svoju plnú osobnú dostojnosť, úctu syojho okolia ku všetkému, 
čo v ňom, človeku jedincovi, je i drieme i sníva. Teda úctu aj 
k jeho schopnosti samostatne zvažovat a dospieyať k svojim úsud
kom a názorem bez toho neustáleho presvedčovania a vnucovania 
nalinajkovaných hotových n�zorov, ako i bez strachu, že vzniknú 
nepríjemné následlcy 9 ak nepovie na "a' a, na 11 b·• len b, ale na 

to i ono aj a, aj b, aj c, až po zet, .čo mu ppíde zo skúsenos ti 
a vlastnej múdrosti na um. A patrí k plnej potrebe plnej dostoj
no$ti človeka našej pospolitosti aj pocit skutočnej slobod:1 v�
znania, slobod:1 v:1konávania príslušných úkonov. Nemožno predsa 
chcieť dosiahnuť len tak hocijako nasilu, ab:y sa z celej oo brej 
treti� všetkého obvvatelstva v CSSR., ktorá nábožensk"3 i oficiál-

L 

ne verí, stali ateisti. 
Nedotýkam sa širšie ani odbornejšie bilancovania celej na

šej literatúrJ za naše posledné medzizjazdové obdobie, pretože 
nepoznám všetk:1 nové diela. No Oítavam medzi nimi zavše aj dielka 
majstrovské. Viem však tiež, že z našej súčasnej literatÚI'Jl v�
padol experiment a novátorstvo a že sa v nej ustálil predovšet
kým vkus, idea a form� konvenčné. Tie novátorské, ak sa tu i tam 
aj vJskytnú, nie sú priam vítané. Ba je sústavne zatláčaný do 
pozadia aj význam v�nikajÚcich diel, ak je ich autor mimo zoznamu 
•stimulovaných" autorov, ak sice smie publikovať, ale bez publi
citJ. Tým vznikajú ve1ké medzerJ v sÚčasnej literárnej kritike 
aj v histórii. Ale pe..let.s. spčsobov, ako obmedzovať s:pisovatelskú 
aktivitu a kriticko-recenzentskú účast, je ešte daleko pes::trej
šia } je nacz e.j až z2u j ímavo ro znorodá, indi viduálna o 
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Vážené zhromaždenie, končím. Hovorila som prevažne kritick�, 

lebo keb1 som bola hovorila i pochvalne, bolo by to po všetkom 

chválenkárstve o našej sÚčasnej literatúre v našej tlačí z posled

ného obdobia iba nosením dreva do lesa. A hovorila som prevažne 

kritick� aj z opatrnostii aby sa totiž nebodaj nestalo, že sa 

z mčjho príspevku uverejní niekde len nejaký pozitivistický vý

ňatek. To_ sa u nás stáva, dokonca i spisovate1om poslancem. 

Celkem nakoniec si ešte dovo!ujem navrhnúť, aby naše diskusné 

príspevky z tohto zjazdu bolí uverejnenéT Myslím, že teraz, keá 

naša tlač v poslednom čase prejavila až taký záujem o spisovate

!ov, o ich podpisy, poskJtne akiste ochotne aj priestor pre dis

kusné príspevky z ich tretieho spisovateíského zjazdu. 

Ďakujem, že ste ma počúvali. 

H. Panická 

X X X 

Co�ono som sa dozvedela, že dňa 14. marca 1977 dal zasta

vi ť tlstredný výbor Komunisticke j strany Slovenska všetky zdroje 

mojich príjmov. V toku 1977 mal mi VJljsť vo vydavatelstve Osveta 
v Maftine prvý diel k.ni� pre deti, mala som tiež práve dostať 

preddavok /70.� honoráru/ za odevzdaný a pri.jatý druhý diel, čo
skoro mal byť premietaný v našich kinách už celkem hotový celo

večerný film Pj'rrhovo víťazstvo, nakrútený padla mojej filmovej 

poviedky, mala som obdržať aj istú skromnú úhradu za zbierku 

svojej korešpondencie s domácimi i zahraničnými spisovate!mi, 

ktorú som len nedávno bola v Martine odevzdala Literárnemu ar

chívu Matice slovenskej. Z toho všetkého sa podia rozhodnutia 

tlstreóného výboru KSS v Bratislave už nič nesmelo realizovať, 

všetko mali príslušní pracovníci zastaviť, Ponickej už ani ko-

runu, tak znel príkaz. Príkazy prevzali osobne vedúci pracovníci 

Matice slovenskej, Slovenského filmu a riaditel v:ydavate!stva 

Osveta, predvolaní na deň 14. marca 1977 do budov� UV KSS na 

Hlbokej ulici v Bratislave. 

Dozvedela sem sa i podrobnosti, že sa pokúsili protesto

vať, dovodili, aké finančné škods z toho vzídu pre podnik:y ; 

knih&, vyb&venC: boriatýrr.i ilustráciami, si už dovted:y v:yžiadala 

značný finQnčný náklac, v:rooa filmu stála viac miliónov; len 
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matičiarom nešlo o peniaze, ale o hodnotu ideálnu, archívnolite
rárnu. Darmo však dvaja pro�estovali zvlášť dÓrazne, príkazca 
nepopulárneho protikultúrneho záťahu - tlstrední výbor Komunistic
kej strarcy Slovenska - ostal neoblomný. K príkazom patrilo aj 
zatajenie akcie, hlavne mne nič neoznamovať, nedokumentovat. Ria
diteI Osvety s. Ján Krajč dostal hned i návrh, z akého legálneho 
dČv9du knihu zastavit. Prebrali viac možností, ostala z nich je
diná�- člen KSS, vedúci kabinetu Enc�klopedického SAV Jozef Vetký 
bude vyzvaný, aby spravil óodatočné ohodnotenie mojej knihy, na 

základe kterého by V°Jldavate!stvo zmluvu so mnou z���ilo, knihu 
nevydalo. Jozef Velký, zaručo-vali sa vraj súdruhovia, to iste 
spraví, len treba s ním dojednat čím prv termín. Chudák riaditel 
Krajč nevedel, kde mu hlava stojí, keo sa vrátil z Br�tislavy 
do Martina - sťažoval sa - robil, čo mu prikázali. Aj. aa1ší ro
bili. Kniha bola zastavená tesne pred dokončením výroby v tlačiar
ni, film v,yňatý z programu premietania a uzamknutý do trezoru 
/len vted� ho vybrali, keá si ho prišiel dať premietnut vedÚci 
ideolÓgie z 'OV KSS s, Pezlár/, s korešpondenciou sa zatia1 nič 
nedialo, iba tolko, že mi z Matice napísali, aby som niekedy 
prišla, že sa treba porozprávať o jej dalšom osude. Aj to som 
sa dozvedela, že správca Matice spisovatel Mináč predsa sa ešte 
pokÚsil prehovoriť, presvedčiť pracovníkov UV KSS, aby materiál 
/boli v ňom i niektoré vzácnejšie jednotlcy/ nemuseli z archívu 
vypustí ť,'. Všeličo som sa dozve dela, le bo u nás na Slovensku 
tým menej sa jaz�k za zubami drží, čím vačšmi sme poslušni pri
kazom mlčať. Mne však nik nič nepísal, neoznamoval, nič som ne
mohla robiť, len čakat a tváriť sa, že nič neviem, že čakám na 
vydanie knih.J1, na pozvanie na prvé premietnutie filmu, nikoho 
som predsa nemohla súriť, tak čo je, prečo ešte neVJ7dávate, pre-

1 čo nepremietate, lebo i podia vydavatelskej zmluvJ zatiaI šlo 
všetko, ako mal.o ísť - kniha mohla vyjsť až do konca r. 1977, 

film premietaný mohol b�ť, ked Slovenský film bude chciet v do
hladnom čase, do Martina stačilo zaskočiť, v osobnom rozhovore 
s pracovníkmi archívu o osude písemností sa dohodnúť, ale na to 
som nemala chut, bola som už omeškaná s prácami v aahrade i v do
mácnosti, korešpondencia je na dobrora mieste, na lepšom než 
medzi hrubými, v;y še dve storočntrmi - aj navhlhnutými - múrmi náš
ho .ml;yna. 
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A predsal Svitlo mi, pravdaže pod tlakom začínajúceho ne
dostatku príjmov, že Slovenský literárny fond mi už mal dávno 
poslať preddavok na druhý diel kni�, napíšem ta, čo je. Ako 
dopadla moja vec, prečo mi nič neposielajú, ked mi v prvé mar
cové dni potvrdili, že schválenie na preddavok mi už práve z 
martinskej Osyeti prišlo a že to už budú len formalit:y, vcelku 
je vec vybavená, peniaze iste čoskoro do stanem - nuž tak aké,., 
formalit:y im zabránili poslať mi ich? A prečo mi o tom nenapí
sali, prečo ma nev:yzývajú-, abj' som dačo potrebné, zabudnuté,. 
pridala? Neodpovedali mi. Ani na prvý, ani na druhý list. Neod
povedal mi včbec ani Zvaz slovenských spisovatelov, kam som sa 
obrátila so žiadosťou o bežný formulár na besedu /vplali ma zase 
č�_tatelia do Zvolena/ •. Mlč al i svorne všetci. Ib{l, v,ydavatel'.stvo 
Slovenský spisovatel mi doporučeným listom ozná�ilo, že ruší so 
mnou zmluvu na reedíciu mÓjho prekladu •Malého princa• od Saint 
Exupéryho i na novú štúdiu o autorovi ku knihe. 

Počítala som pÓvodne s preddavkom temer s istotou, žila som 
v posledné rokJ' iba z. príjmov za voínú literárnu povodnú alebo 
prekladate!skú činnost, takže náhle vákuum ma prekvapilo, ved' . 
som zrazu nemala nijaké výhladj' na príjm3cPkrem toho ma súrili 
z Banskej Bystrice z :predajne pí sacích strojov, ab:y som si při
šla prebrať písací stroj, objednaný a zabezpečený starostlivos

ťou zvizu slovenských spisovate!ov - o písacie stroje bola nádza. 
Stroj som už velmi :poteebovala, ro.lcy som písala len na starej 
rozheganej remonde ešte z konca prvej republik:y, ktorú už ani 
v matičnom archíve nechceli, darmo som im ju natískala, že som 
na·tom stroji slovenským znám:ym básnikom pomáhala :prekladať 
Goetheho, Baudela1ra, Verlaina, i sama som na ňom román;y prekla
dala, svoje poviedky písala, mali rozum, milí matičiari, nemalí 
o rekvizitu záujem. Naostatok prišlo v:ykÚpenie - Karol Plicka 
poslal mi odmenu za Úpravu slovenských rozprávok z rumunského 
etnika, práve stačila na zaplatenie nového písacieho stroja 
značk;y Consul. Priviezli sme stroj do mlJ'na, hladkala som jeho 
žltkasté klapky, hned som ho i v�skú�ala. Muž ma nezabudol jemne 
upozornit, aby som skúsila i slabšie udierať, stroj mi dlhšie 
vydrží-o Mala som rado sť, male. som chuť zase pí sat, hrnuli sa mi 
nápady, zav§e som i dlhšie písala, potom zase som nechala všetko 
tak. Stále boli nejaké v�rušovania, a večne len pre diskusný 
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príspevok, který už vraj čítali nielen v Bratislave, ale aj v 
Banskej Bystrici, Martine, v Ko�iciach a neviem kde všade ešte. 
Ba, dozvedela som sa, čítali ho už aj v Pr�e a v iných českých 
mestách, nuž bol to dókaz, ak.é je u nás zvláštne, ked niekto len 
trochu pustí Ústa na prechádzku a povie, čo si mJslí o problé
mech v svojom najbližšom spoločenstve. No zato trest� mi pripa
dali prive1ké, skoro neuverite!né, je to včbec možné? Počítala 
som s nepríjemnosťami, prekážkami, obmedzovaniami, ale nie až 
s to!kou bezhlavou, zúrivou pomstlivou�reakciou. Nebude to len 
zastrašovanie? �iadna kaša sa neje tak, horúca, ako sa navarí. 
Možno po čase všetko utichne; ale nič takejto oprávnenosti na 
nádej nenasvedčovalo, naopak: prišiel zase chýr z martinského 
'VJ'davateístva, prirodzene len súkromou cestou, že Jozef VeÍký 
má už zmluvu na �pracovanie dodatečného posudku o mojej zastave
nej knihe a ten posudek dodá �davate!stvu najneskoršie do m8c:!I 
siaca, tvrdo ho už čakajú; kým nepríde, so mnou ani slovo& každý 
má zakázané so mnou sa kontaktovat, čokolvek pride odo mňa, má 
sa odovzdať hned riaditelovi. 

Ne�hcelo sa mi veriť. Ak9 chcú obísť záko�, nariadenia, 
zmluvu? Ved moju knihu už dávno, pred tromi rokmi, posúdili dvaja 
odborníci na detskú spispu, veci na základe ich posudkov mi v.yda
vate!stvo v�stavilo zmluvu - predsa posudek, který b� hocikto 
spravil už po v.ystavení zmluv.y, ba i po výrobe knitcy, nemá nija
kú platnosť? 0.k+'em toho, Jozef Velký nebol literár� kritik, 
tobož nie kritik a znalec detskej spisb� ., literatúrou sa zaobe
ral encyklopedick�, nikd� som od neho literárnu kritiku nečítala. 
Ne�tačilo potrestať ma zastavením knitcy, filmu, ešte ma chcú aj 
op!úvať, že je moj a kniha pre deti nanič? Začal sa mi ohlasdlvať 
žalúdok, už šcyri rok� som nevedela, že ho mám, zrazu som znovu 
vedela. Tak konečne i na vlastnej koži skúšam, čo skÚšali už 
rolcy ti, kterých mi bole !útoo Skúsenost je neprenosná, človek 
len to pozná, čo sám zažije - teraz som už vedela viac. Nevydr
žala som už vo svojich neistotách, najvačšmi ma trápil budúci 
posudek od Velkého, rozhodla som sa, že zaskočím do Martina za 
redaktorkou� ktorá zredigovala prvf i druhý diel knihy. Stýkali 
S1I1e sa aj inokedJ podia okolností nielen v redakcii, ale aj u 
nej o Jej muž, Ivan Kadlečík, bol autorom zakázaných fejtónov 

82 



10 

s peknou slovenčinou i hlbokým precítením toho, čo opisoval-, v 
obehu medzi·literátmi sa dostali i ku mne. Už viac rokov sa vše� 
lijako prettkal, patril k tým, čo už nesmeli publikovat. 

Na�kytla sa čoskoro príleži to sť - šl i_ sme s mužom po jeho 
mamu do K�erádu, kde sa liečebne rekreovala, m ali sme ji odtial 
zaviezť cez �ilinu do Liskovej. Cestou cez Martin zastavila som 
sa u Ivk�, ktorá mi potvrdila správnost mojich informácii aj o 
dod atočnom čakanom posudku Jozefa Velkého. No.ona už vlastne so 
mnou hovoriť ani nesmela. Riaditel Ján Krajč zobral od nej moje 
rukopisy, aj obťah:y v�tlačeného prvého dielu, všetko zamkol do 
svojho písacieho stola; táto zvesť ma zvlášť v:ylakala: nemala 
som doma nijaký odpis textu prvého dielu, ani obťah, hoci mi ako 
autorke prináležal, no zabudli sme na to. Ivka ma upokojila, že 

.mi niečo odložila, počítala s tým, aj nejaké ilustrácie mi vraj 
dá. Dohodli sme sa, že až naj bližšie prídem, O diskusnom príspev
ku už aj ona vedela, všetci vo vydavate!stve o ňo� počuli jednak 
od riadi teta a jednak ho niektorí v odpise i čítali,. 

X X X 

S1i hned naostro. - Vá� diskusný príspevok k , •. zjazdu Zvazu 
slovenských spisova.teíov, - začal Dr, Knězek -, - vyvolal vetká 
pobúrenie na vysokých straníckych miestach aj medzi členmi Pred
sednictva ZSS a Výboru, orgánov Zvazu, pretože celkove narúša 
správu Vý�oru k3 •. zjazdu, která hodnotí uplynulé obdobie rozvoja 
slovenskej literatúry v:ysoko kladne, najma na Slovensku za cel
kom skonsolidované. 

Nevládala som prvé slová zapisovať, ruka sa mi roztriasla, 
písmenká padali, klátili sa z boka nabok, a ked som chcela za
m�skovať dÓkaz biednej trémy pred susedom Poničanom tým, že som 
1avú ruku chrbtom podviLla nad pravú, zbadala som, že aj tá sa 
mi silno chveje, radšej dolu s ňou. Horkoťažko zapísala som vždi 
len začiatočné písmená každého áalšieho slova, dúfajÚc, že ich 
v priaznivejšej chvíli, až sa moje rukJ upokoja, podopisujemo 

Po Knězkovi ujal sa slova Poničan, 
- Z celého tvojho príspevku vanie silný duch opozičnýo Ují

rnaš sa. tak:1ch fudí, - v:ymenoval viacer:',ch umlčaných slovenských 
spisovatefov, - ktorí sa i v roku 1968 zachovali tak, že sme mu-
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seli proti nim zakročit i straníck;y, a ako vieš, zbaviť ich aj 

členstva v spisovateiskej organizáci1 a podobne, dokonca sa ují

maš takých, čo podpísali i Chartu 771 �zy predsa nemóžeme �dávať 

knih, našim ideologickým nepriate1om - 1ažkému, Tatarkovi a po
dobne, a sú v tvojom príspevku aj také výrazy ako napríklad, že 

u nás sa klame a podobne, potom sa zastávaš aj náboženstvao•• 

Poničanova nahá výpoved o tom, ako strana a funkcionári 

tre scú v naše j krajine spi sovate.íov pre ich názory, mi pom()hla. 

Vždy som mávala pocit zadosťučinenia, keá nejaká nepríj€w.ná 

znim&, ó.lE ute..jovaná pravda musela byt nahlas v,yslovená. Ruk;y 

sa mi už netriasli, len chve_li, pí sme.nká bol i e šte kri vé, ale 

písmen v každom oalšom slove pribůdalo, zapisovala som temer 

všetko, čo Poničan povedal. 

- Takže, ako tu súdruh Knězek povedal, pobůrenie bolo velké, 

jednako sme sa po úvahách rozhodli, že ti dáme možnosť, aby s1 

uvážila, či trváš i naáalej na tom, ab;y tvoj diskusný príspevok 

k 3. zjazdu ostal v protokole zjazdu. Preto sme ťa zavolali 9 
a 

tiež ti pripomenieme, že v prípade, ak sa diskusného príspevku 

nevzdáš a podobne, čakajÚ ta tvrdé d�sledlQ, nielem čo doteraz 

postihlo tvoju knihu, ale ešte horšie, aj tvojim blízlcym hrozia 

z toho nepríjemnosti. Ale ak rozum.ne všetko zvážíš a diskusný 

príspevok z protokolu stiahneš, znovu budeš mócť písať, knib,J 

vydávať, všetko bude ako dotera�, rodina v pokoji, nik si to 

neodnesie. A isteže ti príde odpoved aj na každý list - od ZV'ázu 

aj od literárneho fondu - a všetko sa vybaví, aha, tu mám všet

k;y tie tvoje list;yl - V7Ytiahol z vrecka hrbku mojich listov, 

které som posielala Slovenskému literárnemu fondu i Zvamu slo

venských spisovate1ov a odpovede na ne vóbec nedostávala, 
Prestala som si zapisovat a opýtala som sa Poničana, vyšet

rujúceho spisovateia, tak komu teraz vlastne tie list� patria? -
či ich vráti adresátem, ab� mi mohli odpovedať, alebo ich rovno 

on hodí do koša, &ko mu prikázali ••• , nereagoval na moju úbohú 

impertenciu, natiahol ruku a zabafkal si prudko z fajk�, ktorú 

si bol ešte pred započatím monolÓgu oprel o popelník. Knězek 

prisk.očil na pomoc, horlivo ma začal presviedčať, že najjedno

duchšie bude k všetkému sa priznať. Objaviť motívJ činu, pohnÚt

k;y, které všstko možu v;ysvetli ť, mňa se.mu ospravedlni ·to Pomocť 

mi chcú, nič nef pomocť, núdol �i už odp�ava i Poničan j preto 
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priznať sa mi treba 9 kto ma naviedol kedJ a kde, však to oni 
vraj beztak dobre všetko vedia, trochu akoby žartovne zažmurkal 
Knězek bledými veÍkými očami spor okuliarov, na to zase hned 
Poničan vymenoval českých spisovateíov z radu tých, čo boli vy
lÚčení a dokonca i Chartu daktorí podpísali, a zase Knězek pri
šiel Foničanovi na pomoc, aby som sa vraj nebála a len pov�dala, 
s kým. z českých spisovateiov bola som v spojení, ved je to jas
né, veá sama v diskusnom príspevku vyslovujem dohady, že i na 
zjazde českých spisovateťov dakto s podobným príspevkom vystúpi, 
kto to mal byť, boli sme spolu dohovorení, von s týml Vieme, 
vieme m;y všetko, zabafkal odprava Poničan, aj o tvojej návšteve 
v jeseni roku 1976 u Seiferta; ako si si to dovolila, a vieš ty_, 
čo je to za človeka, aj teraz dokázal: Chartu podpisall V jeseni 
minulé�o roku z toho bole na Zvaze ve!ké pobúren�e, predsa je to 
spisovate! disidentský, a vieš ty, čo všetko takíto disidentskí, 
neuznaní českí spisovatelia chcú7 Záhubu socializmul Len sa im 
lepšie prizri, čo sú to za charakter�, napríklad �., ktorého sa 
vo svojom príspevku z�stávaš, celý život nikde ri�dne nerobil, 
iba z redakcie do redak.cie preskakoval 9 a D. - ved toho sme sa 
za kultu všetci báli, a Lo. - ten nás na aktivy poháňal, a tamtoho 
sme nie pre poli tik11, ale pre finančné ve ci z vydavateístva vy
prat al i, aj ina.k ho potrestali, a tamtá - neohýbala nijaká ne-
re sť, ktorú by neboli prilepili na meno toho leho onoho v;ylú.če
ného spisovate!a, uchýlili sa aj k rafinovaným podrazem, - o.• a 
Tatarka iba z Iútosti ku Kohoutovi podpísal Chartu, už ho to i 
mrzí .• u, - v Úplnej intelektuálnej bezmocnosti a chlebárskej 
servilnosti voči tým, ktorí im prikázali spravit so mnou tento 
cirkus, predostreli predo mnou obaja celú sieť domotaných doha
dov o charaktere, duševnej slabotti a nezrelosti spisovatelov, 
kterými som mala pod1a nich opovrhovať a nie sa k nim priklá.Ď.ať. 
Už�už som čakala, kedJ aj povoa, začnÚ VJnášať, ale nie, to by 
museli v prvom rade mne v,hodiť na oči mojho otca, ale nie, ne
dotkli sa mójho strednoburžoázneho ppvodu, iba trochu akob� an
tisemitský motiv VJ'Strkoval v ich rečiach parčžlcy proti niekto
rým v,lúčeným slovenským i českým spisovatetom. No aj s tým 
boli opatrní, nerozvinuli ho naplno. Mala som pred sebou zrazu 
:pln<1 obre.z toho, čo stojí slovenskému intelektllálovi, spi sova
tE:oÍovi v cestE, a prekáže. mll rozvit sa, prekročiť zaostalé humná 
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vlastných dvorov. A zase mi prišlo na um, ako Janko Kollár ušiel 
spoza humien rodného dvora. Veru radšej ujsť, trebárs už ani ne
pisat, radšej hocičo robiť na obživu, len nie hrať pri čiste 
z�robkárslcych cietoch nejakého duchovného tvorcu, nositeia sve� 
domia a neviem akých tiarch svojho národa. Ruka sa mi už netrias
la, no nezapisovala som už všetk� gebuzin�. Sledovala som ich 
stupňovanie, odbočk� aj iné vonkajšie znak,y, začala som �ať pocit, 
že tu už nejde ani tak o mčj diskusný príspevok, ale hlavne o to, 
ako ešte vačšmi doraziť už beztak dobitých, ako ešte i mňa pri
viesť k tomu, aby som v tom pomohla, opakovali viac ráz svoju 
žiadosť o mená tých, ktorí ma naviedli, s ktorými som sa stýkala, 
ktorí ••• , - jeden vykal, druhý t�kal, raz jeden, raz druhý dačo 
povedal, raz jeden, raz druhý ma zrážal alebo naopak v:ynášal., 
bolo mi ako v nejakom zhrdzavenom, v sÚk.oli i reťaziach vrzgajú
com kolotoči, §krípavý tón ostrých slov vrezával sa mi na0ma do 
pravého ucha, které mám po častých zápalech stredného ucha v 
mladosti slabšie. 

- Tak t;y chceš naozaj patriť k takým elementem, ako je Ko
hout, Vaculík, Tatarka, Kusý, Havel? /Nie literát Ivan Kusý, 
zblúdilý syn navrátivší sa do lona stran�, ale filozof Miro Ku
sý./. 

- Trochu vás sklamem, ale musím vám to povedat, súdružka 
PoAickál Ved za vami nik nestojíl Ani ti, kterých ste sa zasta
li! Nepýtali si tol Po1edali tol Aj mladí autori, ktorí váš pri
spevok čítali v klube, vás odsudzujú, prišli nám to sami povedat, 
nikoho za sebou nemátel 

Mlčala sem, spomenula som si, že som si v spisovateiskom 
klube dobre všimla v kÚte miestnosti jedného zo zvazových úrad
níkov, s nikým nesedel, nehovoril, len pozoroval. 

Musela som však aj to pripustit·� že i také prejav;y voči 
mojmu diskusnému príspevku boli, no pripúšťala som to bez slova, 
mlčala som dalej, čakala som. 

- A ved v;y musíte vedieť, ak.o m� všetkým v;ylúčeným autorem 
pomáhamel Karvašovi po rokoch v;yjde nezavera poviedka, to sme 
m� zariadili. Len sledujte časopis Romboid, uvidíte. �ažkého 
rukopis� m� dávame prepisovať, zadarmo mu to robia, na Účet li
terárneho fonduo Ferko už publikuje, zahrňa. v:_vdavé1te1stva svo
jimi prácami. A ko1kí dostali po V°JllÚčení štipendiá, ba i viac.iP 
razové sociálne podpor�! 
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- Keby si aspoň všetkJ mená v;ylúče.ných nebola v;ymenovalal 
- k tejto m�šlienke sa obaja viacráz vr�cali. 

- Ve� vy, súdružka Panická, ani neviete, čo tu robíme, aké 
grandiózne literárne podujatia organizujeme, a to nielen v Bra
tislavel Ako aj mladých autorov podporujeme, do zahraničia ich 
vysielame, žijete veru príliš izolovane v zapadnutej dedine, len 

povedzte uprimne, či by ste boli ten príspevok bez Lukavice na
písali? 

- Tak tebe nezáleží ani na vlastných knihách, na rukopisech� 
ktor� mohli ešte v;yjsť a už nev�jdú? 

- T� v;y sama oberáte naše deti o príbehy ich oblůbenej 
rozprávkovej postavičky Stoplíka? Oo povedia, ked teraz už ne
V"3jdú? 

Ešte som zavše napísala nejakú poznámku -do zošitka, ale 
všetko, čo hovorili, -sa už len opakovalo, zdalo sa mi, že �čer
pali hlavné námetJ, venku ešte stále vial vietor, zástava na 
balkóniku, čas bežal, pozrela som sa na zapisovate!a, už ani on 
nezapisoval, zdalo sa mi, že je nesmierne otrávený, najradšej 
by už odišiel. Z akejsi vdačnosti, že nepovedal ani sldvko a že 
ltvoli mne si to tu musel odsedieť, chce la som mu vy jst v ústrecy., 
ne_ch si zapíše, na čo čaká - ozvala som sao 

v,�kla som im, že ma na zjazde neprmpustili do diskusie, 
Knězek mi, ešte sa zjazd ani nezačal, povedal, že diacutovat 
nebudem. Tým porušil rokovací poriadok zjazdu aj Stano� ZSSo 
Obrali ma o právo vystúpiť na zjazde s diskusn.ým príspevkom -
teraz by ma chceli ešte obrat o právo ponechat si diskusný.prí
spevok, ak.o sa patrí, ked už je ras odevzdaný - v pmtokole 
J •. zjazdu ZSS?. Ve.d ma pozvali na prípravu materiálov do proto
kolu, teda na to, aby som prípadne svoj diskusný príspevok upra
vila pre protokol� ako je vo zv:yku - nič nie je na svete bez
ch�bné, sem.ochotná urobiť úpravu, ale mi musia dokázat, čo sa 
v mojom diskusnom prís_pevku nezhoduje so skutečnosťou a s prá
vami či povinnosťami členky Zvazu slovenských spisovatelov. Prí
spevok k 3. zjazdu ZSS som napísala pod1a svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia, a v tom máte: pravdu, súdruh Knězek, že bez 
Lukavice b;y som ho asi nebola napísala, no tam som okolo seba 
i vo vlastn-::>m. sústre cení nabrala zv;yk naz�··vať veci pr&vým menom� 
Menoslov v:ylúčen�'.;ch slovenských auto rov som si ja nev;ym:y slela. 
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Vy ste ho dali vytÍačiť do Správy Výboru ZSS k 2. zjazdu ZSS, 
vydanej v.r. 1972 a o pať rokov - pred ,. zjazdom - VJdanej. 
znova, hádél!ll vám nemusím pripomenúť, že ste túto znovuvydanú 
Správu Výboru ZSS k 2. zjazdu nám všetkým, Účastníkem tretieho 
zjazdu, rovno na zjazde každému spravedlivo rozdávali, aby sme 
si ju čítali - len z tejto správ:y, ktorú som i ja čítala, ked 
som si ·ešte príspevok len chJstala, v.Ybrala som i ja kompietný 
zoznél!ll v:ylúčených auto rov, je, ako viete, na 28 .• strane Správ.y 
Výboru ZSS k 2. zjazdul Po menoslove je v správe dopodrobna 
uvedené aj to, v kterých. etap�ch a kedy boli jednotliví členovia 
ZSS vylučovaní zo Zvazu alebo i z orgánov Zvazu slovenských 
spisovate!ov, niektorí z jedného i druhého narazo Ja som ten me
noslov prepísala do svojho príspevku - dokap, len paťkrát /aj 
s k6piami/, kým vy ste ten menoslov rozmnožili na viactisíc 
exemplárov brožúry so Správou 2. zjazduo Ak sa toho tak hrozíte, 
že niekto to aj čita a .niekto na to aj reaguje, tak prečo niečo 
nespravíte, aby ste mohli rozširovať iné správy? VJ prví máte 
právo i možnosti zmeniť takú nerestnú skutočnosť v živote našej 
spisovate1skej organizácie, zavazujú vás k tomu Stanov.y ZSS 1 
Ustava dsSR. Ak starú skutočnosť zmeníte, ak v:ybojujete na to 
sÚhlas na Ustrednom výbore KSS či už čo k tomu treba, stane sa 
umlčanie množstva slovenských autorov a s ním i mčj diskusný 
príspevok - historickou rekvizitou. Zatia! je však jedno i druhé 
skutočnosťou. Ničíte tvorivé schopnosti slovenských u.mlčaných 
autorov, ochudobňujete rozvo_j slovenskej spisby o mnohé nevydané 
diela� t,p�_je autorovi za pomoc opísať mu zadarmo rukopiEcy, které 
zase len do šuplíka odloží? Vraj Karvašovi uverejníte poviedku 

v Romboide? Smiešne. Karvaša by malí uvádzať na javisku hlavne 
naše divadlá. Knihu o Stoplíkovi ja našim deťom neberiem, vieme, 

, kto to robí, a v-y mu pomáhate, ab:y zobral, namiesto toho, ab:y ste 
pomáhal i knihe, aby V"J šla. Pomáhali ste mu aj vte a.;y, ke ó ste v:;
lučovali spi sova.te .íov, v;yt;ypovaných na likvidáciu ich die la, 
publikovania; bez vašej pomoci, administratívneho dovršenia, b:y 
to nešlo, vieme všetci. To je fakt, že som v jeseni 1976 u čes
kého básníka Jaroslava Seiferta bola, blahoželala som mu k 75. 

narodeninám, lebo je on milovaným celoče sko slovenským básníkem 
naším, dost h&nba

7 
že z vás nik ne bol ? 

a e šte ste sa i zlost ili, 
že ja soo bola; s českými spisovate!mi ani s iný�i, s nikým som 
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sa neradila, či mám lebo nemám predniesť na zjazde svoj diskus-
ný príspevok, na vlastnú past som si ho napísaný priniesla z 
Lukavice na zjazd a je bohapustou lžou, že Tatarka Chartu kvoli 
nejakým sentimentáln�m pobnútkam podpísal, také veci Tatarka ne
robí, nie je baba on ani Kohout, dokázali to aj inokedy, Dominik 
i za povstania, ked tiahol s po�stalcami cez slovenské vrclzy, 
zatia! čo vy, pán Poničan, ste medzi inými v kaviarni Gr.and a či 
Metropol manifest proti povstaniu spisovalio No hej, od manifes
tu k manifestu, od odvolania k odvolaniu, slovenskí spisovatelia 
radi podpisovali i odvolávali, - horlila som už zapálená, - teraz 
zase manifest proti Charte, nový pohon na bosork�, a� ešte aj 
tých naháňate k podpisu 9 kterých ste zo Zvazu �hodili: �no9 po
vedali mi to viacerí svedkovia, jeden odtia!to - Janko Smrek 
ako naháňaný, Johanides tiež, a včera, - vhuplo mi do rozumu, -
aj v;ylúčený spisovate.í Ťažký mi to povedal, a ten· vám po mne od= 
kazuje, že to už 1utuje, že podpísa.l, beztak neplníte s!ub�, ktoré 
ste mu za to dávali, nik ho nevolá, ab� mu oznámil, že ho už pri
jmú do Zvazu, že mu �dajé niektoré z rukopisov zo šuplíka, tak 
načo vraj podpísal? A mÓj.diskusný príspevok sa mu páčil, lebo je 
pravdou, že plno nezožatých úrod,ne�daných slovenských literár
DJCh diel povaíuje sa v;ylúčeným autorem v' šuplíkoch, - chrlila 
som bez výberu slov, ako mi to prišlo na jaz�k, už som i trochu 
chripela, - no a dobre ja viem, že ste zakázali VJ7sielať televiz
'IJJ šot z mójho rozhovoru. .s banskob�strickou televíziou, lebo som 
váĚ manifest proti Charte ani na upomínamie nepodpísala, preto 
ste ma iste ani do diskusie na 3o_zjazde nepripustili, teraz b� 
ste chceli ešte aj mój diskusný príspevok stopiť, z protokolu 
zjazdu �-r;yhodit, ale to nejde.• 

- To nie je až taká chyba, p a n  i Fonická, že ste rezo
lúciu umelcov nepodpísali, - ozval sa Knězek, tvár mal bledú, 
úzku 9 - vaším hlavným nedostatkem je váš diskusný príspevok, kvo
li nemu tu teraz sedíme a diskutujeme. 

"Diskutujeme?" cncelo sa mi opýtať 9 •toto v:ydieranie pod 
hrozbami existenčn�ch postihov má b:yt diskusiou?• no nič som ne
povedala, hádam som ani nevládala, hlas mi v:ypov�dal, cítila S'.0m 
v hrdle akýsi nepríjernný, zadrhavý uzlíko A v ústacr� ,:suchoo 

- A Ťažký nech nev:yskak.uje 9 - pokračovs.l Knězek, ette stále 
cl8óý, - lebo na to može doplatiťl Ako b:y to VJZeralo, keby sme' 
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jemu aj druhým 9 čo podpísali rezolúciu proti Charte a nesmú pub
likovat, hned po podpisovaní umožnili publikačnú činnost? Trochu 
musí počkať, on i druhí, no v.y ešte stále máte možnosti otvorené, 
ešte stále vám mčžu knihu predsa len v�dat, božemčj, ako čekali 
deti toho Štoplíka, eJ iné k.nilzy vám ešte mčžu vyjsť, ak budete 
rozumná, akoo•, ale o Úprave diskusného príspevku tu nemčže b�ť 
·ani reči, na to sme vás nevolali, v:J sa len mčžete rozhodnuť, 
že-. •• 

- Tak.toto sú teda tie moje možnosti 9 - zachrípela som trpko. 
- Tu sú len dve možnosti, - povedal ten druhý, národný ume-

lec, svojím t�pickým sekavým spósobom, autoritatívne a rozbafkanú 
fajku prudko zložil, oprel o popelník, - alebo svoj diskusný 
príspevok z protokolu odvoláš, tlebo ak nie, ak aalej budeš trvať 
na tom, aby ostal v protokole spolu s ostatnými zjazdovými mate
riálmi, budú postihJ: tie, ktoré už sú - zastavenie publikačnej 
činnosti s.j'iné 9 ale i otlšie, a ako som vravel, ešte i príbuzní 
možno, •• S tvojím diskusným príspevkom zásadne nesúhlasíme,nijaké 
oprav.y ani úprav� mu nemčžu pomócť, protestujeme proti nemu, a 
tak sa prosím rozhodni. 

Trvala som na tom, aby diskusný príspevok ostal v protokole, 
ako som ho doň podta svojich práv i rokovacie�o poriadku odevzda
la� Trvala som i na svojom návrhu prípadne ho opraviť, ak mi do
kážu, kde jeho text nezodpovedá skutočnostio 

- Chceli sme, chpeme vám dať ešte túto príležitosť, ab� ste 
sa zachránili, je naozaj posledná, uvážte, - makko a bezradne, 
temer láskave, poznamenal Knězeko Trochu som sa i zahanbila, že 
má taký tón, akého ja-voči nim nie som schopná. I jeho pohlad 

. bol láskavý, 
Ale Ján Poničan, který sa aj inoked� silil rád do póz, v�

buchols 
- T� tvrdá palica podpoliansk�, t� punkval 
Nevedela sem, čo je punkva. Vraj ponorná riečka /trativod?/. 

Nevedela som, prečo b� som mala bJť ponornou vodou. Pred nikým 
som sa neponárula. Okrem toho mi ten výraz ani ako slovenská 
podpolianská írečitostka neznelo Poničan už dávno, vefmi dávno 
bol odtiabol z očovských chotárov. Pokiaí som vedela, žil VE-čne 
v meste alebo v Bud.'.:!Ericiach é:..lebo v iných útulkoc_:., rekreačných 
domocL, n2 ch&tách & poáobne, do Očovej s& lEn n� ve1mi krátko, 
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ako jej slávn� a oslavovaný rodák vracal, abJ ho v rodnej dedine 
ako takého vítali. No držal sa ve!mi svojho póvodu - i mena - a 

neraz zdčrazňoval, že sme spolurodáci, už aj tými menami, ale sme 
vóbec neboli, moji dedovia sa ktovie ked� už z Mčťovej a predtým 
ešte z Poník odsťahoval.i na južné lučenecké rovin�, v Móťovej 
ostalo ve!a Fonických /Brtko, aertík, Filúz, samé podarené mená/, 
61.e o Ponič<illovcoch som nikdJ ani v Fonikách, ani v Zvolena ne
počula.ako o našich príbuzných ani inak. Iste to boli - i podla 
Janka Poničana - poriadni, v zápase o každodenný chlebík húžev
natí !udia, no hádam i tí moji, a ked $Ill€ aj mali jedného zboj
níka

0

/člena družin� strašlivého Jakuba Surovca/, nemusel mi zato 
Janko P�ničan v takom položení, v akom som sa nachádzala, nadá,... 
vať �šte i de tvrdých palic, nebola sem taká, ba skór makká; 
vačšinou v živote všeličo som si neraz i dlho nechala íúbiť na 
úkor svojej hrdosti, s neustálou nádejou na dobrý zvrat nepriaz
nivej situácie, mala som odjakživa v sebe pocit pod!žnosti voči 
každému, s kým �om prišla do st�ku, voči všetkému, čo ma obklopo
valo, prirodzené či dÓm;yslne ustrojené, lebo taký je mČj základný 
životný pocit, akýsi permanentný údiv, že tu som a čo všetko oko
lo mňa a pre -mňa. bez mojej pomoci, práce existuje - a ja v tom 
taká nepatrná, bez druhých a bez všetk�ch tých veci bezmocná 9 že 
zavše potom i skríknuť musím, ab� zato i mňa počuli, že aj ja tu 
som. 

Za.stolem sme boli už len traja. Zapisovatel odišiel, ani som 
nezbadala ked�, no určíte ešte pred tou punkvou a palicou tvrdo
hlavou - už dosť dlho s nami nebol. 

- Sk9da, preškoda, - madlil si ručičky na stole Knězek, us
mieval sa dobrotivo. Boli už obidvaja pokojnejši a vťúdnejší. Po

vzbudilo ma to, požiadala sem preto Knězka, či mi teraz nebudú 
m�cť aspoň �rochu pomoct pri VJbavovaní dóchodku /mohla sem sa 
oň uchádzať už pred rokem/. Ve dela som dobre, že mnohým spisova
tefom pri tejto veci pomáhali i pom�hajú, nechcela som výnimku, 
len čo je ZVJkom. Nepočítala sem nikdJ s osobnou penziou, len s 
takou, aká v;yjde padla skutočn;-rch zárobkov, no �sk:ytli sa vžd;y 
nejaké komplikácie, lebo spisovatel, tvor nepraktický, na všeličo 
zabudne pri dokumentácii svojicb nepravidelných príjmov, a ked mu 
potom z ne j nie čo v;ypac.ne 9 može doplní ť medzert.: svede ctvo Zvazu 
slover:sk.ýc h spi sovateíov o 
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Akůkolvek pomoc pri v�bavovaní dČchodku mi Dr. Knězek v mene 
Zv�zu odmietol, ani som ho nepresviedčala, že predsa len b� mi 

aspoň v tomto mohli pomócť, no vlúdni bolí nadalej obidvaja, ani 

ja som sa s nimi v zlom rozísť nechcela, ťažko je človeku, keá 

došiel už nemladý na krížnu cestu, odkial nejde s ostatnými bý

valými druhmi, obrátit sa im zrazu celým chrbtom. Ešte idúc svo

jou odbočkou pozerá za nimi, zakýva im raz, dva razy. Lebo nemá 

človek v živote viac, než čo prežil. A tak čo aj inou, novou 

cestou, ale ide so všetkým, čo prežil v dobrem či zlom, ako so 

svojím najvzácnejším nákladem, který mu nik zobrať nemčž�. Videla 

sďm zrazu pred sebou sled obrázkov, v kterých sme spoločne v,stu

povali, niečo spolu hovorili, na niečom sa spolu zúčastňovali, a 

nebole toho málo. S Poničanem sem občas sedávala za jedným stolem 

v budmerickej jedálni, znášala sem ho zavše vačšmi než vtipnej

ších, ove!a nadanejších a slávnejších uznávaných spisovatelov, s 

kterými nebola nuda, no priveta padla mčjho vkusu pili a boli 

neraz i nechutní a dotieraví; Poničan zachovával v bežnom spolo

čenskom živote dóstojnost. S Knězkem, býval� časy, ked ešte nebol 

takou dČležitou osobou na 9v'áze, sme zavše i debatovali o jeho 

práci - pobádala som ho, ab:y v�dal i oalšie diely svojich Li�e

rárnych prechádzok po kraji - to predsa nestratím nikd:y ani ja, 

ani oni, pÓjde to s nami tak, ako i toto naše posledné stretnu.,.. 

tie, ale či naozaj posledné? Niet už návratu pre mňa? Oo ešte 

pre mňa chystajú? Na čo m�slel Poničan, keč ma upomínal, že v 

prípade, ak príspevok neodvolám� budú ešte i Óalšie postí� okrem 

zastavenia kni� v tlači a doterajších ostatných trestov? Alebo 
sa len potíšku zatvoria za mnou všetk� brán;y v,ydavate!stiev? A 

také veci, že Knězek napríklad, keb� mu Literirne v.ychádzky po 

Stredoslovenskom kraji znovu vydali, už VJškrtne Halič ako ro-

dí sko Ponicke j, .!belovú ak.o mie sto, kde H.P. navštevovala Timra

vu? 
Zdalo sa mi, že aj im blúdia mJšlienk;y podobným smerom. Po 

krátkej chvíli mlčania rozvinul sa medzi nami celkem nezávazný 9 

skoro až priatelský roz.hovor. Dokonca o našej spoločnej dnešnej 

veci, Nenutili sa už do autoritatívn�ch postojov, nenadávali na 

disidentov a chartisto v, na žiadneho z nekonformných i:p isovate

.íov, é.le: veČ vieme všetci, na čo::n smeo u, máme svoje povinnosti, 

svoje cest�, ječ�i i ťruhí, uznajú i mn€, že mojé Úsilie je čestné 9 
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česť každej práci, vieme aj to, �Qfil�žeme, čo nie, oni majú svoje 
povinnosti, jeden tu, druhý tam, každý má svoje dčvody, vždy je 
dačo iné potrebné, habkali, achkali, aby mi zato i kus eympatie 
naznačili, no ja som sa už chcela lÚčiť, na balkóne plieskala o 
ozdobné kovové zábradlie čierna zástava, chcem stihnuť ten pohreb� 
do Slávičieho Údolia je daleko, už dávno minula dvanásta hodina. 
Dr! Jo�ef Felix ••• 

- My sme predsa Dr. Felixovi pomáhali! - �hrkol akoby na 
veími citlivom mieste-dotknutý Dr. Knězek. Nechápala som prečo. 
Ničím som ho nepodpichla 9 ani som nič nevedela o tom, že by mu 
boli nejako strpčovali život práve zo Zvazu kvóli prejavu, ktorý 
Dr. Felix predniesol nad hrobem vylÚčenej spisovate1lcy Zory Je� 
senskej, vedela som iba to, že sám sa utiahol od verejného ži
vota, odkedy ho za toto �lÚčili z akademickej aktivi'tJ' - musel 
opustit katedru francúzskej literatúry na Univerzite Komenského 
v Br�tislave. No bol dalej členem Zvazu slovenských Ei)isovatelov 
a veími sústredene prekladal spolu s básnikom V._Turčázzym Dan
teho peklo z taliančillJl. Pravda, už ne�chádzali v časopisech 
jeho brilantné literárnokritické článlcy a eseje, kterými odjak
živa �ťahoval súčasnú slovenskú literatúru zo závozu zaostalos
ti, nepravosti a imitátorstva, no tušila sem, že si zvolil v 
zmenených kultúrnopolitických pomeroch míkvu, ale prácou plodnú 
opozíciu; ktorú - m�slela som, - mu našťastie tolerovali, o čom 
svedčila aj tá čierna zástava na budove Zvazu. 

- Navštivil
1

i sme i .... Jeho rodinu, núkali sme im pomoc, - vy
trhol ma zo zarrcyslenia Knězkov horlivý hlas a ja som pochopilas 
predsa len majú výčitky, možno ani tu sa to Felixovi neobišlo 
bez nepríjemností. 

Už sme si nemalí čo povedat. Dívala s om sa upreto na široké 
posúvacie dvere zasadačk:y pred sebou, ba či sa oc·hvítu za mnou 
navždy nezavrú. Odchádzam teda odtia1to v tom istom čase ako 
Felix? Ibaže js. živá? .Ale doked-y je človek naozaj živý a ked;y 
začíná b;yť mrtvym, hoci žije? 

Obliekali sme si s Poničanem zvrchniky, zložené z kvačiek 
rozložitého kancelárskeho vešiaka, ešte sme sí pár slov posto

jačJcy povedali. Skoda a pre škoda, m;y sme skÚsili, m;y sme chceli 
pomčct 9 škoda pr&škoda zuova a znova. T3I palica podpolianska. -
Kie, Janko, palica zato nie som, som len žena, človek, na prahu 

93 



21 

stárnutia či starob�, nechcem už klamať nikoho, ani se ba. Nijaké 

komédie. Len ešte trochu, ale s plnou čistou chuťou žiť, požit 

si, užiť. Co sa dá. Co nám ZV)lšuje. Trochu bJ si zato a j  ty mal, 

predsa len b� si mal, Janko divný, Poničan, divný revolucionár, 

mali bJ ste všetci trochu viac vážit slová, aj inél 

Sk.oda a preškoda znova a znova. Jeden si pre stal madliť ručič

k3, druhý energick� odklepol z fajk� posledný popel, odložil faj

ku do spodného vrecka saka, zastrčil hrbku mojich nezodpovedaných 

l istov do vrecka zvrchníka, podali mi ruk3 jeden i druhý v plnej 

úctivosti, poklonili sme sa sebe temer obradne ako staroruskí 

popi, nerozišli sme sa v zlom, a dobre tak.1 
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Prestavbári IV • 

. 

Miroslav Kusý 

Počaa s. pléna liv KSČ aa v bratislavskou podchode pod Mierovým 
n6meatim objevil nápis cez cel6 stenu: NECH ŽIJE GORBAČOV. Po skon
čeni pléna-dali ten nápia decentne za■aza�. Heslo však·poatupne 
apod n6teru oplE prenikalo na po•rch: tak aa ta■ včera dostavili 
dvaja nenápadní chlapici a za poteieného z6uj■u verejnoati ho 
z moci 6radnej začali zo eteny zoikrabovaE. 

Priznačný a varovný výkričnik za celý■ s. pléno■, hovoriaci 
ku každému u n6a naprosto zrozumitein�u rečou: takto treva chápaE 
naie závěry a uzneaenia z nehol 

Kto aa nevyzná, by aa mohol čudoval. vea s. plěno■ je predaa 
, práve to ofici6lne forum, ktor6 aa u náa jednoznačne, manifeatačne 
\ 

a jednotne prihl6ailo ku Gorbačovovi., k jeho koncepci! celoapolečena-
kej preatavby. Vo avojom Uznesenl z tohto pléna predsa 0v KSě 

výalovne •ocenil revolučný prinoa januárového zasadania ŮV KSSZ ••• , 

prihl6ail 88 k jeho linii a plne podporil opatrenia prijaté 
Predaednictvo■ W KSČ na využitie jeho podnetov•. Tu je vyslovený 
oaóbný hold Gorbačovovi ako iniciátorovi a ved6ce■i činite1ovi 
celého tohto obrodného procesu. Tak prečo? 

Pozeral ao■ na Huaákov 6rodný prejav v televizi!, kdea ae 
nadieni■ oznaaoval: •onedlho priv1taj6 čeakoalovenak1 komunisti, 
vlete! nali občania ao skutečnou radoaEou vz6cnu n6vltlvu - gener61-
neho tajomn1ka 0v KSSZ s6druha Michaila Gorbačova. Ůprimne 1a na 
nu teš1me•. 

Jeden z t�ch teiiacich aa občanov to už v predatihu urobil 
v bratialavakom podchode. Prečo teda jeho priv1tac1 prejav zolkra"8-
li zo steny? 

Pretože iniciativa, •nadienie• v takejto záležitosti a6 u n61 
pre moc bezpečné a teda aj pripustné iba v jficialnych prejavoch, 
na oficiálnych transparentoch. Tam totiž máme iatotu, že po nich 
ani pea nezaltekne, že ich nikto nevnima a nepriji■a ako obaahov� 
ko■unikát, ale len ako prázdne heslo, oš6chan6 frézu. Až na stene 
podchodu, napiaané neumelou rukou a z vlaetnej, oaobnej iniciativy 
občana. 88 podobne heslo men1 na buričsk6 výzvu, doatáva avoj 
skutočný sématický zmysel - podobne ako by dostalo heslo •prole
tári všetkých krajin spojte sa•, napisané na stenu jáchymovskej 
latriny pro muklov. 
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2. 

To je doatatočný dovod, pre ktorý musi by! v totalitnom 
režime každý �akýto nástenný nápis za,retý a zoikrabaný. To je 
dostatočný dovod, aby až sem , do takýchto opovážlivosti neaiahali 
vietky tie plamenné výzvy na podnecovanie iniciativy občana, 
na maximálnu podporu jeho angažovanoati, ktorý■i aa na s. pléne 
oplývalo v s6vialoati a vyzdvihovaní■ potreby •odvážnejiieho 
postupu v preatavbe celej apoločnoati•, vyžadujúceho ai •nově priatu
py, vačiiu ameloaE, rozhodnoaE a doalednoaE• (M. Jakel vo avojej 
Správe.) Tak aaleko vlak v nocých pr1atupoch nez6jdeme, aby ame 
povolili aj čínsky múr demokracie - hoci by mal al6fiE len na 
privitanie Gorbačova. 

To bola lekcia po pléne. My ame vlak lekciu o to■, ako v6žne 
bude treba braE prihl6aenie ea ku gorbačovakej koncepci! prestavby, 
dostali eite v predvečer s. pléna - a to rozaudkami nad Jazzovou 
aekciou, ktoré boli fackou vletkým proteatoa doúcej a avetovej 
kultárnej verejnoati. V nich je treaE naiej interpretácie Gorbačovho 
hesla •viac socializmu, viac demokracie•, ku ktoré■u aa vo avojom 

úvodnom prejave na pléne prihláail aj G. Husák, toho, ako podťa 
nebo •treba hlbiie využ1vaf demokratick6 principy náibo politického 
a spoločenského systému•. 

Tretiu lekciu praktického uplatňovania záaad preatavby a■e 
dostali na aa■otnom pléne - ukážkou nového priatupu k rieleniu 
kádrových- ot6zok. Uzneaenie s. pléna stanovuje z6aadu: •smellie 
vyzdvihovat achopné talentované kádre, apéjaE vyzretoaE akGaených 
pracovnikov a iniciativou a energiou mladfch•. Mladých?: 
L. Adamec (61), K. Hoffmann (63), J. Jan1k(65), M. Zavadil (55) •. 
Jakel vo avojej apr6ve uvedené zásadu elte �alej lpecifikuje takto: 
•Naliehavou požiadavkou je aj zabezpečovaE neustály prilev čerstvých 
sil do ved6cich funkct1•. Ak6 tu len bole priležitoaE pre plnenie 
tejto naliehavej požiadavkyl A výaledok?: posuny fig6rok oatrieťa-
, 

ných profesionálnych funkcionárov na politickej šachovnici moci. 

Hnea po skončeni 5. pléna se schádza Predaednictvo W KSČ, aby 
•zdoraznilo význa■ uzneaenia s. zaaadania ÚV KSČ••• o prehÍbeni 
demokratiz6cie neiej apoločnoati pre zameranie Saliej práce ROH• 
(Správa zo zasadania Predaedn1ctva W KBČ, Pravda 26.3.1987.) 
Ale vea oni dali odborom lekciu z tohto nového ponimania demokra
cie už priamo na pléne, ke� im dosadili M. Zavadila, ktorý predtým 
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v odboroch nikdy nepracoval, hnea rovno za člena, predaedu, 
člena Predaednictva a Sekretari6tu ÓRO. VŠčli vfamech vážnosti 
odborov a vfznamu ich činnosti si ani neviem predataviE. Tak uvažu
jem: keby si v fiRO mohli slobodne vybrat kandidáta na všetky 
tie funkcie, napadlo by niekoho znich, aby sa s tfm obrátili 
práve na aúčasného čs. velvyala.nca v Moskve? Ako in6č, plenárna 
schodza �RO im ho hneS aj jednohlasne odkleplal 

Toto vietko aú vefmi názorné lekcie ipecificky českosloven
ského priatupu k prestavbe: alovne aa vehe■entne, pateticky, 
revolučne znejúcimi proklamáciami postavit za nové, v akutočnosti 
vlak naaalej ■yalieÍ a konaE po atarom. ino, k preatavbe v jej 
komplexnom, celoapolečenskom ponati sa teraz naraz jednotne 
prihlésili všetci en bloc, celé Predaedn1ctvo, celf 6atredn� 
vfbor, celá strana a vláda. •zdoraznujem jednotně atanoviako, 
kt6ré prijalo Predsednictvo W KSě, - upozornil ·G. Hua6k vo 
avojom úrodnom prejave na pléne - pretože nepriateťak6 propagan
da zo zahraničia aa pokúša rozširovaf výmysly o rozporoch medzi 
KSČ a.KSSZ, o rozporoch vo vedeni KSČ a KSSZ, o rozporoch vo vede
ni -KSČ ,pod.•. 

To však nebole nepriateťaká propaganda zo zabraničia, ale 
naša tlač, kde so■ sledoval ostrú konfrontáciu nězorov na preatav
ba medzi Štrougalom na jednej� Bilakom a Fojtikom na druhej atra
ne. Alebo-sa mi to už len mari? 

Této konfront6cia .sa u ná• zarazila ekor, než aa mohla naozaj 
rozvine.i a viesE k užitočné■u vyhraneniu atanoviat a t6borov. 
Gorbačov ea jej nebál a ani ju nepopieral: v mnohfch avojicb 
prejavoch z poalednej doby hovori o nevyhnutnfch rozporoch vo 
vedeni strany pri prebojúvani koncepcie preatavby. ěo je logické, 
pretože tu llo o radikálnu z■enu kurzu, o revolučně premeny v 
celom hospodérskom a apoločenako■ žJvoti, � ostrý koncepčnf spor 
medzi brežnevovcami a revolučným kridlom. 

U nás toho vietkého akoby vobec nebolo. Vietko urýchlene 
prekryla bezzubá platforma •jednoty•, vzéjomného zmierenie sa 
všetkým so všetkými v ■ocenskej štruktúře - na báze takej 
•prestavby•, ktorá bude vyhovovat každému z nich. 

Nie v každej jednote je sila. Jestvuje aj znehybnujúca 
jednota. Táto •jednota• je vifazstvom konzervativcov, lebo oni 
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určuj6 pravidlá hry v jej r6■ci, pravidl6 interpeet6cie a 
. 

. 

.. 

realizácie toho ponatia preatavby, na ktorom aa dohodli a radi-
kál■i. VidieE to aj .na doterajlieh faktických �sledkoch 

. 

. 

. 

uplatnovania zásad preatavby v praxi. · 
Nall •preatavb6rt• a6 teraz naryaoaE apokojn1 a�•, 

že gorbačova u n6a priv1taj6 oetrežito v zo■knutom i1ku • aj 
keS to bude jednota len vyn6ten6 a paralyzuj6ca akýko1vek 
pohyb .vpred. 

Nal�aatie, podobn6 v1Eazatvo ne■oze byE v danej aitu6cii 
iné než pofid�rn6 • len vel■! dočaan6. Je to totil •v1Eazatvo· 
nad jediný■ ■ofný■ rieleni■ prezretých probl6■ov. Potlačeni• 
• odloženie tohto rielenia ne■ofe vieaE k ničo■u ině■u nef 
k akorému prepuknutiu aallieho· konfrontačného kola, ·ktoré bude 
nevyhnutne omnoho eatrejlie. 

26.3.1987 
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Rozhovor v jedné pracovně 

No vitaj, no toto, to sú k nam hostial Že si sa zasa raz 
ukázali Len pod dalej, Františku. Nie, nie, nič nemám, len poa 
dalej. 

Diky, šel jsem okolo a tak jsem si řekl, že nachvilku zasko-
čim. Nějaký čásek jsme se neviděli. 

Správrie, som rád, že si prišiel. A čo prosim ta,. išiel som 
okolo, ty chodiš peši? Sadni si, sadni. 

Chtěl jsem se trochu projit, nadýchat se čerstvého vzduchu. 

Nestraš ma. Srdce? Bol si v Sanopse? 

Ale ne, zdravi zatim slouži. Chtěl se se prostě projit a tro
chu si zapřemýšlet. Je o čem, nebo ne? 

To máš pravdu, je o čom premýš!at. Sadni si tuto, posedime, 
porozprávame sa, ako kedysi. Počkaj, poviem sekretárke, aby mi 
sem už nikoho nep6štala. A vobec., pošlem ju rovno domov a budeme 
tu mat svatý pokoj.· 

Nechtěl jsem na dlouho••• 

Nič nehovor. Sme predsa starí kamaráti, po takom dlhom čase 
sa patri posediet si a niečo si vypit•• Čo vraviš na toto? 

Francouzský? 

Tak je, ten je najlepši na premýš1anie. Tak, šable horet 

iáá� •• moc dobrý. Vidím, že jsi se nedal zastrašit. Člověce, 
slyšel jsem, že na. jednom sekretariátě zblbli už tak dokonale, 
že podávají hostům čas. Ze samovaru. Považoval bys to za možný? 

To·vieš, vždy sa najdú usilovní vritolezci, !udia bez po
riadného ideologického prehfadu. Ale tak sme ich to učili. Všetko, 
č� je dobré pre nich, je dobré an pre nás. Veo ty si to tiež 
hlásal, Františku •• ja sa na to pamatám. Vieš, kedy to bolo? ••• 
Bolo to v januári v roku 1969. Niekedy nad ránom, mali sme už 
riadne vypité a ty si do mňa hučal: Dušane, pamatuj si, kdo chce 
v této posrané zemičce vládnout, zůstat nahoře a mit se dobře, 
musi jít s nimi, vždy a za všech okolnosti, i kdyby dělali kopance 
jak Brno a byli blbí jak trám. Tak doslova jsi to řekl. 
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No a· co? Poradil jsem ti špatně? 

Pora·dil si mi dobre. To boli zlaté. slová. Pozri, kancelária 
ako kostol, okolo sladké úsmevy, čest práci, súdruh tajomník, 
príd pozriet na ,náš závod, súdruh tajomník, pre vás je to 
m�ličkost, súdruh tajomník, veo to sám poznáš, nežije sa nám 
zle ••• vypi si, nehambi sa. 

Díky ••• tys byl vždycky náramně upřímný člověk, Dušane, 
• 

o v .  ..., aspon vuc1 mne. 

Kto by mal byt k sebe uprímny, ak nie my? Ko!ko rokov sa 
poznáme, tridsat? Šup ho taml 

Tak mi tedý upřímně řekni, co na to říkáš. Nezdá se ti, že 
je to silný kafe? Někdy mi to připadá, jako by je něco posedlo, 
nějaká nemoc nebo co ••• 

Aha, tak preto chodíš peši, rozmýšlaš, rozmýš!aš ••• 

Tak, tak, kamaráde, chodím a přemýšlím. Není mi už čtyřicet 

jako tehdy, všelico jsem už pochopil ••• ale oni jako by nic 
nepochopili. Co to do nich najednou vjelo? Nestačilo jim Madarsko, 

nestačilo jim Polsko, už asi zapomněli, jak je lidi přivítali 
tady. Oni si třeba skutečně mysli, že jsou něco extra, že u nich 
je lidi začnou nosit na rukách, když je pusti ze řetězu. 

Vieš čo? Ja si niekedy myslím, že je to taká choroba, taká 
socialistická epidémia, raz řádí v Ma�arsku, raz tu, raz tam, 
teraz prišla k nim. Ale ja neponáh!am; ponáh!at znamená ponáhfat 
sa do hrobu. Eště uvidíme, čo s tými demokratizáciami a glas
nostami bude. Piji 

Nemáš tu někde trochu minerálky? 

Mám, čo by som nem�l. Aj 1ad možeš mat. Pozri, chladnička 
a v nej je všetko, čo nám treba. Chceš sÓdu alebo minerálku? Vieš, 
čo ma najviac máta? Kde sa tam ten chlap tak odrazu zobral. čo to 
tam majú za výher kádrov? Ja takých !udi prekuknem za minútu, ani 
nemusia otvorit ústa. Počul si už onom niekedy predtým? 

Vychovali ·si ho, hřáli ho jako hada na prsou. Já jsem o něm 
nikdy neslyšel, ale můj starý říká, že už tu jednou byl, před 
lety s nějakou delegací. Prý tebdy koktal. 
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To neverím, ten musel byt už vtedy prefíkaný ako liška. 

Taky se mi to nezdá, tohle všechno nemohl vymyslet za ty 
dva roky, co je u lizu. 

Máš pravdu, teraz je už neskoro. 

Jen nevěš hlavu, Dušane, my jsme přece už něco zažili, jsme 
nejzkušenější strana v celém hnutí. A nalej, at si třeba propálím 
kotel. 

Na zdraviel Vieš, ja len kukám, kukám, kedy sa medzi narni 
objavi nejaký zradca. 

To víš, že se objeví, my jsme nebyli jiní. 

s takými by sme si poradili, ale aj fudia dole sa začinajú 
zaujímat o naše nerozborné priatefstvo. Eště nedávno by ich pri 
hokeji všetkých najradšej pozabíjali a teraz zírajú na tú ich 
televiziu. Tú nám bol čert dlžen, neviem, kto takú blbost vymyslel. 

I já se na to koukám, kamaráde� to je třeba. Ty se nedíváš? 

Ale ,no, dívam sa, ibaže sa pritom rozčúlim. Samá diskúsia, 
a všimni si, kto má hlavně slovo, sami filmári, spisovatelia, 

speváci, sprostí chalani, mladé redaktorky sa rozdrapujú. Ty, 
Fr�ntišku, povedz sám, vedel si, že majú také krásne kočky? Kde 
ich mali schované? Robotník si tam povie, že ho nebaví vyrábat 
dvadsat rokov staré auto. Špinia do vlastného hniezda a z toho 
nemože-nikdy vyliezt nič, dobré. Poučenie samozrejme neštudovali, 
lebo my sme malá krajina a oni vedia všetko nejlepšie. 

Já si přece jen myslím, že u nás už většina lidí dostala 
rozum, že už vidí, že v politice má všecko svý meze a že kecat se 
může vocat až pocat. Dyt se maji dobře, kromě věčných nespokojenců 
budou držet hubu 9 

Hlásili mi, že sa objavili už aj nápisy. 

To nic, to je klukovina, s tím si příslušníci už poradí. 

Počul si, že tam u nich už volili an náčelníka milície? 
Čo na to povieš? Nechceš si dáčo zajest, tu u mna sa vždy niečo 
nájde. Nakoniec budú volit šerifov jak-v Amerike. Aj my sa 
budeme musiet uchádzat o priazen voličov, ak to pojde podfa jeho 
predstáv. Daj si aspoň uhorku. Voliči zistia, že máš frajerku a 
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už ta nezvolia. Ja sa zblaznim, a čo vedúca úloha strany? 

z toho strach nemám, s volbama to vždycky nějak sfouknem. 
Nejvíc se divím, že pouštějí ty co jim za závadové řeči trochu 
přiskřípli vlásky. A ještě to vytrubují do světa a dovolí tomu 
akademikovi promenovat se v televizi. A úplně jihnou, když je 
za to na Západě poschválí. Když si vzpo�enu, jak na nás stále 
dor6želi, abychom si dali pozor, když nás chválí nepřítel ••• 

Nechaj také myšlienky koňovi, ten má vačšiu hlavu •••• a 
vypij, nebojsa, domov sa dostaneme, moj patko na mna čaká dole. 

Já, já ••• já říkám lidu pravdu. Když otevřenost, tak 

otevřenost, I na schůzich, řikárn jim, copak jste se nepoučili, 
kam všechny ty experimenty vedou? Chcete tu mít bordel namísto 

pořádku? Pořád .jen diskutovat a hádat se tak jako v šedesátem 
osmém? Řikám jim, jen se podívejte na Poláky, ti to chytli, co? 
Lístky na maso. U nás můžeš mít na oběd třeba deset řízků a 
nikdo ti to nebude vyčítat. Postav si barák, když na to máš, 
nakupuj v Tuzexu, když máš tetu v Americe, kde je tolik svobody, 

jako u náš? Co byste chtěli k nám přenášet, tu jejich bídu a 
svrab? Tisíc korun měsíčně? 

Ajaj, Františku, len mi :nevyprávaj, že toto hovoríš !udom 
na schodzach. Predo mnou sa nemusíš vytahova�, ja ta uznávam 
aj tak. 

To víš, že neříkám, ale myslím si to ••• už mi to kecá, 
měl bych se zvednout, nemáš tu doufám estébácké štěnice? 

Nie, neboj sa, a seo. Po tom konaku ta hlava boliet nebude. 
Povedz mi, neprišlo ti na um, že by sa mohli niektorí fudia 
teraz začat vypytovat, ako to vlastne bolp? Vieš, ti, ktorým 
sme trochu·priškrípli vlásky, ako vravíš. �iohli by sa začat 

vypytovat, kto konkrétně, kto to konkrétně bol, kto ich poslal 
k lopate; kto irn nepustil deti do školy, kto ich odovzdal tajným ••• 

Nikdo to nebyl, to oni sami si všechno zavinili, protože 
nic nepochopili, nepochopili kde žijí, byli to hlupáci a dodnes 

hlupáci zostali, už mi to kecá i slovensky •o• 
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My sme boli jednoducho múdrejší ••• aj, aj, Františku, 
brat moj, vieš, čo si mi vtedy nad ránom v tom šestdesieatom 
deviatom povedal? 

Co sem povedal? 

Akú ja mám len pamat, kea·' si trochu vypijem. Povedal si, 
Dušane, to je na dvacet, -třicet roků. A t1 nás· je to v politice 
tak, že když chceš něco dosáhnout, musíš se chytit šance. Protože 
taje jak mladá holka, když ji necháš odejít, už se nevráti. A 
když se vráti, tak tobě už třeba nebude stát •o • vieš, Františku, 
zlatý moj, to si vtedy ·povedal vefmi múdRro. Ja som sice 
z dediny, ale poznám, kedy človek hovori múdro a kedy len tak 
tára •••• 

No vidiš ••• a už nedolévej, já mám tušim dost •o• ještě jsem 
ti chtěl řici ••• žádné strany, Dušánku,•pokud držime spolu, nic 
se nemůže stát. Když se ozvou, tak jim připomeneme, jak se pla
zili, aby se zachránili, hrdinové, pch •••• A z těch pár bláznů, 
z těch disidentů, z těch už vůbec strach nemám. Ti si raději 
nechaji rozbít hubu, než by sami někomu jednu vrazili o•• ne, 
ne •••• to chce klid a držet linii, co bylo, bylo ••• kdybys 
hledal, jak hledal, nenajdeš:·. jediný papir s mým podpisem •••• 
já jsem nikdy nic nenařizoval ••• ptal jsem se jen: tak co, 
soudruzi, už jste očistili organizaci? A když· nějaký chytrák 
chtěl papír na to, aby mohl nějakého doktora vyrazit ••• to jsem 
jen mlčel a zkoumal ho očima, prostě jsem se jen tak diva! •••• 
jako bych přemýšlel o tom, zda je soudruh dost oddaný ••o Tak 
jsem se dival, jak se ted dívám na tebe ••• jak ti přitom je? 

Celý som sa spotil. 

� Tak vidiš, kamaráde, strach, strach, to je jádro naši 
ideologie. Jenže o tom do Otázek mítu a socialismu napsat nemůžeš o • •  

Františku, ty si hlava, hlavička, ty si mal byt už dávno 
celkom hore, na samej špici ••• ešte poslednú ••• a -čo ked sa pred
sa len ludia prestanú bát ••• 
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Neprestanú ••• maji strach v krvi a budou ho mit ještě sto 
let, je to dědičný strach, budou ho mit ještě i jejich děti a 
děti jejich děti ••• A ti naši bratři, kteři se ted cukaji, 
jak psi na řetězu, ti maji taky strach v krvi, ještě od Stalina� 
a maji ho v krvi ještě hlouběji než by •••• 

Takže, nech žije demokratizácia! 

At žije glasnosti 

Néch žije pravda·•••• 

Demokracii potřebujeme jak vzduch k dýcháni •••• 

Františku, to som potreboval, Porozprávat sa od srdca k 
srdcu. Možem ta pobozkat? 

Můžeš •• � •• 

Březen 1987 -mš-
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Přečetl jaem a1 �imečkovu chválu Dien.•t'-ierova eae�e •anin.i� 
o E'Tropi•• Můj sájem b,1 vs�uzen a právě �aea došel na pQale4n.i, 
125. atr� atrojopiau této práoe z roka,1986, která n.eae 10•

titul •Politická esej•. A. j�•• na rospacioh...,SiaečkilT pohle4 je 
podle •ého názoru jeclnostrannt a pfilil abovivavj .• E pfátelůa 
�caóa aěli bft nároěnějšit nláltě kdJ! dělají �bJ s„Jte&:1•• 
'1'o aě tak4 Tj'bu.roovalo k napaáú těcato pomá.aek, ěi 9Rile re
ferán o Dien.nbierovi práci. 

J.utor • Sněn.i o Evrop i• a1 v-, aral snab.4 aouato, a a  tak aaléa 
proaton svládnutelné anacl jedini- foraoa. ••j•• ile tato foraa 
akrfvá, jak znáae, ano hi 11et.espeěi a úak:ali, �ia! • &Di ll1e„t
�1er nev,bnul. ZkratkoTi tá foraulaoe totil Tyž ad11je oc1 a11tora 
poměrni hlubokou malost probléau a s4áal.1Ti leh.kf at,l aui 

�tt podlo!en pfedohozi doatateěn.ě podrobnou analjzou a pfeafa 
ronr!en.:!a téaatu. Jinak Tsniká iapreaioniatickf •�ru1 kterj 
saaosfejmi zao)Qcuje čáat pravd1, .. áje�ně se !te� ale aá 1 .._, 
••rJ a rozaazaná. a:!ata, �ak jsme oatatně u iapreaioniatů STJkli. 
Dienatbierllv ed� se po�bu�e aesi oaiaa pól,. 

• Saini · o J:vropi• •• sabýTá, jak omuuije autor -v livoau, • ai
kte�ýai otáskam.1 aoučaasnfch aezinárodnioh vstahl, �ej1oh s4roj1, 
atavea a 'Qhlídkaa1. •eni tedJ na.pfiklad Tfkla4lea 4i�1A ubo 
ekonoaie. Yfběr a fazeni některjca JUq)f. laiatorickfoh ar1uen.,a 
alou.!1-pouse 0111 pochopit pa,cholo&ické aotivaoe aoučaméao 

aJlleni a chováni atátů a jednotliTCLl na aezinárodn.i ••••i•• 
Ieaáa rád vápi foraulaoe jak.o •někt eré otásJQ•; kdJI �e aoqé 
fici, které otázkJ lluclou autora,sajíaat, a JQal1m ai, le pa,oae
lo&ioká aotivace politiků. a jejich :,olitiq je až to poaledn:!, 
oo určuje jejich čixcy, ale bu41!. Práce aá devět kapitol spile 
samoatatně pojatých, ale jak: poznamenává au.tor, •protože vlak 
aeziná.rodni Tztalcy jsou koaplemí, iw!e oelkové ata.novisko aut� 
ra po&Qtnout esej jen jako celek•. I když ted, a•tora z koa
plexnich •ezinárodnioh vztahů zajimá pfedev§ia psychologická 
aotivaoe současn, politiQ, uznává•, le esej jako celek poai:ituje 
obraz oelltového stanoviska autora. �e dost-nev�rovnané, přesto 
však v mnohém objevné a inspirující k dal§ím úvahám.. NáZ'\7 ka
pitol zaznačují oblou.k, jaký autor ve svém eseji překlenul.s 
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Obrana utopie, Evropa a evropská otázka, Ruako, Sovětskj avaz 

a :ITropa, Jortrea Amerika v dneinia světě, liělleako a Evropa, 

•:eeálný sociali•ua9 a Evropa, Helsink-; a občanské iniciativ,, 
Evrop■ká jednota, Suěni o Evropě. 

.. 

Autor ae správně v prvni kapitole dovolává práva na utopii� 

icyali■, �e j•• někd, T úvahách o politice a! pfilil realiatičti. 
Pfenechll• politiku •waění ao!ného•, eae,jiata Bi aů.!e dovolit 

Tice. •� určeni atrategie-je utopi� n.esbJtná• - cituje autor 

G. �onrada a toto waiatěni utopie v politické,Jl .-, llen.i �• pfean4. 
T 2., kapitole o evropské otázoe je pár zajiaavjoh poatfelu\1 kte

ré sfejlli tvofi Týchodiako autorových úvah. Pfedeviia koJlatatuje, 
!e •ve viku aupervel■ooenaké bipolarit, ••• pfestk].J ... ft evropak4 

náro� aubjekt, eniopaké polit�. Stal, • �iai Snltakf nas 

a Spoje.u státi•• .._.11 av.tor na 1qal1 akutečni národJ, pat ú 

pravdu, •"-11 na ·-.a, al1 atát,, pak ;1• věo alo!itěj 11. De Gallllon. 

hancie bila bespoc)Qby- aa.b�•ktea evrj)j)ů:é politi.Q, �BS roůo4al 

neni fiseJ&.O aupervelaoci a i to Jinsko-�• stfidavi ob�ekt 1 ftD,. 

jekt evropaké politiQ, a pik.ni živoůci. Objekte■ bipolarit, �• 

BvrOJ)a potud, !e jakfkoliT koDrliltt aes1 vel.lloceai �1 Jlllle •tr.,_ 

nout clo &].o•álniho tontl.1ktu • .1 tad, autor, podpoře• opit JULou 

citát,, 4ocházi k sávěru,-le evropakll realita v;y!adllje „ollatši 

or1anisačni tora, k feieni hoa,podáfskýoh, ekologickfch, aociál

D.ioh a uaanitních otáset.. llaaítl b1� ké! b1 • v;yu!ivalJ t, 

forJQ, které �aou ul k diaposic1. Ale sollhlasia, le bJ �,10 

tfeba kor11on.t vlepotlaču�ici aspekt bespečn.oati a obr&JQ ve-... , . 

4ouci ke miěu;11ciau · sbrojení se vie■i jeho dú.sledk, .• Oproti 
•1tterc4o.,_ tvrsení7 le �• •ptilil brs, popsat sp�aob, /pfea

n.lji oeat,/ k 11:rli eniopů:é .prui• volá au.tors •Naopak, ul 

4áTilO je • jejioh hledá.ni• posdě.•. 

T ti■1e,u;j 1o1 oh dvou kap i toláoh, Bu•o, Sovět skj svaz a hr� 

pa· a :rorti-eaa uerika eaoe autor sfejaě v,avětlit hiatorick' 

pfičiJQ, aotiT.Y a snad 1 náhod:y, které ztoraovali poválečnou 

velaocenaltou politiku v �vropi, v dú.sledku které tento kontil'lent 

pfestal bft podle a.11tora a11bjektea v aezinárodních Tztazioa. KilJ 
bi to a.a1 bft doat klíčové k.apitolJ, mbot s nich bi ail atenáf 

/1 au.tor/ dojit k závěru, odkud pr8.llení vieohna ta nedorosuaini 
a atracl:cy v evropaké politice po roce 1945, • čea a proč ae ai� 

jel� cílem věeoh� pokus:y o uvol�lni. I ten katalo� ztracených 
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pfíležitostí t>, ,bil 118. aíati. Zatím je nám na několika stránkách 
rozaáohle podán obraz dil�ích r, ml rt1ských dějin pomalu od Q
�evakého &táta. pře a Ivana Hrozného al po Gorbačova, které snad 
v,světluji ataletou zaoataloat Ruska a uafen, touhy oteTfit 
okno do Evropy, ale to vie na faktech; jejich! Tfbir působí J&á
hodni. Dovidáae ae, le •paaToalavm. círk.ev v ru.skýoh poWnkáoh 
neudriela nezávislé postavení" /nikdy llo neaěla, ani T jin.jeh 
podaínltáoh/, !e Rualto bilo ná.�asnítea proti !atama a sachránilo 
tak ETropu, le pokrok ae ta 4olú.nil bi�e•, po aapoleollllkfoh 
T�ltách b,10 okno do �opy opět �fi�ouclmllto, I• T 19. atoleti 

carisaua mů6oval Tie •ok.rokoTé, Pa.ltina dohnal na aou�•�, �iné 

clo eai&Z•aoe at4., al k belfleTikwl, LeninoT1 1 ktei-j chápal n.u-t;.. 
noat pokra6oTánť re'YOluo• alespoň v Ibectu, StalinoT1, kterf 
aehrál dvoji roli - hoapodáfsko-or1u.is ační T 1n.daatr1al1sao1 
seai a Tlaateneckou ve Tálce. �ak dojd••• al k•·Gor�a&oToTi a 

.k to1U1to sáTěru, •]bf je aoTětakf Tfvoj sati!enf tolikerfa di
diotTia a nebude a neaůle bft pfíao6arfa, politika wěi niau � 

aila-�oháset s vlastníoh eilů a nikoli s resipaoe aad aill.u
loati.� Pfečtite s1 tu větu ještě jednou. lá jí aoo nerosuia. 

'f sivi;i11 au.tor citu.je GorbačoTa-- •:snopakf dí.ul, to jé apolečnf 
du"·:. a T,JVosuje, le SSSI oteTirá ,opět okno do brop,. 

leaáa rald; kdit re·eenzent doporučuj_• aatorOTi, .eo bi T jeho 
práci aělo bft, aiato toho, aa,, aodnotil, sda to; oo autor na
»Al

_.
, _ splňu.�e jeho sáair. Pfeato ta ale v.d.ělú Tf�iaku.o Ec1JI 

aat�r pile o aesillárodnť politio• a bere n.a poaeo ·1 kiator1oké 
ar1aent,, atálo �, s ruské lli.atorie apíl sa uink11, �ak TI:ů.tfni 
a1 maoe T tomto atátě OT11TIÍoTala •ěey a meto� ra.ské politit;y 
Únnek. 'f ra.ské aallraniěni politioe ae 'rid1ok, Jrolinala obrana 
a expanze; pří padni e%puze s4ůvodňoTaná potře bou. obra.JQ, even
tllálni pfíatupu. ke zdrojůa. Xd,bycho• zaěaii jenoa od Petra I., 

"posunuje Bu.ako STLlj vliT vlemi aě17„ Ba východ bila ke koloni
zaci Sibif a kolem roku 1800 b,1 připraven dokonce pitadvaceti
tiaioovf kozácký sbor, ktert aěl po pe"f'JŮně doaáhnout Indie. 
XaTku Dyl přinejmenším od konce 17. století cil•• ruské politi

ky / Gruzie za Pavla I. požádala Petrohrad o pomoc proti �k(UL 
a BaaoTé až tam zůstali/. J'a pácl Ouallaké fí še čekalo Buako apolu 
• dalšími evropskými mocnostmi a pfístup k úžinu reklamoTalo po 
staletí. Směrem na západ posunovalo své hranice zejména na úkor 
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Polska, vspo•eňae trojího děleni Polska, věčné spor, s Polskea 
a Svédak•• o Pobal ti, spor, • finaltem o l:arélii, pohlceni Fin
ska atd. Poku.a, ruak4-politikJ saaahovat do eTropaltých sálefi

toati �dou. pfinejaeněim od 1atef iny II. Začátkea 19. století se 
dokonce v�nofila·polarizaoe evropalté polit!Q aezi Pranoii a 

Bu.altea /na pozadí ataletél:io ani,lo-franoousak4ho aou.pefeni/, ko
lik a tia ail �enoa UetterAioh ataroati. A pak v ráao1 Svaté 

alian.oe :,akt čtyf, ktert adělal z Buska četníka ETr�J• Autor 
Diňu.je rok 1848, ale neaéaě dů.ležita pro earak:ou i-olitiku. v 
Evropi byla h7aakll válka. ro je jedna linie r11aké politiq, 

a metodJT Tiianiae ■1 drobného fakta - kdJ! v :roae 1791 catěla 

�atefina II. s.krotit polakou. ileohta, podnioenou franoouzak:ou 
revoluot, poalala do Va.ri&'Q atotiaioovt vojenakt a�or, prf aa 

ookran.u. hl.oll6ku. pravoalavn4 polaké lleoht,, k'ierll prt o to �-

tefillll požádala, nebot je katolio1 u.tla�ovalie Hlavním náatro�e• 
�- vid;J C.Q aaí.4a a skorllllpOVSl 1 ai ■tni fe lldál �i polit 1k. 

T 19. atoleti ae oa�evuje nikoli jen živelný, ale uf or;a

Disovaný a d11obo-.ně podložent odpor Tú.61 cariall-, to �e ta dru.

aá linie :r11skýoh •ij1a. �ni.novo aoheaa je vf á11laé - dika.
riaté pro•u.4111 Geroena, �en.ž bJl d11ohovnia otoea revolučniola. 

4eaokra�, s n1chl v,111 na.rodnic1 a v •oji proti Jl1a ae kon,... 
atitaovaii revola�i aarnaté. � kdi! pak bollevic1 :,feTs&li ve 

atátě aoc, s čáati-Qli pfimlceni ke ataré sal,ranični politice 
koaproaial • •nepfit•l•• ■éhe nepfítel•• 1 • čá■ti ale pfevsali 

tJ cil• oarak4 politik;,, kter4 -,1, V,TQlí.JQ ú:rodnia, respek
tive �elaooenakýa •'�••• raakého atáta, diktovanfa po!a•aTkea 

ltespean.�ati, pfíatu:,a k• sdro�u a obchodu. Politika airového 

aou!iti, provázen, nenadálfai avr•tJ• jako b,b aa:,aJ.lo 61 pakt 
• Hitlerea, ae stfidala • do ve4nt• a.platňová.aia nátlaku. A "'

hle politice, v nii se doplňuji atar, velaooenaké cil• • aovi 
1deolo&iok, zabarvenými zájacy se v Jaltě a Postupiai otevřel 

doalova &Tět. Stalin poaunuje hranice, žádá, aay TládJ T aou

aedních státech au bJly pfátelaky nakloněné a neváhá ani T jed
ná.ni ae spojenci vislovit požadavek, ab, byi, Sevětsltéau svazu. 

svěfen;y jako poru.čenaltá dseai btyalé italské kolonie /např. 

Libie/. !enkrát si všichni ■isleli, !e chtěl jenom pozlobit 
Churohfilal Dva drobné příklad, pro onu kontinuitu ruské politilQ� 

určované ruským mesianismem a velmocenskými ambicemi. Děkabristé 
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aěli ff svéa progra.1u1 sjednocení Slovanu v ruskéa .-táti /v, slali 
a"t'ého člověka dokonce i do PralrJ/, a kd;,ž jednali a polskfa od
boje• o spolupráci, dal ten nejrevolučnější z nich, Peatěl� in.
atrultoi ll'lýa "Qjedna.TačWl, a'9J aioe Polák\la slíbili ,svobodné 
Polsko, ale hned dodal, že po Títěsstvi to nehodlá. a.plnit, ne aoi 
Poláků.a pfeoe bu.de T deaokratickéa Busku. l•P•• A drww. episodka -
T do aě poatupiaalté konference tleskal St'-11novi btyalj ainiat:r 
aurani.61 Prosatímní vlády prof. Miljukov, uairající v Pafiži, 
nebot podle něllo Stalin doaí.lů cílů, které aila T zah:rani.6111 
politice 1 Prosatímrú vláda.-

A na druhé• póla jsou USA, které se srodilJ s bo�• proti ev� 
ropaké �11, usavfel;y se do neliplného izolaoioniaau., s Jlěhol 
b3lJ v;ytrženy čáatečně 1. svě�ovou. válkou. a áplni 2. avitovou. 
válkou. Jeiti sa Boo•velta •• jia aoo do evropakýoa sí.le!itoati 
neohoe, al• jsou. Tývo�em přinuce�• t, dvě kon.oep,oe ae pak atře"t;. 
l;y koncem. válq, nemohli ee n.e atřetnou.,, a ne sále li Jla toa, kdo 
pod_le ktertU10 alltora vyvolal atu.denou. válku, a budoll ae ve své 
protichůcln.osti atřetávat po celé poválečné období v aeněi či vitli 
intenzitě, dokud se nenajde nějakj aodua viven.clio � o to dAea �de, 
a o to �de 1 Dian.atbierovi a právi tohle aěl popaat a v;,yložit. 
•eohoi au vuoovat ně�altý aw.j pfístllp 1 ale tak, �ak spraooval 
ti dvi kapitolJ o Bu.sk11 a U&., se �eho vfltlad aíji li61ůea a také 
téaěf žádné sávir, JUl-s něhe-neVJpljT&Ji• 

- Te a:roTD.álÚ • dalším vfltladea jaoll 1;Jto dvi ka:pi._oli aejalalt
lío Má 't&J i facia o})Jb, ·které esejiatiokj spt:lao• výklacla ne4okále 
vldJ pfikrft. lJTedu n.ejkfiklavěpi. Aator p:rovetU vf6e, úvraw. 
aovětaké aírové ofeasíTJ / at:r. lJ/, • nichž některé-• :realise

TalJ• jaka • aaloava o neroslifová.D.í jadern.foh s braní, Sil,! 1 a 2, 
o sákazu. �adern.ýcll. pokual, o protiraketové e�raněee••• Sudou 
okolností ámell.llje au.to:r ti ná.Trlcy, které nenešlJ • Moakv;J, ale 
kromě &A.I.! a se schu.�•k vidc(L pllpaahakého hnuti, ktefi amaeli 

v.ynaložit·óoat �ailí, a•1 velmooe pfesvědčili o �čelnoati avýck 
doporučen.i. V &ákazu jaderných pokusů. �im to trvalo šest let, 
u SALT 1 /smlouva o protiraketové obra.ně bila podepaáaa T ráaci 
těchto rozhovor.:./ dokonce devět let. Ha atr. 16 fiká,le Doato
jevaltij b,1 •zaónáněný milosti na popravišti, na rozdíl od jeho 

dru.rul• - jak .to, že rusista Dobrovský, kteréau autor v úvodu dě
kuje za připominlcyJ mu nesdělil, že na popravišti b�l trest smrti 
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uěnin v§ea na několik let !aláfe a v,hnanstvi a poprav�n neb3l 

nikdo. Ba str. 17 připomíná •Leninovo neúnavné úalli ""QTolat re
voluci v celé �vropě ••• Odtud sfejmě 1 !rookého peraanentnt revo-.. 

luoe.• Odtud ne,podatata problému je jiná. �ooki� pfe�etl Ka�� 
který�o permanentní revoluci piše T roce 1851 v ProaloTU. ke·8vasa 
komwů.stu.. Ten končí /citu.ji zpa.iaěti/ tolilt1'át di*11t0Talljai ·. alo
v-, •41e Bevolution in Peraaneu•. !rookij ve své •Jleraanenni 
revqluo� /franc. vidáni • rok11 1964/ ahrmll llar�T u.zor a pile a 
• Jora11loval � sem hlatai •CkQ teorie peraanentní revoluoe �• lti 

pfed roshodajíciai událo■tai roku 1905•, atr. ''• •a pofa4 • 
tato teorie doatala opit d v rooe 1924 �ako uc1111ent proti !roo-. 

kéau, nikoliv jako mohá alternativa praktické politiQ. Bevia, 

jak autor pfiAel na atr. 21 na to, !e lorbaoov • c}Qtfe �čkal11 

d �elti tfetí vláda atarce podtrlme nev1hmitelri.oat saěJQ•. Go 

kd3! to �i.na.k nešloT 5eVj'tfkal •ioh jako autor Spo�enýa atátd, 

!e po race 1945 aíato aktivní politik;,, která bJ pfedlo!lla al� 

ternativy bezpečnoati a 3ejich 1aranoe, sahájilJ ideolocickoa. 
kampaň1 jejich pro&raaea bezpečnosti b,la ěinnoat os• a �•jích 

&iencií, taa se ovšem okoval, �ako pán. ve péa aoai. Ia .-tr. J4 

projevuje a11tor nepochopeni p(lvodu a SJQ slu Tru■anov, daktriJQ• 
Svú.3 pro3ev v bfeznu 1947 nepronášel !ruaan proto, ab, aeaolala 

uspět význe■ná �edná.ni v Moak'Yě, �ak tvrdí autor, a také neni 
pfe mé, že •Truaanova doktrw t.ila fonuilorina a.a sákla•i u41.-
lo sti T leoku•• Podatato11 TruJIWlova prolůášeni je roshod.nu,:1 1JS1 

v,plnit napfilti jakék�liv vak11ua, ktei-4 vmikne kdekoliv ve 
svitě,· to kterého bJ aohla vstoupit anitská politika. toto ros

kodn11tí a prohlášení �,10 'TJTOlá.no tía, le T linora 1947 „ilila 

labo11r1at1oká vláda T Anglii ileričaJlWl, i• T ruci �■pornjca 

opatfeni auai atáhn011t sv4 lodatvo se Stfedoaofí. Xa to Truaan. 
osn.aauje �on&rem, že taa v,sílá aaericlt4 lodatvo, nebot jde o 

atrategioQ dw.ežit011 oblaat. /Slo nejen o iecko, ale 1 !11reoko./ 
Proto nen:1 správné další tvrzení autora, že vznik �ominfor.,- 3e 

obrácenou !rwaan.ovoa dok'h'ínou. t11t,-11 autor, že sa tfi aiaíoe 
po saložení �ominfora, přišel pra�skj úúr, pak neví, !e achů.zka 

ve Bklaraké Poreabi ae konala v zá.fi 1947, anebo špatně počítá. 

�ator konstat11je, že ještě po pražském únoru •z�stal Stalin 

opatrný, spokojil se dohodou s Finskem•. A nikde už tuto dohodu 
blíže nespecifikuje, a to je škoda, protože to je právě t�pická 
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věo pro sovětskou politik�. Neb�la to Stalinova opatrnoat, ale 
narazil na odpor. V březnu 1948 aělo v Helsinkách proběhnout 
něco podobného, co v Prase před měsícem, jenže cel,·věo �,la 
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s vedení lla Finaka prozrazena. Podrobnosti j�u sa�iaavé, ale 
pro·nás je podstatné, že kdi! potoa chtěla MoskTa připoutat lin
a.ko podobn;a:·�,vouatrannou am.lou.vou; �a.ké aěla s lidovi deaokrec: 
tio.kfmi stát,, tj. o pfátelství, apolupráci a vsájeané poaooi, 
Jlin.alto aioe o,patrně aou.hlasll.o, ale Jli.koli • poalednia ilánkem. 
Sověti tnali na závazku vsá�eané poaoo1, ale 1inoTé llhrál1 
koaproais - kdiž vsájeaná pomoo,-tak ne okamžitá a autoaatioká> 

nýiri až po vzájemnfoh konsultaoícll. 0111 nnilale-11 ■1tuaoe1 

aeJprve· se poradíae a pak se uvidio 
Další kapi toli J aou až ví oe iuapir�íoí. Autor v nioh eaesuje 

lů.atorioké reminiaoence a 4iTá se na �tčené probléaJ s rů.mýoh 
nran a oproitěni ed ustálených .kliié. Jlojnl používá citátů faa1 
lidi; kterýai podporu�• ná vlastní stanoTiska, ale ne Tld, 
UTá4i jejich safazen:{. Je ji.tě rozdíl, tvrdí-li nioo konservati
veo ěi liberál, nacionalista či universální d�oh, �oliti.k 61 
politolo&• 

T kapitole Německo a Evropa se opět objew�í úakali pro ese
�iata. nebezpečná. ldJI UTažuJe o příčinách rezdělení Něaeck:a po 
Táloe, píšes •Idii Hěmeck.o neuneslo svou apec1�1c.kou váhu a po 
oe1�·atoletí Q�ožovalo evropskou stabilitu ••• •. fo znaaená od 
1'oku 18457 Snad a! tfi Biau.rckovi ftl)Q sa a�ednooeni •ě aeoka 
ouosilJ-eTropskou atabilitu, ale ti vedlo Pru■ko. Stanovisko 
Oeskoalovenska k ·poválečn.éau rozděleni Běaeaka dokuentuje Tý.o 

rok•• Maaar,ka / • ■naha po do saleni auiaa děillno lt1 koa:�rolJ 
vlech vel.Jlooí na9 oelým německý• úzeaía•/ � bfezna 194T. Y otás
oe, oo je prioritní,-jednota Něaecka ne�o kontrola nad rozděle
�ým JTiaeokem, ča. politika sastáTala to drl.lhé, kontrolu. Tepne 
po aovětaké demarši směnila čs. delegace na londýna.kýoh poradáca 
o mírové smlouvě s Německem stanoviilko a bez porad1 • Prahou 
pfi�ala sovětské stavící na první míato �ednotu Německa. 

!rochu jsem se zazoazil nad dalším tvrzeni1u •'?rvalo proto 
jeitě dlo�ho, než se de�initivně přiznalo, že sjednoceni 5ěaeoka 
ui není cílem vítězných mocností•. Jak. dlouho to trTalo? Do vzniku 
obou německých stát�? Ale SSSR mluví ještě o sjednoceni Wěmecka 
v rooe 1954, naposled pak v roce 1959. Nebo do přijetí obo� 
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aia,ckýoh atát� do 085? .A.nebo �in.ak - UB.1 llŽ dnes nepodp9ruji 
of1aiálA1:c11 bolUlaké politiJcy ajednotit obi Německa T jeden 
atá�'l .ltd. 
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Rropojení proaleaati.Q rosděleného Iěmecka a oaudea �ozdělené 
á'Vrop1 pojednává.autor s r�snýoh aapektů, k nilllŽ citu.je řadu 
ná.sorů. a atanoviaek r�aných oaobnoat1 1 takže vsniká obra• oprav
iR plastickf. fo anožs tvi názorů dává tušit, jak citliTá je 
něaeoká otána T !ivoti �ak atfedni·a východní části EvropJ, 
tak i sápadoevropakfoh partneril JJai. Ti.11 119:íl po stráčí.a v •'
Tiru- k�i--GlJ sh:r1u1ti sákladních pfistapu. k této ot,zce, a pf•
clevěim �aaniji VJ1llra.n.ěa, atanoviako a11tora. h:rzeni, že-po tra
gicltýoll sk11ienoateeh aela.ou óne s :liao1 pou.čeni�i u• �ini sucl
ao1iit •tiaíclleté uadice federaliaau• a u.biclnou." �e pro 4eao

krat1olté federativat •�opati uapofádúú, je pfilil obeo:aé. 
T lta,itol• ieál.Jlj aooial1•11• a :ITropa oaarakteris11je autor 

:,olitiku. Tláclnoucich sa:rnitu.:r v seaioh aOTitakéh.o bloku., pfi
poainá aesník� odporu a poku.&L TJ'&anit ae s 4opat1okých pout 
TjTo�e, pfe4evflia ■evětaké sáaa.l:Q T Bada pešti, T Prase, tlak 
ll& Varšava.. !altfka povaha avi4eotTí aá autoroTe VJkre aleni pa
:ralellú ěin.noati r!le.ých občanakýoh ae altupeni T totali tnioh 
atáteoh, jeji oh význuu pro aebeu.vědoaováni apolečno11t1. Pokucl 
OTšea uiňuje politiku u.volňoTW1 �•:re jako au.b�ekt se ■tr� 

•reilAéu� aocialiuu• ;jenoa pa:.a1elni hnuti, která • nijak k 
11.volňo'rini TJlllOTila� Spole6nýa jaenoTat•l•• jejioh aa il oTáJú 
�• pochopeni, I• T jakékoliv )umatelao1 je tf•N �rá� T tTalla. 
•'�IQ SSSR a te věci nelse feiit �lou. Bylo bJ sajiaan Tědi�, 
ltter4 aovětaké sáj&J bJ se aili Tzit v Úvahu.. V sávěr11 kapi tol1 
utor uposorňuje, le cokoliv ae v ·•eaioh�reá.lného aocialia1111 
TJJQká �• státní kontrol1, či proati neni atátniai orsanisaceai 

0 fizeno /Zllltua, úbožena tvi ap./, to vle se atá.Tá politikou., 
ale to také zároTeň pfiapivá k nalezeni nové, u.niTersálni for
au.J.e lidské avobodJ, vážící 81. odlilnjoh 1ndividllálnioll projevů.o 
la sákla4ě této skulenosti DJ' ae podle niho ao.hl forau.lovat _1 
ailŮllá.l.ni program pro perapektivi evropakéh o ■jednooová.ni. T 
téale kapitole se cituje pro •ě objevná JQělenka profeaora 
Haveaan.na, te v pojmu. reálný socialismus je akeyta 1 • aožn.ost 
pozitivní interpretaoea není-li tento socialismus _ideální, jako 
bJl Stalinu.v, nýbrž jen reálný, je ted� i zásadně proměnitelný 
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a otevírá mo�nost d iskuse o reformě z jiného úhlu•. To mě uklid

ňuje. A opět se musí• posastavit u formulaci, takie si pf1pa4áa 

Jako nenapraTitelnf ��oural. Na jednom místě považuje mtor sa 

• největší �t1stiění vraždu• popravu ieno PiQ, n&. jiném- lll.uvi 
� •ne�Tětší čs. 3ustični pa!dě Slánského a 10 druhli.• -�u.atibi 
nažda Je vražda a nedá se aěfit ani srovnávat. Co �ená, le 
intervence Tojalt v OSSI v arpnu 1968 •poailila b ipolarit• nejen 
Msprostfedně, podle záporné interpretace Jalt3•••• Marni al 

nad tia li.mu hlavu. Iěkd1 a1 uniká logická návaznost a spoJitoat 
autorových úvah, pfičea! u.znáváa, že v tom aae hrát roli 1 s1.ál• 
ae zvětlujíci aira mé vlastni neaohopnoati pronikat do 61.oži,
těj!ích text�. Auto; bi aěl počítat a tiato druhea čtenáf�. 

ma.pitola Helaink:Y a ob�an.ské iniciativ,�• dobrt• pfipoaenn.tia 
fakta, se kteréao aj. vzešla i Charta T7, le totil helsinské 
tokll.llent, podobně jak.o pak:tcy o lidských prtveoh aioe T :prui � 

států. - jsou pfiltl,ade11 •rozporu aesi propiaaea, cílem a tjohozi 
s11nlaci•, ale dávaji 1 ,možnost v,vinout úsilí, alty se plnily, 
aby ae n7d:íTalJ následné konferenoe a tak ae hledalJ otvor, · 

•T evropaké blokoTé bariéře•• •MeziDárodni 4ohoclJ Dudou. vi"-' 

�en tía, oo s nich TládJ a nárqdJ 'f1tili. Sešel'Ú desítek vzá.
jeani propojených a■pektů evropalté-bezpečnosti bu.de pracu1 

cllollhociolaé•••• ... -piš• aut.or. NeJdf:!ve je nutno t,to aspekt, � 
zůl.édnout, poabira._, utfitit, kvalifikoTat. Velkou pfednoati 

-této kapitoly ;je, !e aa,or po.tavil do kontext• úvah o Bvrop„ 
Úlohu nesávialjoh oběanakýoh iniciativ a jejich pfinoa _pro feleni 
rosporů. dnelni evropalté realit,. 

1 

Doatí.vúi se k poaledni11 d.Tiaa ka pitolu, �iaiž-·•tu.die Troao11„ 
�ak u! 1 u.sv.7 napoTida�i I �opská jedno ta, Sněni o Eno pě. 
Mu.aím přiznat, že·pojJDJ •jednota ETropt', •ajednoooTaci prooea• 
apod..- ae "Qa)Qtuji nlmi čaato T provoláních, pro,raaeoh i at� 
cUich , · ale aál.okdJ' ae speci:tikuje obsah tohoto požads:nu. BieAat
bier uvažuje o zp�aobech ajednooení dobrovolného, federetivníh.o, 
anebo hepmonistického, mocenského. Připomíná r�zné pokus� s 

dějin, jako pokus cirkve ka tolioké. •jednotit kontinent, pro�•kt 

Poděbrad�v /měl mimochodem jednu vadu, dost typickou. Poděbr�d 
pfišel s mJ§lenkou evropakého airového svazu ne v okamžiku, ke, 
b,1 na vrcholu moci a mohl svú.j projekt možná prosadit, ale d 
kd,ž jeho moc upadala a jeho projekt měl být apí§e jeho záchra-
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nou/, 1 5apoleonovo taženi za ajedllooeni RvropJ', představy lite

rát� 19. století d k federační• plánwa za 2. světové vállc:, a 
nakonec udňuje Diaitrowv náait a pokua s konce roku 1954. Jiná 
představa sjednocené ETrop, je fek..nělle aocenská. Btalin vifil 
v postupD.Ou socializaci Evrop:,. -,.J. Strauss, jak ho oi tu.je a.a,. 
tor, pfedpokládá pf ekonáni evropalt,ho dileni uinou 1 1deolo1io-

kfoh a aooenakopol1t iokfoh atruktur ve východní• bloku•. '!o j aot1 
pfedatav, zalolené na síle, na Tálečnéa či jinak náalln4a feleni" 
dnea nereálnéo Z toho autor v,vosuje, le 1 intep-ačni tendence 

jaou ted:, satia odaouze� koncipovat se nousovi v rúac1 blo�•, 
co! ae projevuje v EHS a BTHP, ted:, nejprw v oilasti koapodáf

*'• � učité před.tavě ao!n4 budoucí :Svrop:, ant.or u:rádi Tjrok 

jiatého lranoouze pfi návltivě Gorbaěova v Pafili - pro6 a.. 

pfevsit de Gaullovu a,llenku •uvolnini, dohoda, apolupráo••• 
OYiea za tfi pfedpoklad�S le nebude i,feru.leno �ojeaeotvi s'-

_padni Evrop:, • U�, !e nebude bránino sápadoevropaké jednoti 
eko110aioké 1 politické, I• nebude pfijato rosděleni �vropJ a 
•u.ecka. Dienstbier a1 ovlea plnja právea ati!uje na to, le po
zice vfchodt1 i sápad11 je ve vioech �op:, statická. Oo • tia1 

J.utor odpoviclá, !e velké 1 aal4 národ, auaeji reapektovat sájaJ 
1 o�a„ oatatni oh, potlačit naoionali-,, nepfizpiaobovat se 
•dseania a politickf• realitu• atd., tich doirfch sáaad uvádí 

fadu. �apitola aleapoi naznačuje, jak liroká. je ta probleaatika.. 
Jenoa chci uposornit, !e forau.l.aoe •svatá aliance aila .,_ 

tvof it aooenakt siat.Ša proti revoluci•• je aice doat čaato po
u!ivaná, ale �e nepfeam.. Svatá aliance b:,la slavn.oatni -prokla
aao:.C sáaad /nepodepaala jen J.ni11•, !urecko a pape!/, kde!to 

aocenat s, até■ proti revoluoia v,tvofil pakt čt,f / .lnslie, 

Ruako, :Rakouako·, Prusko/, ajednant aou.blžni a v,hlášenia Svat, 
aliance. h'rzeni, !e federační plázcy sa válk] •nepřijala !ád.Dá 
z budoucích vítězných velmoci• není pfeané, naopak, britská 
vláda podporovala federační záměri, aj. tlačila zpočátku Be

nele do sjednáni konfederace či dokonce unie e Polakea. 

V kapitole Snění o Evropě se autor opět vrací k deziluzi po 
Belsinkácl:l, a pak nepfímo v,alovuje avou podporu jediné evropaké 

koncepci, 'která nabízí základnu pro aožné snění o Evropě• -

Brandtově východní politice. Tato politika v první fázi pfeko
nala rozpor dvou německých státa a dnes by měla pokračovat 
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za.hájenia-odzbrojován.i a pokuse• zminit :lvropu v páao airu, 
zlepšováním _hoc,odáfakýoh atyků mezi evropskými státi, posíleni& 
kulturních vztahů.. A autor tuši, �ak obtížné je v,volat sájea 
o první dva body a najít konkrétní zp�aob, jak na to. Sám• 
spokojuje konatatován.ia, le je tfeba p�aobit·ke koaproaiaiul a 
dialo1u. Musím dodat• le to je cesta aleaýždi, al• i po ni je 
imtn4 jít. 

Jeno.ale politika se rozprostírá jeltě v jinéa terénu. I to 
si autor uvědoauje, kdyl konstatuje prohr, evropaé politické 
levice, která podle něho taa, kde •• dostala k moci, uěnila 
ae T konzervativní sílu. Jleodvážil b,oh se to koastatoTat tak 

jednozna6lli. V Itálii n,q,fiklad CraoilLo Tláda T posledních letech 
waožnila tak.oyt hoapodáfsk:j· rouaoa, že in.tlaoe klesla 1 2� 
v roce 1984 na 4� v roce 1986, oož aá důaledq i pro Tládl11 
ac,ciální pro1r81la V t�to kapitole ae 1111 tor aeaohl vyhnout ani 
probleaatice evropské be1pečnosti, oenný je pfehled fa4y plám\ 
a návrhů. k této otázce, jejich pfednoatí i nakali1 Tů�ec tahle 
kapitola ae •1 líbí nejvíce,�• nejjasněji konoipovaaá a napsaná.. 
V probleaatice evrop*é bezpečnosti a1 vlak autor nevlíaá risik, 
která pfin.áli soupefen.i západu a vjoho4u fl tfetia světě, odkud 
kontlikt ůle btt pfene sen i do :ITropJ ao oenai:y a ide 0101ict, 

rozdělen�.·Oelkem je vidět, !e Dienatbier i Te svých aech zů
stává _realiatou.. 

Stalo• aR·ovlea to, co se stává �olitikíul 1 pualioiatu, 
kdyl pfeaflle ji o joli tice, která se do stala do slepé uliět,. 

JleJl&pad'-11 je fešeni, volají po sfizoTá.ni inatituoi, koaiaí, 

Tf borů.. Dlj� diplomacie j aou toho pl� 1 i Dienstbier alUTi 
o potřebě bohatli or1anizaěni atruktury k evropaltéau ajednooo
váni� ie� bJoh obecni, !e pro sjednooovaci procea /jak ae a1 
ten terain nechce psáti/ v Evropi, respektive pro a,at4a bes

pečnosti a kooperace, je zapotfebi, ab, nejprve zavládl stav 
vojenskopolitického klidu mezi velaoceai. Dále tu auai být si,. 
jea, který aůže bft probuzen jen výhodností hos_podáfskfoh vstalw.� 
a potoa nutnost, a ta už vzniká jednak: ze vzrů.stajícich rizik 
jadernéllo konfliktu, jednak z hroutící se ekologick4 aituace. 

In.ati tuooná.lně je však podle mého názoru struktura k celoevropské 

spolupráci dostatečně připravena. Je tu Evropská hospodáfská 

komise, která m�že obsáhnout vše, od unifikace dopravních zna-
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ček až po v.yhláieni poplachu Te chvíli ekologickéao krachu.. Je 
tu UDSOI ke kulturní vfaini, potfebuje ovlea nové podnět,. 
C�bi inatituce, ke které b, se obracel, vlád, i občanské ini
ciativ, a podnětJ v probllematice eTropslté bespečnoati. llávrh na 
zfizeni v rá•C?i OSI Koaiae pro evropskou be zpečnoat / ae ate jnýa 
atatutea jako EU/ tu ul kd,ai s vědeckých krubA pod'-n bJl• A 
lidská práva? Stále není podepsán opční protokol k paktu.a do
statečný• počtem stát�, abJ aobla bft v,tvofena koaiae pro lid
*' práva uznávaná aipatáfakfa.1 atát,, ke které bJ ae aobl 

obracet občan, kd1! vičerpá vlechl:q aohoati, dan, au právnia 
fádea jeho země. Hlavně některá s velaoci ., ul aěla učinit 
toto 1eato. 

X 

Je dobře, že Dienatbier tu.to atu.dii 61 esej napaal, kroai 

Jifího Há�ka o těchto věcech nikdo tak podrobně nepil•• Beni 
OTš�• 4obte, že ji pustil s rukou T nezralé• ataw.. Nesapfe T 

ni novináře. Ani ne T nepřesnosti tomlllaoi, T pouliTáni ne
určitého v1aezeni čaau - později, po určité době, po několika 
letech, dokonce pile o •předloňské Honeckerovl n.ávltlvi•, ani! 
a1 to z nejblilliho textu. all!e čtenář odpočítat. Spil ._,ah fekl� 
!e ae noTináfakj pfíatup pl.'Ojevuje v pfil11n4 anase o skratko
Titoat, v nepfílil d�slednéa rosliloví.ni vioi podatatnfoh a aéni 

podatatnfch. !im ale novináfakf přístup k psaní politiokolliato
riokých esejů nechci odsuzovat, �nika�i T nla sej■4n.a han-· 

oousi, Tldif Ae Jontaine, kterého Dieutoier citu.je a ao!Dá 

obdivu.je, je také noTináfem a dovedl tento at,1 ve svjoh kni
�oh o atuden4 válae na dobrou. li:roTeň. liá bJoh ae 11pile inapi
:roval 11 itQmonda Arona, �eho •Válka a air• ze iedeaáttcll let -· 
�e pfímo •ukázko� eaejiatického st,111, který• píše vědea. BebaTi 
ai paát recenze, ale tuhle jsem napsal, protože jde o téaa po
třebné, do kterého se málokdo poušti, protože je vidět, že 
Dienstbier o tom něco vi a že umi psát. IQ alím ale, že aobl 
své práci věnovat víc pozornosti a víc úsilí .m,šlenkového i 
at,lizačniho. 

Uvažováni o :SV-ropě do stává dne s nové podnět, • .lluaiae ovšem 
rozli�ovat pfáni a cíle jednotlivce, společnosti, státu, které 
se ne vžd� kr�jí i a to na obou stranách dělící linieo Zájem 
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ofioiálni politilQ na oeloevropaltéa uvolněni je, zdá se, obou

atrannt, ale c�bi stále potfebn.á d�věra v ůaQsl, toho druhého. 

04 60. let se v publicistice držel názor, v,jádfenf poalouP

noa,1 •:tvropaká spolupráce - evropská bezpečnost•• Ukázalo se 

ovlea, !e hlubli ekonoaioká spolupráce v�beo nevedla k hlubliau 

pojeti bezpečnoati a !e sfejmi bude třeba dosáhnout nejprve 

trvalejliho a,stéau bezpečnosti, ktert pootevře proator 1 tomu 

oatatniau. � to je otázka doat koaplikovaná, protože • v ni 

proaítaji vojenů:opolitické, ideologick4 1 popolitick, fakto17 

a odrá!eji ae v ní 1 vli-v, ai.lloevropalté. Ale pfi nejmenlía od 

Belain.ek • o těch Tioeoh na rl.lzných IÍrovníoh, satía ne•il• 

a v aevfeni atarých pfedaa.d�, jedná. !imto •ěre.11 bJ se .11.ilo 

ubírat nikoliv naše mini, ale reál!Mi uvažován.i. 
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�if1 Dienatbier 

Soukro�f názor 
(bfezen 1987). 

ěaa trh6 oponou a do ban6ln1ho kuau, pfedv6dln6ho akoro dvi 
I 

deaetiletl za pohrdav6ho nez6j■u publika, pronikajl dra■atick6 
prvky akutečnoati. 

Nor■aliz6tofi ul ne•hou apo16hat, le aovitak6 retor■a 
zplanl v nudnfch replik6�h. S jejl■ po•t�pe■ pfibp6 dennl z6ruk 
jejl nezvratneati. Nel atr6v1■e Sacharova, v1taj1 pf1buzn1 na 
n6drallch vlznl. Nel zafijeae Pok6n1, •lyll■e, !e vyjde Živago. 
Hiatorici •• chyatajl popaat zab1len6 •tr6nky eaobnoat■i; kter6 
atalini•••• zbavil llveta i d1Jinn6 exlatence._A pfedevll■ •• 
hledajl nov6 tor■y aebevyjadfov6n1 apoleěnoatl. 

Takt nor■altz6tof1 beznadljn1 aledujl •pozorni a ••. ay■p•
tie■t•. Ne■ohou pfeatflhnout pupeěnl lnlru, kter6 je apojuje a 
16ne■, z nlbol •e kdyai zrodila jejlch·•c. Uf proto, o ■ezin6red
n1■ poatavenl •v ar4ci EYropy• ne■luvl, je ji■ azavfena tfeba 
ru■unak6, ti■ aplle alb6nak6 ceata - 6apich by je vyatavil vlaat
nl■ n6rod6■, kte91'■ pflpravill tolik zklaúnl. aoučaani i oni 
vld1, le aovltak6 apolefnoet pfekročlla ayat6■ov6 ■eze, dan6 ata
llnakou organizaci apr6vy, tedy ony ■eze, na nil ěeakoalovenak6 
apolečnoat narazila, kdyl vyěerpala zdroje atelet6he vfvoje a 
energii nadlenl, • nll· •tatialce pfe■6haly vlivy •delu, zavede
n6ho ul v roce 1141 v rezporu • •pod■1nka■t• (jak v1 l �an Fojtik).· 
Pfi vlech odlilnoatecb felf. aovit•k6 vedeni ,odobn6 probl6■y, 
kdy! i pro ni dozr6ly. 

Co vlak • ti■? Karel Hoff■an povaluje jeitl dne• za ■oln6 
podlkov�t ajezdu aovltakfcb od�or� za internacion6ln1 po■oc. 
lloakevak6 Pravda ho pfell• taktni - ■lčen1■• Co ■u feknou čeako
alovenit1 odbor6fi? Vaail Bilak vidi v ao--.k6■ '1'voji •tfebl 
hiatorickou revolučn1 ud6loat•. Jenfe uf nepflj1■6, jak• vidy 
pfedt1■, z6vazni aovitak6 zkulenoati. •11y viichni ae ■ua1■e učit, 
jeden od druh6bo, navz6je■•• �•ko avůj -pfinoa nab1z1 Poučeni, 
utilit6rn1 aoubor nepravd o oa■uledea6t6i. Ve Varnsdorfu ae 
pfidal Jan Fojtik: •N6ktef1 arovněvaji dnelek a roke■ 1968. 

Tehdy ae prý také usilovalo o podobné záměry. Nic takového! 
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Tehdy se frázemi o de■okracii a hu■anizaci aocialia■u zaatiraly 
6toky aa zéklady aocialiamu, na Sovětský avaz.• Stejně jako 
Bilak, i on bez důkazu. Ne nadarmo ■ohou avou tezi h6jit jen 
a dokumentaci v trezorech. Nech■e vlak ■inuloat. Po roce 1968 

měli atěž1 jinou volbu, když už ae ji■ chtilo zGatat u ■oci. 
Lze vlak odpustit, od■itaji-li tvrdoi1j•ě využit nabizenou 
dějinnou ianci?-z6lež1 ji■ opravdu už jen na uchov6n1 oaobniho 
poatavenl za každou' cenu? Takov6 beznaděj tryak6 z feči Ivana 
Sk61y,na •Jezdu čeakých apiaovatel6. Skutečnl, vyjde-li neokte
štlnf Hrabal, Klima, ltvprecký, Kundera, budou-li v knihkupectvi 
Kdbel a Grula, na jevilti Havel, kdo ae bude zaji■at o národni 
umilce, ·peaovan6 za služby pohfichu n�liter6rn1? 

·Uvltejae,tedy, že ae Lubo■ir Štrougal rozpo■nll na svou 
nlk�ejl1 kur6f, nenechal· ve vzduchu Bilake■ vrfen6 · obviněni z_ 

, , r 

konjunktúralia■u a od■1tl •pokuay zlehčovat WS,zna■ nových zku_ 
ienoatt•JCSss. •Nab1z1 ae otézka, zda" t1■to postoje■ ae neakrý
v6-ap11e neachopnoat pochopit či nechul-■ěnit cokoli podstatného 
na. nal1 čeakoalovenek6 akutečnoatt•. Hl6e1-li ee dnes někdo 

k aovětakému vývoji, •neni v to■ nic konjunkturalietického•. 

·'· 
1 Štrougal atiži ■ohl vnést na vefejnoat apor v ■ocenak6 lpič-

ce·, kdyby byl aé■• Registruj ■e tedy, že aktiv pro něho zor·g•-
nizovala pražek6 ■iatak6 organizace, a to •v hiatorick6 pražské 
Lucern1•; jak �dGraznil Antonin bpek i text dopisu, odealanf 
na IN' kSČ� Zeanulf pan Havel, který Lucernu ko■uniatG■ uf pfed 
v6lkou p&jčoval, by byl tentokr6t aai apokojenljli ne! pfed 
čtvrt roke■, kdy byl z6kefně napaden v Rud6■ pr6vu za aynovu 
Eraa■ovu cenu. 

O poučeni ae diskutuje i u •bez■ocnýcb•. Lze alyiet, že 
ne■é■e Poučeni■ dréždit a počkat, až tile vymiz1 aa■o. Jinak 
se koledujeme -o jeho posvěceni. 

Demokratizace ani liberalizace jistě nez6viai na ■rtvém 
textu. Je jisté, že novou a demokratickou politiku ne■ůže zah6-
jit nikdo, kdo chce Poučeni oživovat. Poučeni a otevřenost jaou 
jakp voda a ohen - oheň se uhasi nebo voda odpař1. Poc,to nejen 
Štrougal ignoruje mnohá dosavadní tabu. I jin1 naznačuji, že 
hospodářské reforma není možná bez zásadní změny ve všech 
oblastech společenského životac Text bychom tedy mohli klidně 
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nechat v oblibené■· •propadlilti dějin•, kdyby dosud neplatil 
ji■ zavedent dvoji apartheid - vOči lidem a vůči myllenk6■• 

3. 

Deaetitiaice byly vyfazeny z vefejn6ho života a doaud by 
nea■ěly zvolat ani •A� žije KSč•, kdyby ee ji■ zachtělo. Nejde 
pfito■ o návraty - ty·nejaou časo ani fyzicky možn6 • ani o 
■stu, ale prosti o to, že nelze demokratizovat a vyloučit 
jakoukoli č6at apolečnoati. I zde pfedaeda feder6ln1 vlády 
vykročil z apartheidu, když fekl,že •muai■e do procesu zmln za
pojit doslova každ6ho, nebol jinak by ae nale alova o vtzna■u 
a ro■touc1 váze lidakého činitele stala jen pouhou fr6z1•. Ne 
tak Bilak, pro něhož •kdo ae čeatnl hl6a1 k budov6n1 aocialia■u, 
uzn6v6 i Poučeni•. 

Také apartheid Vilči myllenk6■, vie■u, co bylo kdyal feleno, 

stéle plat1, byl to ■6 stále obt1žnějl1. Poučeni■ proklt6 ideje 

proudi z Moskvy-a zvl61tl aktivnl je formuluje aovlt•k� gener61-

n1 taje•nik. Pomalu se - v 6vah6ch o nové■ roz■achu aovltak6 kul
tury, v diskuzich o ekonomické reformě a dnea už i v projevech 
nlktertch členů vedeni - derou tyto ■yllenky zpět do češtiny a 
elovenltiny. Htu na protikladnost aovětak6ho a nlkdeji1ho čeako -
slovenského v�oje nelze hrét trvale. Jej 1 pravidla už neuhl1d6 ·· 
ani Rudě právo, kde čteme, že •jif pfed dvě■a desitileti■i vedou
cf aecialistick6 sily ve eviti rozpoznaly velké problé■y v 
hoapod6fat.v1 aoeialiatických ze■i. Tehdy byly i ohl61eny závažné 
refor■y. (V.Sudaraki: •eez demokracie nent aocialia■ua• 25.2.87). 
Ale pfedevl1■ •pediný■ měfitkem vlech politických prograllll je 
akuteěn�at., apoleěenak6 praxe. Slova a činy ■ua1 btt v souladu. 
Socialia■aa, apolečenaký pokrok a demokracie jaou neoddllitelné•. 
(J. Fojtik ve Varnsdorfu) Jenže k tomu je tfeba odhodit vle, co 
tomu bráni. 

Skeptiků■ je ■ožné fici: nebude, o co nebudeme usilovat. 
Opti■ia■ua vyplývá z vůle, jak zn6mo. Lze kulhat vzadu, bez 
naděje na úepěch popouštět jen to, co už nelze udržet; a rizikem 
že lano praskne. Anebo lze odvážně •pfeatavovat• a •urychlovat•. 
Nevimo ničem, co by nové politice vyčistilo atůj 6činněji než 
uznáni, že Poučeni bylo omylem. KSČ už pfiznala omyly záv•žnějši. 
i takově, které páchly krvi. 

120 



4. 

Tp by oviem znovu otevřelo i vlédnoucim trauma 21. srpna. 

Poučeni je _něsilně překrylo a politika z něho plynouci prohlou

bila. Dalši zaatiráni citových, morálnich i politických škod, 

jim způsobených, neproapivá ničemu, určitě ne požadovanému 

novému profilu socialismu. O jejich p�ekonáni je třeba dohodnout 

se s novým sovětským vedenim v duchu Gorbačovova přesvědčeni 

o nutnosti •skoncovat a odtrženosti politiky od všelidských 

morálnich norem•� 

Moskva se zdá být připravena léčit minulé křeče injekcemi pravdy. 

Nebude to však dělat za nás, 

121 



Jan Trefullce. 

i) 2. s t  k r i t iko, 

O I:0.12.111.1 Km1č�erovi se zé1,s j oD.nou 
/v 

p,se 

b9hužeTh. ani ne tak o j cho a.íle, 2.le o jeho c:12.rakteru. J2.ko sJiso
v2-tele ho kritik Eilan Jnne;:nam1 °V'Jči.atne ch,.d.lí,jakof člov8k je pro 
!lG j K1.�1dera vlas tne sviňa chlap 

tt • 'V' • � ... , -. 
, v 1 , , - , - Je�nuz Je ne.ue v::3e c1.,cns.:.�s_::y uspecl1" 

- který 11v2c1ěl, co c1elá a co slea.uj e: 'V';'rtvořil ze syého 
topisu k]č pro nezasvěcené cizí čtenife" 

- který nai:isal ro:;:nán-v2.riaci, v němž hlavním hrc1inou je 
11 stereot�r)n2 se opakující t�r:9 :-nuže, jehož č\.uchovní · a ci tov-ý obzor 

. , v . v , 1 , . t" , v. t .,_ 1 • , ,, 1 , v Je :neooyceJne uz.c::r a vni r111. zivo 11ai:,ros1.,o c1uCLy ... necto_o,ze 
t v 

•• t i • ~  

v.,_,l 1•� , 
, v v,v, ;?ros e pron1.1mou ic nicemu., co se z2.sve 1.,l. o l.G.Si{"'J z::1.vazneJ ra:1.mu 

úsilí' a proto ani ne:-.:i.ů.že a.o st čl.obře i.rydat S"',redectví o :":!.Orální 
si tu2,ci v znornalizovaných českých ze.::ních" 

- ban2.lizuje všechno, "co se v zep:felo reži1imÚnu násilí", 
,. .. 

U - ., - , 1 , t • v , tv t, , , , coz sv-80.ci o nepoc 1open1. ono, oc u nas v s :ce av--.:1ni bezr,10cnych 
s nocí j6..e 11 • 

Tedy,::·elme::ie to zřetelně a jasně,Kl„mdera banalizuje,snižuje 
nap::·íklad. ·Jsilí Charty 17 i snahu česk}ch intelektuálú, kteří �ústa-

., 

li doma a vcelí o.or.:1ácím v 0 l)omerrnn. 
Pes aby ocl něho kúrkv. nevzal,jeno:m jestli je všechno-to, 

co o :.1.ě;n kritik říká,také pravcle .. Autor,aby p:é·ilákal masového čte-
,� v . v . , ,_l , , t . v t b , ".::i , , :!.'13.::.:·e, p::..�1. ve.zuJ e pry eXY„ uzi v:,-n ero icnos , pro ouzi v.3::nona z-.rrace-

nosti", címž pustoší "to,co činí erotiku erotikou a krásu krásou", 
:9rayÍ Liilan Ju...1.'1.g.:,mnn. Och, och. Představa, že by si čteni:::- ve Francii 

, r • • - "' .  .. ..,, b' , - .. 1 .,_ ne oo v -�:'1.erice, J e:.-n.uz se pornogra:,: 1.e o.enne ne. izi ze vsec_1 s 1.tran, 
• J 1 -- � , , v t v , 1 , , L • .. • za.,.1J.. _ova 1rn.n0.erovy rom.2.ny pr8.-,.re 1:>::.."'o pus o�::eni .,_rrasne ero·1., 11-Q.r, Je 

proste :::1es::1ysln-i, stejně j2.ko ú.vahy o Kunderově po:plat:nosti součl.obé 
7 ', , , , � v �.T � 1 . , li , • li 

v1 1 • 1 , , , �-· 1 
_J.. ter2.rni :-.10CLe. M:1.ce Jsem ve sve:n arcr11. vu ne...co 1.1:: o·::1.,sni 1•.�J. ru12� 

6 �1 "' · ;i :i ::i 1 ,, t , � . v ,, Kt.,1.nč\.er�• z let 194 -47--"l. espon ,1e--11u zc.e,poc e sy·eno 8!1CLeJ:=J.tlO 
. . .,_ 

. o:9isu, OClvUJU: 
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\TYiiiÝŠLEL JSE1l J.f SVÉ NEVĚRNOST I 
a ona zařezávala se.do nne nejen svfm podpažím 
chtějíc mne veleni t v l:lapkostroj svých mnoha duší 
Couval .jsem a utíkal jsem jí a trhavě roztahoval 
�učivou vzdálenost mezi nimi ztělenou naším 
vlastním na.sem. 

Říkala dělajíc ze svých očí páky 
"Uřízla bych ti nejradej 
prst a stala se t elem té prizc1nů.stky po nE:Íra11 

Oč�ovídal jsem jí slo-�J konečnějšími 
"Pl edám na tobě marně 
�ísto jež by na mou ránu neoapov�dělo 
l:rví už zni."7lou Běda :n3 ukrutnosti tvé bficho 
. b . ..L

..... t' . ' -,._ .i. ' ' • 1 t ' .. , Je - ez ·v·n.1.u!'nos 1. a J:?. nc::.J:.:.mau;;:.va:n Jen -"- as ni vysne:nxy 
ylající z neho 1

1 

Už se tu chvěla jako a.�-:n noci bombara.ovaný ránem 
t ..... , , b 1 � '.., . ""' ,_l ' 

S""L" ecn;;;-;n r8.ne:n a o esu vam-11.ve vymys ena 
roztel:'1..iJ.ila se clo prostoru lnezi nás (Cápku, 
..... ' ' ' d h t ,� �' 'h C'.ta:1.c1. se na ns.s o za ro ... u, co y '\"l.S o nozici., 
v než se ::_:,fi :polibcích přetvářela naše zamyšleni ústa.) 

Tuto biseň napsal Llilan Km1.dera, ko.yž mu bylo šestnict nebo 
seč:.:-:mict let, ale ::_:,odstatné r'JSY 'budoucích pfec3.stav a 11izorů. jeho 
literir:;.-iíc:h. �ťirc.i�i-lJ. L'rl eroticis jsou už zcle vyznacené,hezkých :p{i.r 
desítek let pfeo.tím,než se na Zá1x�.cle objevila mÓch1í erotická v-lna 

ostatně kolikátá už. 
Kunc.erov·y škrty a zjednodušení ve vlastníra životopise jsou 

evidentní,�le nic nesvědčí o tom,že by byly součástí rafinovaně 
pro:nyšleného tažení za slávou a korn.ercníra úspechem.Vždyt právě 
holá pravda by �:underovi v takovém záměru musela prospět nejvíc, 
jenomže jak ji v celé složitosti stručně iryložit? Začínal jako 
sUITee.liste., ale pfi taho"\-�.l ho vedle marxismu i existencialisr.n.1s. 
Vec1el, že po.ino-rový socrealis,1ms je -po o.vod. a nesmysl, a t::J:::é to 
6.ávE'.l c3.ost neo"Datrně naJ· evo. Proto j sne byli oba no ani ne dvou-

.. v &.,: -

::11.n!) !le:_,í c,ost bez:,ecn-i y�eo. zneu:Sitír:: 2. ž,e:: jc1e oprava.u 
" 

1 ' t - ' . ' ' "" -.. - . � -- .. .. 1 , .... o ce �-, e-:_:,r,.:--e z2.c1.11.8.JJ.Cl. iJ:;)l: ::.:ivo0a.Le:no!lU zs.e rozeo1.r2.u 
t · , ·, 1 · ' ' 1 ., � · · � �7 · · , �l , ' ra:ic.:::-3/l0 se_ť!'-l:'."'2,2._e ce:we JS•··�e YJ.o.:;_J.,J2.,.r se u;:-ie ec1:::e 

o 1:rlr, 

:1·• 7·�-, �, ., "'7 11 �� ' 'li c.is1:-_:-a_J.1. Lcace a ::iroc:.u.i:i._:_J i c.1._a a ye::ecec1::e 
sro-:_:,_1·?.m: s jejicl".!. cl:-Ív8j?.:.:í t-:,-orbm.J. }J:?.sl::--\"'"ily. 
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Co si o to::n mel mladý člověk I11YSlet? Tohle by b�rla p:-·ece zají�c:1.vá 
s tory! . Jestliže ji Mil�.n Ktmčtera celou zahazuje a označuje svou 
tvorbu.do ·s�ěšných lásek za hloupost,pa..� to·ne:zr1že b{� proto,aby 
zísli:al zár,afulího čteni:'fe, je to realistické sebehoči.11ocení. Že píGe 

-1 1 1 • , - . .. , .., - "-1 b , b - , 'U.!ile eccy s aoe veci I)Oa. svou tu-ov-en,vecLe ezpoc.l.1y y u.z tenl�é::.t. 
"l J.. 1 · -a�t tal ' � " ' 1r 1 ' . · .. � e 110 muse i ve e rn, a p:�ea ni::i, '.ezv-a , Z:;.vada, Balas, :Kt.·unar, 
mnozí vJtvarníci a muzikanti.A jal:: je kritika hájila a chválila 
a jak hromad.ne pl·e:)isovala jejich životopisy! Tehdejší 11 popv.larita, 11 

a "v�eobecns. znáraost" jsou kvality j eno:n- '\l'n ·narcisistické optice 
tehdejší literární Frahy,n31nadatelství,klubů,stranických výbor�. 
Kundera mi nalrnnec prav-du,když říki, že p-:1.l života prožil jako re
lativně neznámý český intelektuál.Vždyt kdo skutečně zasvěcený 
uz11á;vc1.l jeho tehdejší verše za veD::ou poezii I i když oprava.u 
vždycky vzbuzovaly publicistickou pozornost,protože o kousek :;ife
kracovaly vyraezené hra:."lice),koho zajímaly státní ceny a referity 
ve Svazu spisovate1tú? Byl veličinou v pro .. ...-incii provincie. 

v . t . k . al b . - .. 1 - t ' 1 t ,, · ' ' ú.Tl. i J ro y si precasevza , ze é',U oro...,...J ir,;,ro_r:y, :�.,::::::.J ici 
se jeho tv-orby, zásadně 11.ebuu.e brit v·ážne - a tak Ku.nčlera. napsal 
ro:n±n-vari2.ci,v ně::iž si av.tor-'\-7y1"avec libovolně p_ohrává s posté.-

. J t � ?  •• • t .:i' • .:i , J.. v t , vami. e o pravo.a. Moc se DU. o nezu::.'., J e1.,J.12...K pro uO, ze au or Sél.:::l 

talcov;f p�ístu.p zavrhuje, j ečL."'1.alc p:::•oto, že Ku."l'lderovy fabule jsou ::_:ire
c izne propracované 2. charaktery po·st2.v se c:.rží syé ·•,rni t�:ní lo-Ji�r, 

t�,� . , t , -J.. ,..., .. �t- ,.,, -:, , . . ... - t  ,...,. a.:e J a:.c o ma c ... en:lr oa. nepa::ie i r-:.:.� .• .:..o::ia."l-variace nrcLJ...."1,.1. c en�::·:!. 
vždycky znovu odcizuje,vžčl.ycl:::y_ znovu. rv.ší citové :;>outo -;:Jezi ním 
a postavou. U Ev.nclery je to naopak: v klasicky pev-né, lio.b!sl::y u.o-
. ' -'- '- . • . 

r· 
. 0 11 

' ..., ... .,, •• -e- S'�..,., J . ..,_l:-o l"0-;-;-,2·"'0"":� J e;:n1e S uO'I"".f UC in.:.::ttJ e \.V.no.er-,.i.v ve !::".:/ ,ry J/J. =v C d..u � • •'-'-••U v -
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2.ž · 5roteslmí poloze. Hahá Sabina s bnr·inkou, S�bina, která schov.i 
Tomášovi ponožlru a pfinu.tí ho, aby šel a.or:iů v její punčoše, je kr,.í.sn� 

1 t ... . 1 ... .,S.,l ,.., t , · · · · ... s·ru. ec113;,a e p1·ece 1.n:·1.:::::e ero es.Lc,J,Je11 si JJ. p:.·eclstavte.Stejne taJ� 
i To;.,i�ovo n�rti oken,které celke:::i :-,ocho:1ite.lně kritika rozhor·cilo 
. t t ... " • ' . 1 'al b 1· . . ..... ' .., .., ' 1 . · ·-os é'� ne poc,.o ::m�;"j:l Zl'1.1.80 )e::t, J.: t y i asi rozno:..·ceni cesti y aste:nc 1., 
ktefí za starého Rrurnuska sed1li v l::ri.i:i.inále,l;;:c.1�r� si p:'·ečetli Šv-ej
k�.:Ho to jsr:1e tea.a i:iyli ještě Yětší bl1)ci,než ten blbec! To je lež 

t' �1 ,,, .... . , , , t'7 ., 1 .., , . .L. a. 11e2:i.r2:v11os . ?_ e _o:"1'.:.!.s,::1;:,rJ1.c1. o.::n2.. za s 2 •• -�t20 so1.Lozen1.,Je c-ro11es1::r.: 
.. .L. .., • " ,-

- .. , , .., , !I • • , 1 -� . . , .., e;.0112.::;;en-J. c.o _._once i.r :1·Jst1.rci.ni scen:?,.my i:;.nc:·.111. ce-��1ru,�eJ1.2 :::,oc1.o-
b,, s.; n°'?').., .. ,..,,.u·e --·e1' "- "' t ... ' '? � t . " t • ' . .  ' 

... ..,_ ..,.:_c...i • .;,.u J • .i.·� 11. vO C.tOS z::;;•eJ:ne . .!.. S eJne go es.<·�J. Je. l. S?.::1 

c.:� OS-:"� ie , .. '"'.•,r:;:le,-,� ... c,,.. �e � �/ "" u -� ·· '
u 

>-' -..n.. � , ...., 

., , ... ,, 1· ,. 7 ..,.., -rr ·t·, . t' l"'"'' "-J e.10 _J.cts.,;;:e �102 .. ?..ru D:r _2, :i: 1..:.:ce • .i.i..rl. . JJ.c za 1.:::1 11.es y�i u.r3.s:;�vou 11ra-
., 't' .. ,, .. ' · 1 1 • 1 .... ' 1 · .. ' t T '.... t :::1.-K1J., neci 1. v1--a:::�eu111 ,:;_2..!.{ o�o-no!: 1,J., e. e YJ.úl. v 0,:1 o:nS".!::uv, au orem 

... · ' ' ·1 „ 1 ,., ' • � 1 Al .._ ".&. l · ' " }_)0Z.e�"ll12.n�r 

1 -�.n.l. � C1.0 JlO-�OCtl.ne J.c�:r -�r •••. :>y ;·,m 1,0 S vY:!10Vél. O, 11enor:.zn� 0::)-
... t· , , l' - ""' ' " , ' . · · , .. ,:;1.::1s l.C!::Y ,r;:.r��res 1. �0°:1ery na soucas11.9 cesÁ•'J -vesnic i - J �-=o oy ne-
... 1" 1 .., t ' ' " ... . ..., ' t ... .::i • 1 ' ... "- , , t 1 ' • v-e c e , ze v e par:::;.c.w."le J ::-,i, s ::-e�is�:ove, :::nes 1,Sle"IJ pro.arnn ro_c,-v·ane, ;JY se 

lidé To=iišov-a 2. Terezina t�r:pv. "'v..,:1..oec ne:::1ohli uchytit. Jej icb. v·esnice 
. 7 ....... ... - .. , - • .., ., ..... , Je zce_a urcJ.tt; z t'.;)CJ.1,kter3 se č'i.od....'1.esl:a .,._..yl1fu1.uJ1., ::.:,rotoze 11.ena.bi-
zejí nic,co by zajištovalo e,obré bycl.lo:&ni snadnou praco·vlú 1,i'·íle
žitost,ani řád venl�ov�kého života.Trvalý ?Obyt v nich není pobyte□ 
v fdyle,ale na posleci.:ní štš!,ci.To,co Ton.:Íše e Terezu �rhnalo z měs-

. · ·. ...,, - " ' ,-1 ' · 1' ( ,.., ta,neJsou JeJich at uz slmtecne nebo ·1:y1n��s ene :proo erzy- 11 \�.rr::i�;slel 
jsem jí své ne":ernosti 11 , "bolest yz.šnive V:,"!Ilýšle2.1.á11 ), s ni::ii by z�. 
no�á�ch okolností žili štastne až clo smrti,to,co je :přinutilo 
změnit prostředí je nesnesitelnost po:iyšlení,že by se jejich pro-

.,. ·- viz.orní existence ve znár:iém městě nela z::ienit v tr\�alý st2.v,v bez-
., s:nyslné,bezcel".né i:>řetrváYání.r-�vím,jak kčl.o,ale já si v sobe takovou 

vesnici nosím po všec�na léta trviní nor.:ializace a vlastně aoa.nes, 
jako :poslední r:.1ožnost, jako ves11ici-jropast, j_ako ::.:,f·eo . .stur,eň l: se-

...... ..., . , . ...... . . - . , , -- - .. bevrazae - a tele si tulce To1:1.3.:-.:· ... 1.v a Terez::i....""l konec vykl:tcla::1.l':..c.yoy 
se ·nezabili v E.ute (ostatně sebevražéčl.né:;i) ,r:.ruseli by s .... rj_j život 
sa:71i 1.il:oncit. 11 Post2.v�r ::10l10 ro:--.1inu isou Ji1oje Ylast.tl !".'.J.ožnosti,kte
ré se neusln1tečnil�r ••• 11 :-íld. autor a já si nyslí·ci, :Se o::,)5t I:lu,rí 

, , . 1 , . t" . , . , ... . 7 praydu: Nesnes i teln,:1. lelú:ost b�rti Je z y sen o 0::1, J 2,.;: ':)"',š s::onci_ 
clov-ěl:, sv:,r!l Yl1i tř1ú::i nstroj ení:,1 �)OČ.Oi:>11:! I:i.le...."1U Kunclerovi, kc.:r:,:r se 

. , 
č , , . � . .  , ... byl skute c:ně v-r:J.til clo ::norm2.li:::.ovan9ho es�;:os..,_ove:1.s-!:2.d°i. J esi;_i::.:e 

... e··1 se-:-i Y1e•1-Í r.cel.., ")i�---r;'i·v� -,,� ,_ ").,..,."'TO.;:';; velice bli2.:rn, 2.. cert2. st2,-IJ - . '·- ... � �-- ,_, • c.. .:. - <.", \, " ,:..  ' "'., • \. - .:. c;e., \ ·  . �· 
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neu."!l;:í-val okne..Ku..'1c.1era není sá.':1,kčlo mel a ··má pocit,že by to tacly 
nepřežil, že by neunesl osud, od.lehčený od všech srdci blízk�rch 
e:d�stenci:ilních jistot. 

_<\.le není to tedy ne.konec pt·ece jeno� slabost charakteru? 
Je to o:pravd.u t2l�, �e snaa. Ktmcl.ere., je.ko jeho hrdina, 11nedold�e lJro
nikn.out k 11icer:1u, co  se zas-..rětilo licl.sky záv-a�nej šíI:lu úsilí 11 ? Ne-

,.., ...,. ··t, 7 • ..., ,  :, ., , • , " . .,, 
;:10.:.1_ se p:.�ipo Ji .. :e zc.e J t:im vzc�oru.J ic i� :Jez:-.• ocn�TI, poa.e::,isov-2.t ::;s.-
č.osti, v-:;zv�r, čl.okx::ienty, nec:1.t-1.t se ,:-ysl;chat a zavír2.t? A l:c.1:rž v.ž 
teqr zjistil, že se svou :Jovel1ou · �a to ne::ii, ::,roč n�ts sv}:·.1i rozkl2.o.:r 

7 ..1.. • t • . ..., "- ..., i 
., " 1 • • t :, lť 1 • . . o nes::1jrs_nosu1. :;>e ic Jef::�ue ,;:e v::;e.:iu c:.e::ior2. l.ZUJe, ecl;{ - D2....'1.t:'. l.ZUJC 1 ' 

Il1i.1., nerď v8tší pohro:na ::,ro nc::>ohnute ortodoxní !catolíl�_r, 
než velký s;iisovatel k-:estanské orientace, pro �artajní fu11l:cio11:ii'-e 

l, ' . t 1 1 . t t . ' l . t . . ' 'h . ve K:/ s:_;isova e_-.l{o:m„mis a, lJro praS'""Jla icey po i l.ZUJJ..Cl., o emigran-
ta nebo disidenta velký spisovatel enig-rant nebo disiaent.Tal:ový 
t , t · .. ,. ..., 1 · , ·, 1 , t ..., · t , ..., a 

..., , .., · a_en o--ra_ll�:", CLO!!l�r� J. v:,r, sve„1 a.vJ prezen prevra i pre ev"Si.:n v-sec!U1�r 
zikl2.fuú hod.."t'l.oty hnutí narv..by,zpochybní s-.,raté,vykřicí,co :nelo 
zústat za kt.tlisél..-:ni, jakoby -zvětšoye.cín sklem zveličí všechny· nei=.h.r2.
ry,necistoty, :_:,ochybné pr2.ktiky.Cl1raň nás p�:nbu Gral1a::mi Greenv., 
Hal2.sv., ale sa::ilozřejmle také a.alších Šl�vorec kJch,Kund.en1., Vaculí!di. 
a Havlú-c.ramatilď1. Co je to za spravecl1 nost, že v lia.ské paměti ne-

. • ' · ' 1 . .. ' . ,.., t- , ' ..a. • 
. 

• 
"-. zus112;:v-aJ1 ogic1cy vyi:>racovane a 11aneJ,1JS po reone pe111ce a poZJ...iiJ.Y-

, 1 , , 1 
. � , . 

1 . ., , '1 .,,. 7 t , 7 , 7 • ni ::,rove i111.,2. e poc11yo11(;:;,:rozporu a 1c.:.s_:EL10 zo1.,_j.2._s Yl. l'Llle _J..-
t . ' 'l ..., . , ·· ' l' ' • 0 

- ,, " 1 · • " · · " ero.r1u "\":f e-.. ry, ::.e J. v-o.w.1e v 2..:u 11Vv.rc:i..110 tLUc_1a Je D,."lOnqr J as11oy1.c,-
....... - , ., , . - . t v ..., • v , v ""'7 • .., , 1 . , .L. noJE:1. 2 • .::;:onec .. :o:ncu uzi ecneJ_:�a,nez ;,ec.:_:i..ye v-.,rpracova.1:i;l e e.1Jor2..11 

pravověrného :nadšence? 
To nebyla šte.sAtná chYilka kri tilca liilai1.a J1.m.g:::1a.:.'111a, lco.:rž 

·vyt�ů1l na i.lila.11.a ICi...,.nd.ert1. ::1oc1ifi!cov2.nou :-nv.11ici ze starého arr..e:1.ilu 
socie.listicko-ree-.listické::i.o li terirního :pul)licisty. Dob�rl se 1� hr8.-

• • ' • , ...... ..L.' - =1 t - ... '"'l . ' .., nici sv:,rcn z.:.:t.i.L·enos „i a :9:�ec.s ·ay,a p:·ece neuYl.C.le 111.c "1_:-1.c,ne:;:; 
� , .., • , .:=: .. • .. • ...... , ,..., ... ""' , 1 · ... , , z1.1 . .-""J.1.Ll. ve :;i2ar�1.�o:�r, ne oo v J e.:10 :_:>o J t:: i;i s::,i::1 roz:!)ory, Joc.:n1-::y z. 1.c.s.:.·:::.. 

7 • , , ,J 1 ., • -T 7 v 1'" :, • • • .::I v 1 , Se--!.V.l1J. i:;a:·:1, l'=C•.e ne JSOU. M:ZJ.)OZO!"OV'2w��era Je J l.!11..:..e, ze �e =·-:::1 
j eho čtíle::i (s -=.�;-j i,.i.lrnu. o"bc.o:)Í, kc.1.y · psit :;_:io sv-é'":;), oc1. :-:1::-.f.isty·' 

- fl " .... - - , 1 , � � .1- - 1 r· · .J... , , 1 , , t · , t ' "lrer:::..._,_, p:ces ;:),1e:"!1e .:;..s"�, LJer u 2.z c Je sne si 1.ie_11e er1-:os i o�r i, 

, , . --., t, , . 7 . . . , ..., . ,. 
rr a . . . ,, .., "7 . " . :_:,roch:::.zi jec.110 -ic1. _inie. _4. ::,r:.--.ve Ji se _-..tm. ,era :,r111.c1,1.::1._ne oc;._1.:-3 1•1.� 

oč1. b2:.}rn.:·1s:r-··ch "1_:-elkosDiso-,:--2.tel'.:l 1)estseller-�,_, z nichž ostatn� 2.ni 
- � -

j e6.in:" nepr2.cnj e :podobnou technikou. 
, • - 0 1 ... u - ... .._ ' 'l ' ·t . 

V teto roYine VL;_,Jec ne J c..e o svecec u'\r:i.. o 1:-ior::.. ni si uac l. 
'\r i;:-•-,o-r'"·1�7; ,.,o�:--:-•,-··c"' �ces,-�-�c·1, 7.e:·:,i'ch 11, o 1:1..mc"lero"TO st:-et11..._:_tí s "'.)_. o-

�-- - ·----- -...J • .._ ___ :.., .1J. --i.. • -

l:leslou :-:ioli tL:on, o ·ooj o čtent.r·e a ::1ísto n2. 1::-iišnún trhu, �.le o 
c clo ši vot::.ri, orn-1.č.ov-�'·, cr:1·.:3.tiC::y ::t-"'O::Í\'F.:1} vrli t-:.',JÍ lmn.:"1:i2:t,1:terý 1:,J.:.:.1?.ercÝ'/ 
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hrdiny zasalrn.je s ne,rídanou silou,způsobuje JJ..m krutou trýzeň, 
·vyvolivá·znovu a znovu protichůc1né pocity štítivosti,trapnosti a 
inferiori ty i zas extatické llinanutosti a toti.lní zá:n�11u oškli Yosti 
a lo:·2.sy, s j cl�ou se setkávár:ie snad j eno:n u Brn1clelaira nei:,o Lautrea:_ 

J.... · "" - • ..,, . � , • 1· . v .., . ,  , rJ0111.ia • .!tt uz r.11.::ior,:.c.n3. cit i-vest na prot1Jd2.a duse a tela, sel1aJ1.ci 
do m;;-t-1,vznikla u Ku11c1ery jaldcoliv,ys�rchick)m úrazem,��chovov.,cet-
. - " - ' ' ' · t 1 1 t . t , ' ' " . . ·. t oou, ::,:. ... ea.cas:::1:l'l:i uzré.mJ.m J.j.1. e e� u, Je o !maci :sec.i um J e.1.10 ,.rorby, 

1 ... ' h . � . ' . . . t. . t . +.o p ;1.zic a uezi poa.ro on::,r:ni popisy in 1.:;.1. , .Je v 

' 

t '.., - . "' j_ ' . 1 - . ' ., t 3.Z :rc:scinace,icvere se po -couseJl. pron1..:a1.ou a� k se.:Ilé, či.o te::mot po-

nořené zá"nao..e vznil� cloyě�a. 

, 
·.a.. -

, t . , ta .._..,, . ..,, , n , , . ...,, .. , v.:,··zna--:u1i1.1,aeva_voya ,vy.Ltaz2� o pavr:i..cn:rc_ .. mezi,nen:i.. nic:i..i!l Jll1�rn 
než v-;-..c-azem touJ.-�y zrušit,vy::r.J.dit z obzoru. YGčl.o□í nesnesitelnou 

. 
1 t . , -- , , 1 , , j_, 7 • � souvis_os :nez:i. org::iny v-.1mesov-2-m a p ozeni a ·svrc11ova:'1os ul. _J.o.-

, ., a· ' . � • ' h t . 1 . n . " ~ t ~ �, s„c,e.:.10 .ucna i cnJ.c.!.1ov.."ll.c_ pou mezi _i�_rn:i.. _..,. p:.�ece z2.s, pro o:;:;e oc�_,...,__ 
"' • v , '-i-1::a nemtze o�- " 
ti j e j í vi1l i) 

nikcly c1okonalá (Terezino tělo _pocitv.je rozl:o: i :_-J::-o-
• -, -, 

..,. , 
.i. • 7 • . • · 1 t .• . ~ Je C-OVe� susoy2...11. neus v3.-��i :prun:i.. r:;,r ra:;r_Jl:.e, po:uzv.-

· ' ' '.., · •. . .. t .L • .i. • ' • •. � 1 � ' •_.L ' J l.CJ. ZVl.1 ... eC.l:COS "i, a5resrvi y_, r:1S ul. YOS "'i, Z3.Yl.S ul., Vč:'.llC!.é'. S v"\'!'1, l-.. vere, 
. 1.:, .., • .i.. • , • v "t"' , h t1 .., , h , .J.., 
l. r-....yz z1..1.svai."2.Ji lJ01.1.ze v rovll1e vn.i :rn:i.c .. ,:po _acen:,c l�1.u1,1,z:_:,o-
. · ... · ' · , � t a t , · ,, · ·, · 1 , , -- · , · c.nyom1Ji re3....1_11.os a oprav ovos ... 1a.s1�e.10 usi ov3.lli o vecne, ..r.os:.:n.c-

. ké cíle, o_ ušlechtilé, 1.-,;,.l tivov2.né vzta.ri.y r.1ezi lidmi. 
-- • "'I , , , .,_ , 

h 1 vk , 1 v , h r�tu1c.era naoisi ve sv;rcn ro:.n,::1.11ec_ ce-ou s. a u mozn:�c __ vc.-
riant, jak citlivf,nebo chcete-li,�fecitlivelf člověk na toto své 

fatální ��ezení reaguje,od nenávisti a su�ového zes�ešnení lidské 
""' • • ·' ' . • .I. l . .J.. ' 1 .a. - • , � ,�-.L. . Iyzis,z2„11rnt1.JJ.Cl. i necnuv r a1::1.iu zrozeni a v asvne i .1c c.1.vev1., 
(v 1

...., 
,., 1 ..., • • · • ' •u· o,1_,c._' -f ��1- "1 't"l� tó,,_� ., �,r·�t•1r� a_cl.J': na roz_ou.cenou. Je ::11:-.:.1.0 J :i.ne ,. . _ r<;.,.::.-..01. ... c ,.de� ..!.JO,c, . -.:... .!. -

.., t' ,, . v  t ') - ., . ., ·-1- t 1 
.

.... .. poce i a rou:i.covs vi , ,::.�es t�OJ8.Go· ... ,.z a sov.c:i..vnou. o_era.1'lc1., �z ::_:,o 
zotú'alé :_10::usy zošl:li-vi t si 1.rrisu a v�neše:1.ost a r:lilqvat ".Jr .5.v2 
f';y:.icl;:é o:::}tli-;,rosti. 
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Proč si stále neJsme s to otevřeně přiznat, co člověk je, s čím 

neustále, bez ohledu na politické systémy, zápasí, a kde se to 

v něm, právě mimo mozek, všechno vaří? 

To, co jsme zde v Ceskoslovensku téměř po dvacet let proží

vali a co vytváří kulisu, v níž se Kunderovi hrdinové pohybují, 

rádi za rok zapomeneme, ale trýzeň, kterou snad všichni vnímaví 

lidé ze své dvojakosti, fatálně jednotné a nerozdělitelné, poci

tují, zde bude pořád a Kundera bude mít bez ohledu na módy své 

vášnivé domácí a zahraniční čtenáře, kteří v jeho směšných, 

trapných, odpudivých, zlých, velkodušných, soucitných i soucit 

vzbuzujících hrdinech potkávají své rodné bratry. 

Poznámka : 

Než jsem napsal tuto úvahu, přečetl jsem a slyšel jsem řadu názo

rů na Kunderovu tvorbu. Jestli v ní Květoslav Chv�tík, Josef Škvo

recký, Eva Kantůrková a jiní najdou volné citace svých myšlenek, 

prosim je o porozumění : přesné odkazy by můj článek neúnosně 

prodloužily a stejně už nemám všechny texty po ruce. 

JT 
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Ulrich Greiner: 
/�eznúilq k jednemu přecenin,mu auterevi/ 

I> lt t G A S T ! f Z L I V t S T I 

Kil• seriézních auterO. v�nuje sexual.itl telik pezernesti 
jak• čeakt spisevatel llilan Kun4era. T•t• t,ma ieminuje jeh• piti 
rem'n-0. stej_nl tak jak• n6',vn• vyian,mu svazku pevídek •smlěn, 
1,aq••· Smlln, je llam'ní i se�eklamy, jimi li4' prepaiaji ve 
jmfnu 1,sky; emilnl je m.strej, ktert, j ak  ee lii, aemnívaji, jilt. 
ume!ňuje se milevat: 

"PHpeutat 1.ásku k eexual.it.l, t• ltyl jeden z nejltizarnijiích 
rápat6 Stveřiteleo" X temu peznmi iec�zí Tem,1, hriina Kunierew 
Ya remánu "Neaneaitellá lebkest ltyti" /1914/. Tem,1 si pfedata• 
vuje, I• sé�_,1n:t vzruieni mule je aéchaniaaua aest,vajíc:t •• t.veu 
•• eelte zapaiajicich ezueených keleěek. "Zu), na nimi J• ..-i,ina 
nah' le�, se ietýk' pretijlíh• su�u., na·n1m.1 je. 'f'epaú imperativ 
erekce. Ktyl ae nijakým net.epatřenim. keleěka pesuneu a kelelke 
vzruien:t se t.eatane •• kentalctu ee zultea, na nbll je namal•vú 
••raz letící vlaětevq, nale pehlan se buie vzpři.mevat při p•
hleiu na vlaš tevlcu." 

PH pepiiiev'-ui·eexuilních úkeml je pr• Kunieru typie� ne@!) 
milesN.n6 pfím.eeto lení st.yt.llvka. ile ěetnf eretick, ec4ny- T jeh• 
tíle nevz•uzuji ve ětenáM 1,a.n, lcrásn4 pecit7 ne•• pfijemn, 
pfeista'Y70 !emál uzavír, av, spíl tristní úvalq viteu: "Je4int 
sp�•••, jak lialcu. uchróit pfet •l•••ti aexu. 'Ity ltyl• nafiitit 
hH.iny v nali hlavi a •tt vzrulen pehleaua na vlalteYku.• 

Beni človlk1 který mlurl • •Dlaeeti sexu•, anat pfeée jen 
atyaliv, iuěeT Tem,1 není Milan.Kuniera. Tem,1 Terezu miluje. Ale 
pfeate!e ji telik miluje, !e kvO.li n:t •pustí příjemnt exil v 
Curychu a vrací ee •• Prahy, kie vl,dneu kemunist,, neie�le ji 
•tt virnýo SDír, si aexu4Jn1 setkm� a !enami jak• jiní alíraji 
zn4mk:y� Zd, se však, le he ta váěeň neeaětaatňujeo Sexu'1.ni p� 
zení je nefest, je to spíě něce jak• prepadnutí dregámo 

l' reiúnu "Kniha smíchu a zapemniní" ae apelu "f'YSPÍ "•mina 
a Huge. Je t• nehezk�. Tam.ni se te aijé peprYé p• tf-ech letech. 
Situace jí připu, nevyhnute1n, a neecivratn,o Aby s�z unesla 
její trapnest, myslí na deby ••velených, kter, trávívala se svým 
mužem. Huse, stálý hest v kavárně, kae Tamina pracuje jak• ser
vírka, p• ní teuži už clleuhoo Kclyž Tamina nečekpně ke věemu 
svel.í., velice h• t• vzruěío Aby ten vytoužený ekamžik co nejvíc 
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vyehutn�, snaží se myslet na něce jinéhe. 
Kunderdv kementáf- k temut• gretesladmu, na neaerezuminích 

zale!enému setk,mí zní: Ten pekus, k nimuf. ••• aktéfi pfisteupi
li z pretiklain/ch advei-d, •t• 'bylo te jeiin,, v če• ee petieltali 
jeien truhémtio" 

V remml Valčík na rezleučeneu /1977/, eretickém debre• 
trulství nikellka párd1 aveie Jakult llgw.. •Nikq si nepf-il nic 
ménl nel milevat se e teut• iívkeuo" Jaku.1t•ai pfe&staví !ensk, 
pehl.av!: "Cítil nai tím viím v!�ckj' nechut a vzpíral se temute 

pei4anetv1." �fi eeul.e!i věak ke sv, nevell zjistí, le je vzru• 
ěen: "Jeh• iule ee pekerni ztetelnila e činneetí jeh• těla," 

Sexua1i,_a je bl.eup,o ti však tak4 sveu temneu a iěaivea 
atrúiku. T p•vítce •Fa1elnt auteatep• / z knihy "Salěn, láslcy•/ 
ei ml.a'-1 p4r vyrazí•na ••velen•u• U jee, aenz1n•v4 pllllpJ' zaěn• 
lena br,t !ert•• etepafkue Kul na t• lertem pf-iateu,í. Ze hry 
se stane v,IM vlc. Večer v hetelu je� aul s!! sveu p:f:ítellcyní 
jak• s kurveu a nutí ji k peni!uJícá vice•• �q! pak dejie k 
seu1e!i, cítí eba vzruiení, jaké iee� nikiy nepeznallo Rezkel 
ne'�y1a nilcq tak velk, a nikiy si neltyli cizejlío Mul nenáviií !e
nu a lena pl,ěe hanbeu a s trache� 

Sexual.ita není jen b.leupá1 temná a iisiv,. Je tak:eTá tak4 
pr•t•, le se v ní nezastfenl vyjevují n1u, puiy, jak• te\1ha pe 
meci a pematychtiTesti. wfert" /196&/ ee Hehr,v, v Praze T •••I 
stalinismu„ Luavík, kter,f „byl·kTO.ll nennn,mu !ertu vyleuě•• z 
kemunistick4-etratcy', vyJ...euěen z vyaek4 ěk•� a eiseuzen k nfkeliiit 
ka l.etO. nucených pra-cí

1 
se pe tem Ti•• n'11Heu eetk, ae !eneu 

práTI •n•h• seuiruha, ktert •• tehi;J nejherliTiji zaáazeval • je-. 
h• petreetánio 

Žena ee •• něh• zamiluje. Lutvíketl je lh••tejn'-, a1e Tit�í 
pMle!itest k pemsti. IU •• s ní setkat v pfííteleTě ayti. Pléu• 
je sch�zku a chlainýa hn!veap Chce_ p•k•�it tu lenu a tía i sT,he 
nepf-íteleo Pf-i seule!i ji bijeo Ale !ena pf-i tem cítí rezlceAa 
Peinteu t•h• buarnihe a skliěujícíh• pf-íaěhu je>, !e se LudTík 
kr,tce na te setká s jej:ím mu!em. Ten ú u selte pfítelkyni a,., 
Luavíkevi n,a.jeTe, jak je mu iecela vhM t !e ae takhle pMjemně 
zaavil své !eeyo 

llilan Kuniera preváií demytelegizaci eexuali•Y• Kenstruuje 
lidi 1 místa i�je a scény jak• věiec - se%Ueleg, který chce zjistit y 

jak se chevá A, když se za určitých poimínek setk& e Bo čten&.ř 
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ty scény pezeruje zpečátku jak• veajéro Brzy si věak uvěaomí, 
!e jde • vypečítaný pekus bez jakék•li ausn, eretilcy, který au 
-� iaentif'ikevat se s n�ktereu z p•kusntch e9elt a pedilet ee 
na jejúi yzruěení. Za uěleu rezkei edmiĎuje �undera čtenffe 

. rezkeěi z·eahalevmi a prehléd'1úo Prete!e gypracevmJt alj J• 
lblst•uini a ne-rateatnt, . tiěí ae čtenu spelu s Kunierou peznmím, 
la akutean, metivy liať Ja_eu ulto!ejlí nel přédstiranl a aemnll4o 

Ha Xun4•r•Ti je ••••rni psyohelegiclq uTYemllt, iluzi zba• 
verrj a atfízllvt Tbl.et ... •nich eblasti ělev!lca, k ter, zvl,št 
aváa�jí k remantickéau. zlcráilevmn. �ti temu ••raci �unaera 

aveu nen,vist a vAeehml iiapeetickeu inteligenci evéh• psaní. 
V ramúi •livet je jinie" /1974/ lí!í livatni pMblh ml.atfhe au• 
le, ktert·ae vyvine ze zhtěkan'1le.,matěina masliěka· T epertunistu 
a spreetfhe_zráace._Tate peataTa, diletuj!ci ltáan!k • 11ea•írneu 
a smiiDéll ctilffesti, ztr, .. v,mt milenec• penerznf•! eretickýld. 
t�tazie� •· praktikudt tat• pestava je akute�nl ...jÍupek Tit 
••j•rneaii. l:uůer� �- ní ep,j1 •vl tfu1 "ji:ůl je pfůie P•• .. J.t: 
�-•�t.u: . .. pelitiku. 
· ·. · � I ·v peli tice pNpůaj :[ u .. , néua tile kl.amav,lll\l tfpytu vm.e• 

... - . 

. 

�•nfch i•eál-0.. I v peli tice _zakrýv, i•e•logick, 21lání jen cha tmi 
·. ekute�n•ú pebnutku veiker,1uť lilak,he jehlia1 :_ te\lhu .P• meci. V 
ta jaeu. sexualita a pelitika jen dTa speciill!d trubT UIŮ.Titrzilní 

-lli. A tu �un4era pr•njsleluje• 
. l'r• av.-u stratep.i etrhávW masek ú Xuniera alclilu.jťe:! a 

tllk• ·qvratitel.nt 40kaz: jljirq e·T6 Tlaat.i., laakealevenaka, kter, 
•kup•v&µ. na�istf J; p•t•• _je . neTU v.v•ua••ali d••krat·iok7 a ••cia
liat-io]q. amllleJ!cí. i4ealist4, kter, trplla __ ped tererill etalinia• 
lblj pet•• Ji zacliv,tila euterie Pralalc,he Jara a znen •• stala 
•�lt,t· kemmiatickl _n-utaliq-, kayl ji v reoe 19,1 _elasalila •••. 
Tltak, 8l"lll64a. Pekalt, se tu atal• brtinatT! e,ití úaili, itea• 
li�mus ela_lt:! zrai7, ·liaskes-t eltěti n.iz�••tit 

�•t•· je temn, pezaaí všech rem'n� Vil•n• KUD.ier,-. A ka•�•u 
ia�orme-v'11y spct1eěensk� peměry, nemeheu z�atat neperul,eey ani 
int� Tztahy. Sexualita je u KWliery kemiclq, Týsalěnl pekfiTe
nl ebraz- apelečneeti, Te které Tlái:ne mec a násilí. Uaka nani 
ž,má nebesk, m•cnest. Uska je nice krajni vzácnfhe, neyYeTEtli
telnéhe, aojemn�h•, Tiaycky záreTeň tak, trechu amlěn,h• a vliyoky 
ehrelenéhoo Tereza a Temái, Kunier'llll nejkr,eněji! a jeainý sku• 
tečný milenecký pár, přijde na kenci rQmánu "Nesnesitelná lehkest 
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Dytí" smutni a bídni • živote 
·;Milan Kuniera není antikemunieta, eleepeň ne-. tem smyslu, 

jalq_�il na �sli americkt neekenzervatiTec Norman PNheretz, 
�•YI aireaeval. Kunaererl-. fíjnu 1914 eteTN!q ••pia /Tyie1-. 
ěaaepiae eemmentary/. Pedheretz teh.Q vyzýval Xuniera, aby se 
peata"Yil Hhedlaniji na stranu llilitantníhe antikemuniamu neeken
zervativcd. Kunaera •Y �yl eviea, na rez•il •• Peciheretze, eetva 
s t• u•ělat si z antikemuniamu ne-.eu i4e•1•gii, kter, je velice 
eptimiatic�'pfesviiěeaa • pfevase aemelcratin4h• s,pa4u. Wa t• 
je Kunaereva·eke.pae pfílii velk, a jeh• p•chy•n••t • liiak7oh 
ctnestech pfilil hlu••k'o 

XuriierO.Y ebraz ělevika je tety iest temn, a jeh• peeimiamua 
iest ťlernl• Preti temu preteetevat by •yl• nai'Yn!o Tilke •ě•k'• 
vat veselí a smíflivest •• nlkehe, ki• salil te oe Mil.u Kuntera. 

Špatn4 znienesti evlem Jeltl ne4ělaj1 api„vatele, a li• 
terÚ'ÍÚ kvalita KundereTýoh knih Je pecey•n-'• ••ní pechy•n, 1 !e 
umí pa,t

-, 
cel T Jeh• pfípa•I ZD8118ni: je lt;,ystrt._,anaJytik, �ektn:í 

filoaat a •••h teraulující eeejieta. Ale "f'Ypr&Tiě není. 
Vypravlě •dv�fu.j• sv,llll pf!blhu, avěfuje •• 11111� X:uncleravy 

pfíaěby jseu vy113ilen, kenatrukce, jejich! zúir naetaupit cestu 
•ňkazu je rezpeznatelnt T kal•é• alcam!ikuo Yypraviě ., .. , •v/a 
pestaVÚl jejich vlastni li�t • lije pH vypr,Tění liTetea -eni·ch· 
p_eatav„ X:unaerev,y peatavy jeeu autaralq ul pf-edea D.ál.e!itl ae:ti.
�T,JQ', jaeu t• leut.Q v jeh• ruce a ta ruka je w�ce r.,chl..e 
karmi·iluJ� •• typiclcých a výraznl T7P•"Yi•ajio1ch ei-tuacío 

. Yn,ra-.lě •' patileni· z vypr,•lní., z prN.l.•T.Y, • •4H&em_, 
z vyl?tě�.rd i zi�vl veileJiíh• Htailu9 l:un4era nem, látm pe
tlě_en! z V7Pr,vln!, nelič!, nikiy neei•eěí. Jak jeh• peet•"f7 vyf!j, 
půaj:f, se čtenáf ne••vi. Le•a, anat:, nio• jake: "Praíěka ú •a<!!J 
link' a vie.Qí j! z hruai jak• avl šv••tk:Y•" Ví.o áe • e1ze, jean, 
z hlavních peatav "V-al.ěíku na rezleučeneu" neaevúte. 

Tenhle rem'n éstatnl zač!� t.akte: "Zaěíná pNzim. a etramy 
žleutneu, rud.neu, hněin•uo" Začátek pevítlq "Sympoaien" zní: 
"Inspekční p•k•j lékaf-0. / na li&evalném edciěleni nemecniee v li.
••v•lném městl / sveil dehr•ma4y p�t pestav a spletl jejich 
jednmí a řeči v nicotnt, a přece tím raaeetnějli! příběho" V 
"Knize smíchu a zapemin:!" se Kundera eDrací pf::íme na čtenáf-e: 
"Města, v něm! se aěje m�j pfíběh, nech,Tám v anenymitl. Je te 

preti všem pravidlům perspektivy, ale nezbývá vám, než abyste se 
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s tim smífili." 8 n�c• peziěji vysvětluje: "Cel, tat• kniha je 
remú ve f'ermi variacío" 

Je t• jaan,: �unaereve ziráhmí epicky v,yprn\t je pre nih• 
etúka- meteiyo Nechce vypravevat, prete!e vypravevám ne•ůvlf-uje. 
Dnes patf:C ne,ůvlr• ve speleblivest traiičníhe vyprávěni ke 
kiaaiok,mu inventtf-1. mederny. Auter ul nepř••atir, viemecn••� 
a Těevi,eucneat, eůút4 sevfeneu seuvisleat, bláai se k trapen� 
t'rnaati:, prekl.á•á prem. vyprávlni reflexi -f:l ke11ent.Ue•• 

T• viechn• není eviem Kun4erGlg, způseao Je peplatný atarii 
metetl, hlieí se k traaici •i�tick, literatury, nejspíl k tran� 
ceuakfa ••ralist�. Kunaera ee c�ev, autex·itativnl, je p'11ea 

_esuit i význurd. 'Ví vlayclq k jak,1111 kenci vypraTUje a jehe pfí• 
•I� mají v!tyclcy l::enec1 peintu, z,vlro Vypráviní je pr• nlh• 
jen zúd�a, iůvH vyeteupit p�i první pfíle!iteati pf9' epena. 
jak• Jtemantáter,· jak•· tilesof'ující rá•c•, j_ak• ken:terenci,r. Pre
tele tuh1e rell ev1u, iaraa:ntnl, vt.ipnl a záaa'flll, člevik h• rái 
pealeuchj a teprve pestupnl si• reeteu.cí nevelí uvi,emuje, jak 
M zvitral.á hefkest a reiukcieniatická peseileat strhávat masky 
zaěí� reztahevat v jeh•-vlaetní h1avlo 

"iert", �i:m4erdv první reún, je etfeant dokulllent proti kee 

mmiamu. J• plnt autebiegraf'ick4 zkuleneeti, tragick, aiji.Jv zemi 
•• tu kryj� a pfialhea pestavy. il• viechlq •alší knihy je•• jen 

Tf••lln4 ne•• tragick, variace mizantrepick,h• pehleiu na svit, 
kter, vtlě:! za •••u z,aavneet jen a Jen antiiluzí-mt re:f'le:d. a 
llik•li 4ůTIN v eilll literatury a její melneati eatet.ickQle peznání. 

il• pr'TI teh1e je pravilpůebnl •O.v•• �uniereTa ebrenlc,u 
11apiohuo Jebe·t:niby nalaízejí literaturu li4em.i ktefi vlastni ne
vití, .-o• ái e l.iteratureu peěíto Heaet literatura je vlqck7 
&áreveň etevf-em význaab1 rezperOm, její aplikevatain.et je 
čaate apern' a cesta, na ktereu literattira bere a seDeu čtenáfe 
.i• ě ute 401eli tějAí nel ••sa!ení cileo tJ Kuniery je věak cíl 
v!,yclcy nai slunce jaenijě:!, náv•• k peu!it:í le!í na alani. A 
ětenáf ee nikdy nepetfebuje pestavit na stranu neitastných ne�• 
směěIJtch a ěaate ••nunciantakých pestav., nýltr! mMe •• pestavit 
na stranu autera, který h• aere na ruku a dává mu vzaešent pecit, 
!e ví, jak ee vici mají a !e •• nich vi4:!. 

A skuteěni, Kundera má a uaržuje si v!dyclcy preti svým 
pestevám pravou. Kit pravdu a udržet ei ji je přece jeh• hlavní 
zájemq Takevý zájem je typický pr• esejistu, jemuž musí jít • 
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to, aay rezvinul ch•• svých my!lenek rezhecln5 a jasnlo 
K•• čta Kunaeru, nese ei ••w nic• černéh• na aí1,m, nemua! 

si· tilat ·hla"TU, ce je •ezi fáiQ, pretela tam u �umlery není nic. 
XUDiereva literatura Je literatura pr• ceytr'ty. a prekeuky. 

T jefln41táani o llietsacheevl •zarathuatrevi• p:!ie Bertelt 
Brecht: � T prá�an"� •• atfízliv••t ·at,ri areeen.• 

/Die_Zeit, 23, 5. 1916/ 
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Vínek vzpomínek Josefa Hiršal.a 

Česká memoárová literatura byla v posledních letech 
obohacena o několik dělť která přesahují svým významem 

-přínos, jaký představuje současná beletrie� Hiršalova kni
_ha mezi nimi zaujme nepochybni přední místo: její tempera
mentní autor, od ranéhQ mládí stříd-e.vá a bezmála současni: 
idealisticky zanícený i skepticky realistielcy, plný nezmar-

'"néh• životního-elánu i př�telské družnosti, je ve sféře 
- . ·� české' poezie je�ou z těch osobností, která· jsou v!dy v sa-- _ 

mém středu· 4ění a dovedou obrálet všechny nite;ná záehvěT,Y 
. -

okolního světa s citlivostí- seismograf-U. -
,.-

. 

- Hned \ivodni partie knihy, vystihující ovzduší, v něm!-
mladý· bás·nick:ý debutant děl.al své první krůčky do světa · 
li�erat�y, má sv�deckou hodnotu naprosto mimořádnou,_ díq 

- · tomu·, že podává jakousi topG>logii toho �ociologick,ho a 
psycholegického-prostoru, v- jakém u nés vzniká a vyvíjí se 

. b·ásnická t,vQrba._ Tento. pr•stor se rozpíná me�i několika �-
-

/ .. 
. 

- ly; pokusme se ilustrovat je�o vnitřní· dynamikg. několika· 
._.- -výňatky, z Hiršalovy korespondence s _jeh• mladými _přá_teli. _ 

. -- \. . . , . . ·- . -•,·· .. _ Je tu:. především. pol autostylizace, - která dovoluJe mla-
d�mu -'človiků � ucbráni t si· ur_či tou vni t;řní sféru myšlení a ·: 
citu= před �azy ekelního světa a vytváří určité pozn�ya�i 

"'znamení, pea.le·· kterého je možno voli;t přátel.ství lidí· 
duěevnišpřízni�ch. Ink1inace k tomute pÓiu_je v· citovaných 
dopiáe�b Hirěalových přátel reprezento;.ána hodně bohatě, 
zpravidla·- s vešlé:erou 'naivitou chl.apeckého patosu, který vy-

- ' 

datně čerpá z obrazové zásoby předchozích básnických gene-
rací. Tak třeba mladičký Ladislav Fikar: "Jaké to putov�í, 
sbírání se tam jinam, kde „ všichni jsme staviteli, ale na
misio katedrál nám pod rukou neroste ani pozemský kostelík. 
Jenom předznamenání všech partd, vladařské ruce hausl.istd, 
rozlety stěhovavých, noci nanebevzetí a přídech zvond, 
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tako�hle erb našim ceštám, které jsou.stejné." A v podobě 
obnláště preciÓzní u Josef� �umlera: "Příteli;· ké! větry 
smírných určení�zvoničku srdce rozhoupéj:í vděčností za nar-

- -

cis z Tvého nástroje vypěstěný a zkvetlý, mazlený a cuchaný 
polibkem sledované věty, jež nám má co říct." A s lehkým_ 
nádechem bezděčného erotismu· v dopisech GertrudY, ·aopfer-tové: 
"Vzpomínám,- jak jsme seděli· na lavičce poblíž jičínského -
liboaadu, jak u! by�o pozdě a pročernal� tma a jak jsi�
hrabával ze sametové mošničky dukát básně za dukátem. Pře
�koda, že vzpomínky jsou dvojsečná zpraň� •• Joske, jsem 
často blízk_o· ·Tebe, Ty • tom ani nevíš. Vždycky, k dyž nevim 
kam� I já

„ 

věřím, že Ti bude zase t eplo.• 
- A proti �omu pÓl rozverného bohémství, __ záměrni anti

lyrickéhe, jak ho reprezentují dopisy j�ného Hiršalova mladé
ho'. přítele, Vítězslava Kocourka: "Jinak byla ohromná psina 
u nás nahořé v Kobylisích. Hráli tám divadlo Mumraj v hájov-

-
, -

ně aneb Zázračný jezevec. Kluci t� dělali takový bordel, 
že je vyvedli policajti •. Bonbo� /k�erýho znáš/ dost�l pendre
kem do krku a všichni /byl mezi nimi i Smrděnka/ museli den 
na to poplatit 50,- K nebo 48 hodin vězení. BonbGn, toceví, 
prachy nemil, \ak chtě�.nastóupit trest, ale· strážmistr mu 

. dal lhdtu ještě dQ zítřka, aby si ty prachy nějak sehnal. 
Jenže to pdjde ztěžka ••• � 

Ále vedle tě.cht0 individuálních autostylizací. jsou tu_ 
i představy o tom, jakým zpdsobem se poezie vřazuje do živo
ta _spol�čnosti. I ty s_e_ pohybují mezi dvojím pÓlem. První 
z__nich je pÓl sebevědoméhe mesiášství, ilustrovaný v-dopi
sech Hiršalových přátel zv�ášt výrazně, s pošetilou naivitou 
adolescentního velikáěství, dopisem surrealistickáno nadšence 
Jesefa Honyse: "Začnu-li•• totiž zabývat literaturou, bude 
to za jediným účelem, s kterým ty budeš rozhodně souhlasit, 
totiž opatrně· se zmocnit vedení s literatuře za pomoci a 
spolupráce odvážných lidí, kt�ří záreveň něco dovedou, a 
diktovat umělecké názory ostatnímu publiku. Doufám, že budeš 

,· 

souhlasit s podobným plánem, jehož důsledkem·buo.e vytvořit 
novou generační skupinu, ovšem, až bude vhodná doba." 
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A proti tomu je tu pÓl sociální angažovanosti, jistě sympa
tičtější svým zaměřením na-lidskou pospolitost, ale skrývající 
v sobě nebezpečí příliš zjednodušeného pojetí vztahu mezi 
skute,čností a básnickým slovem, kterému je bez váhání při
suzována funkce připravovat sněním, jemuž dává výraz, budoucí 
činy. Orientaci k tomuto pÓlu ilustruje lépe než výňátky z 
korespondence výňatek z kritické stati jana Kopeckého: "Ale 
jen ten básník, který pochopí, že dnešní snění musí být· 
zítra skutkem, že jsme tu proto, abychom uskute�ňovali, jen 
ten je platen sám sobě i jiným. A jen ten píše pro sebe a 
pro jiné, ze života opět do života, a nikoliv pro la!oužek 
přátel

ť
nikoliv pro hrstku referentů, pro něž číst je po

vinností!" 
Každý z těchto pÓl-0. představuje ovšem hraniční bod, kde 

poezie přestává být poezií - její skutečný život, ta SVQbodná 
hra, která je zároveň kultivací slova· i kultivací myšlenky 
a citu, se odehrává v prostoru mezi nimi. A historie, kterou 
nám líčí Hiršalova. vzpomínková kniha, je v podstatě historií 
bizarních deformací tohoto prostoru, zužovaného jednosměrný
mi tlaky až na oblast tak nepatrnou, že v ní lze místo 
svobodného pohy�u často stěží přešlapovat na místě. 

Ale dříve ještě než se v knize začne rozvíjet tato 
historie, je tu vylíčení prvních dojm-0., setkání a klíčících 
zájm-0., k teré student-íka jičínského učitelského ústavu při
váděly do styku s l iteraturou. Vylíčení prezentované s ty
pickým Hiršalovým humorem a sebeironií, zvláště tam, kde 
líčí své chlapecké nadšení surrealismem: "Psali jsme auto
matické texty, produkovali záznamy sn-0.. Káždou noc jsem měl 
u postele školní sešit a drásal do něj zeleným inkoustem 
bláboly téměř šílenéo Bičovaná fantazie se navíc prolínala 
s pubertá+ní erotickQU roztoužeností. Takže z roztesknění 
po slečně Jáře Novotné byly jakési surrealistické hámoty, 
groteskní a bizarní." Patronem těchto chlapeckých adept� 
surrealismu je ovšem·Nezval - "Informace, teorie, praxe -
vše šlo přes Nezvala" -, ale mladí nadšenci navážou brzy 
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i kontakt s brněnským nakladatelem Jožou Jíchou a prostřed
nict�ím jeho dcery studující ve Francii dóstávají dokonce 
"informace" přímo z Paříže. V Jíchovi samém nacházejí e�tatně 
_studentíci•osobnost, která se zřejmě uchovala při své smolař-

-

ské existenci některé rysy _mentality chlapecky �aivní, jak 
ukazují j�ho dopisy:· "Já sám� ač duševn� zdeprimován a nervo-

. . 

vě zničen u bořící se·existence, četl Ce je surrealismus? 
dvakrát, ale_ to je máloť když ne�ze· se-plně soustřed�t na 
čtené, aby se_m�hlo pochopit, vystihnou�•••· U n�a Breten na� 
ráží al příliš na předsudky. Kolik mladých lidí, lJterátd, 
redak:tord, ·spisovateld-mi již.knihu vnátilo s mál• licheti� 
vými poškleblcyl P.ozbývám naděje, !e ·se rozprodá aspoň na mí-

, - -

-nimál ••• � Jak•-�surrealisté� začnou jiěí�š�í-student!ci po-
, lemiclcy �orespo�dovat i a rédakcí Studentskéhe časopisu, kde 

je ověem v �éto etap� jejich vývoje:"nechtěli tisknou� jinde 
než v rubrice-Došlé dopisy•. Ale právě se 8twlentským časopisem 

-

. 

. / 

je spjata aalší fáze Hiršalevy cesty k literatuře; když mu 
konečně. otisknou i pú_jeho ·veršd: "Honys v tom viděl zradu 
a v příspěvcích b�ečku.· Zavrhl mě. A· já�. maje· radost, !e jsem 
do Studentského časopisu konečnl pronikl,, při�pdsobil jsem 

s�e� produkci linii časopisu. A po pár m�sících jsem ae �tal 
dokonce i zdejší hvězaou, ápolu s Fikarem a Rumlerem.• 

Jakkoli Hiršal.přišel do- styku se Studentským ěaéopisem 
a! v ókam!iku·, kdy �e doba 'jeh• s_lávy u! pomalu končila, ěte• 
nář na tomte míst«§: musí zalitovat těch časd, kdy� mlad.iětí 

. 
-

milevníci poezie měli možnost. tříbit své báenick� cítinť. 
. 

, 
. 

vzájemnou konfrontací svých-č�aopiseckých·publikacť i vyja4řo

vanými.názory a nacházet tak cestu i ke koniaktdm osobním, 
založeným na společenství intelektuálních zájmd a cítění. 

-
. 

. 

O tom, jak závažnou roli Studentský ěasopis sehrál ve výveji 
těch, kd• se později stali představiteli poetického.d\ní u 
nás, svědčí už jména těch, kdo poprv� publikovali na· jeho 

-

stránkách: z těch o něco starších Blatný, Kainar, Vrbová, 
Valja, Bonn, z mladších Orten, Rumler, Bojar, Fikar a jiní. 
A tak právě na tomte místě Hiršalova vyprávění je humorný tón, 
jakým líčil své první projevy chlapeckého nadšení pro poezii, 
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vystřídáván - i když v celé knize nikdy nadobro nemizí -
výpověctmi o toI!lf. kterými svými stránkami na něho nejvíce 
zapůsobili básníci více méně s ním generačně spříznění. 
Citace básní, které v něm zanechaly nejsilnější dojem, 
se střídají se stručnými, několikařádkovými charakteristikami. 

Ze Studentského časopisu vedla ostatně pro mnohé cesta 

i do Kritického měsíčníkd, který v roce 1937 začal vydávat 
Václav Černý, a do Halasovy edice Prvních kní_žek, v nich! 
publikovali své prvotiny Valja, Bonn, Bednář, Čivrný, Nouza, 
Orten, Kainar,·Marková /Eislerová-Žantovská/, Kolář i Hiršal 
sám. Debutoval tu v roce 1940 knihou Vědra stříbrao To už 

má za·sebou maturitu a nastupuje na míst• bezplatného hospi_ 
tanta v chomutické škole; kontakty zprostředkované literatu
rou hrají v tomto jeho venkovském ústraní velkou roli: "••• 
právě dík mé vesnické izolaci a xcym úspěchům se přímo roz

bujela korespondence s literárními vrstevníky. Denně došel 
nějaký dopis a denně jsem -na jiný odpovídal." /Právě z let 
1939-1941 jsou i dopisy, z kterých jsme úvodém citovali./ 
A tentý� styl života, v němž nejzávažnější roli hraje dopi
sový styk s literárními přáteli a pravidelné návštěvy Prahy, 
pokračuje, i když brzy nato jeho hospitování skončí a on 
nastoupí místo lesního manipulanta v Nouzově u Unhoště a v 
Dražičkách-u Tábora, kde stráví zbytek válečných let. N� jaře 
roku 1942 vychází jeho další básnická kniha Noclehy s klekánicí. 

To·se už·okruh Hiršalových přátel rozšiřuje i o osob
nosti, ke kterým začínající básník shlíží s hlubokou úctou, 
rozvíjí se i přátelské vztahy s přáteli věkově blízkými, jako 
je Zdeněk Urbánek i Kamil Bednář, a celý tento obraz lite
rární společnosti, jak se schází po pražských kavárnách a 
vinárnách i v bytech jednotlivých přátel, je zároveň tragic
ky podbarven osudy mladých básníků židovských, at už jde 
o Jiřího Ortena, Jiřího Daniela, Hanuše Bonne nebo Jiřího 
Klane-Lederera; s druhým z jmenovaných spíná Hiršala srdečný 
přátelský vztah, stejně jako s divadelníkem Gustavem Scher
schem. A tak: se v zorném poli vynořuje i silueta terezínského 
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ghetta: "Posílali jsme přátelrnn balíčky, zprvu volně, pozdě
ji bylo zapotřebí známky. Jenom kdo ji měl, mohl z Ostrovní 
ulice poslat do Terezína balik. Tak končil náš styk s ži

dovskými přáteli. Nejlépe na tom byli ti z nás, kdo měli sv.é 
.. 

známé v londýnském vysílání, slýchali aspon hlasy Oty Ornes-
ta, Josefa Schwarze, Josefa Lederera, Ivana Jelínka a Karla 
Brušáka." 

Stránkami Hiršalových pamětí prochází postupně celý 
zástup postav: pokud jsou to básníci, jsou zpravidla charak
terizováni i ocitováním těch svých básní, které se jejich 
literárnímu druhovi vryl;y nejhlouběji v pamět, je nastíněna 

jejich osobnost lidská i básnická, a obraz doplňují často 
i jejich dopisy. Pro literárního historika materiál svrchova
ně cenný. Ale často víc než jen materiál: jemně nas.tiněný 
portrét Bednářův patří nepochybně k tomu nejzávažnějšímu, co 
bylo o tomto básníkovi napsáno, a silné i slabé stránky tét• 
básnické osobnosti jsou tu zachyceny a váženy se spravedli

vou uvážlivostí, která je o to cennější, že se opírá o pohled 
z dost velké lidské blízkosti a že jde o básníka, jehož díl• 
čeká na své spravedlivé - a to znamená i kritické - zhodnoce
ní. Je pochopitelné, že z básníků vlastní generace Hiršala 

zcela mimořádně zaujal Jiří Orten: "Bednář prožívá vlastní 
utrpení jako spasitel, kdežto u Orténa není p�_mesianismu 
ani stopy. Jeho pocit úzkosti vychází z konkrétních situací, 
z naléhavosti osobní zkušenosti." A tuto konkrétní osobní 
zkušenost vidí ovšem Hiršal ihned v jejím spojení s obecný-_ 
mi danostmi situace prQtektorátní: "My jsme se směli svobodně 

pohybovat. V kavárnách viael;y tabulky Židé nejsou vítáni, 
ale nikde nebyl nápis Bednář a Hiršal nejsou vítání." 

Zamyšlení nad těmito dvěma básníky pokládám za ústřed
ní partii Hiršalovy knihy. Není nic zvláštního na tom, že 
toto zamyšlení se týká právě dvou básníků, s nimiž se setkal 
na samém počátku sv� literární dráhy: je právě typické pro 

každou básnickou tvorbu, pro každý básnický osud, že rozvíjí 
v celoživotním zápase o vyjasnění základní motivy, s nimiž 
se básník setkal ve svém nejranějším mládí. Snad by úvahám, 
které jsou v knize věnovány těm�o dvěma básníkům, prospělo, 
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kdyby se zcela odpoutaly od představy, že smysl jejich díla 
se stane zřejmějším, k dyž je uvedeno ve vztah s těmi duchov
ními proudy, které v téže době ovládají intelektuální život 
Evropy pod označením existencialismus. Souvislost lze najít 
právě jen v soustředění na základní danosti existence, které 
je sice· neobyčejně zvýrazněno obecnou situací krizevou, ale 
samo o sobě je poezii vlastní vždy: ani myšlenky filozofd, 
ani Sartroyy pokusy vyvodit z určité ontologie teorii anga• 
ževané literatury, nemají s básnickým ztvárněním existenčníh• 
prožitku žádnou bezprostřední souvislost. A zejména v případ.ě 
Ortenevě vzniká snadno �lamná představa, že konf'rontací s 
pojmovým myšlením lze lépe pochopit vnitřní pohyb jeho bás
nické myšlenky, představa, která přístup k tomuto dílu jen 
znesnadňuje. Snad nejvíce by prospělQ k ujasnění jeho básnic
kého smyslu, kdyby byly pečlivou analýzeu jednotlivých básní 
postiženy všěchny protiklady, které .se projevují v Ortenovi 
postoji k smrti i k lásce, protiklady žádnou filozofickou 
syntézou nesmiřitelné. Pokud jde o jeho prožitek smrti, stačí 
srovnat například báseň Fo msrti ze sbírky Ohnice - �Tam za 
tou skálou pohled /jako bys ztratil zrak/ tě pohltí.•Tam za 
tím paprskem je široký rytmus volnosti nevědomé. Úplný pocit 
vzlínání. Jak rostu, řekneš si, bude to záře" -, v níž se jako 
v tolika dálších smrt jeví v podobě konečně dosažené svobody, 
s mnoha jinými básněmi', jako ·je třeba Cvičení o smrti z téže 
sbírky, kde se projevuje úzkost ze smrti s naléhavostí prožitku 
skoro fyzického. Ale právě z takovýchto prožívaných protikladd 
vyrdstá ovšem básnické díle, nebot materiálem, z něhož je 
vytvářeno, je právě konkrétní dojěm, konkrétní pocit ve své 
jedinečnosti. 

Z básníkd starší generace se v Hiršalově knize objevuje 
pochopitelně na mnoha místech především postava Halasova, jak 
kv-t'Ui intenzívnímu dojmu, kterým na Hiršala působila jeh• 
poezie, tak i pro jeho vztah k mladým básníkům a spisovatelům: 
�Halas pomáhal a ·intervenoval nejen při vydávání prvotin, 
ále doporučoval na redakční místa v novinách a nakladatelstvích 
i bývalé volontéry, totálně nasazené a bezprizorné o Byl to on, 
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kdo při vzniku Kritického měsíčníku radil Černému, které ml.a
dé básníky má tisknouto Nám p�jčoval knížky, hovořil s námi 
o literárních problémech i o našich osobních potížích ••• Ha
las nezapomněl, jak mu v mládí pomáhal Jiří Mahen a tea se 
ří_dil jeho vzorem." A ledacos z toho, co Hiršal uvádí, ·· vrhá 
lepší světlG i na Halasovy postoje v posledních letech jeho 
života - právě proto, že osobnost básníkova je tu viděna opět 
očima básníka. 

Vínek vzpomínek líčí Hiršalovo mládí až do roku 1952 a 
zachycuje tedy i prvních sedm let poválečných. Květen 1945 
znamená Hiršalov• definitivní přesídleni do Prahy a jeho za
kotvení v prostředí nakladatelském: krátké p�sobení v redakci 
Svobodného slova je vystřídáno nejprve redaktorováním v Orbi
su, později v propagačním oddělení nakladate_lství Brázda. 
Mezi obojím je historie jeho vyloučení ze Svazu spisovateld: 
Svaz ho poslal na měsíc do brněnská Zbrojovky, aby tam načer
pal materiál pro novou dětskou knížku, a když potom o svých 
dojmech vypráví ve vlaku, je jednak legitimován tajným policis
tou - což zřejmě z-dst.ane;;-.1.bez následkd, policista tvrdí, že si 
chce ověřit fakta, o kterých Hiršal hovořil - a jednak na sebe 
upeutá vytrvalejší pozornost budovatelsky naladěného spolu
cestujícího, který pak pošle na Svaz udání; Hiršal je z Orbi
su vyhozen a musí odejít na brigádu do továrny, teprve později 
se mu podaří najít 'místo v nově ustaveném podniku pro vydávání 
zeměliělské literatury. Odchodem z nakladatelství Brázda v roce 
1952 pak kniha končí: "Nový ředitel, bývalý úče·tní či ekono
mický náměstek, měl za·úkol podnik vyčistit a reorganizovat. 
Než se ta dobrá věc podařila, odešel jsem z nakladatelství. 
sám." Závěr knihy, kde se autor zmiňuje o svém nástupu v pro
pagačním oddělení Našeho vojska, dovoluje doufat, že se od 
Hiršala dočkáme i vylíčení toho "přeludného letu let, který 
následoval", jak čteme v poslední větě vyprávění. 

Celá ňistorie tohoto období je vylíčena neobyčejně plas
ticky a tyto části knihy by si nepochybně zasloužily samostat
nou pozornost. Dojem z jejich četby je stejně živý jako z četby 
některých próz Škvoreckého, a jako v nich i tady se obráží 
všechen šíleně nesmyslný dobový chaos: "Podvody, náhody, lži, 
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strach, vzestupy a pády. Osudy na tenkých nitích, Damoklovy 
meče nad hlavami." A.stejně jako u Škvoreckého je toto všechno 
viděno se smyslem·pro groteskní detail, s humorem a bez patosu. 

Naše pozornost se soustředí nicméně i v této části knihy 
hlavně na vylíčení poměrů literárnícho Tady Hiršal hojně citu
je i z dobových dokumentů, a podává tak.plastický obraz s�ezdu 
českých spisovatelů v červnu 1946 i poúnorového sjezdu národ
ní kultury. Ale tote objektivní ·vylíčení bývá co chvíli dopl
něno groteskním detailem, jehož humornost je ještě podtržena 
zdůrazněnou exaktností vzpomínky; tak třeba v souvislosti s 
gardenparty, která byla uspořádána v roce 1946 na závěr 
sjezdu českých spisovatelů v Černínském paláci: "V nevelké 
salle terrenš byl pouhý jeden dlouhý stůl se studenými nářezy; 
jen několik bas vína a piva. Přesto, když se tepaná mří! brány 
otevřela, lačný spisovatelský dav se vrhl dovnitř a hodevní 
tabuli překotil. Z pohoštění nebyl• nic. Sám jsem byl mezi 
mlsnými chamtivci a odnesl to zraněným palcem pravé nohy. Dupl 
mi na ni v nastalé tlačenici a panice Quido Maria Vyskočil." 

Jsou tu ovšem i události, při nichž Hiršal hrál sám roli 
podstatnější, protože se týkaly právě tehdejší mladé generace: 
tak před únorem cyklus sedmi básnických večerů., které pod náz
vem Mla4á literatur� uspořádal literární odbor Umělecké besedy, 
a pak poúnorový sjezd mladých spisovatelů na Dobř�ši. To, co 
proběhlo v politickém životě země krátce před.tímto sjezdem, 
vyvolalo u Hiršala a jehe přátel náladu dost stísněnou, jak 
svědčí třeba citovaný zápis v pamětní knize žamberské vinárny: 
"Nevíme však, co se chystá, nikdo nejsme komunista. Zvítězí-li 
český lid, nebudem už vín• pít. Budem jíst kyselé zelí, snad 
nás taky rozveselí. 11 Na dobříšském sjezdu se však nálada uvol
nila, dokonce natolik, že se skutečnost pozastřela příjemně 
mámivým závojem: "My tam jeli tak trochu se strachem, že komu
nisti nás třeba dají zavřít. Komunisti zas měli obavu, že je 
nebudeme brát vážně a nebudeme se s nimi ba.vit. Nestalo se jedno 
ani druhé ••• V počáteční eu:fÓrii na dobříšském sjezdu, v tom 
vzájemném sbratření všech, jsme vlastně únor přijali. Dokonce 
jsme všichni odsoudili emigraci Ivana Blatného •• o Uvěřili jsme 
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tehdy proklamacím ze stranických míst: strana nebude zasaho

vat spisovatelům do jejich věcí, v nakladatelstvích budou 
rozhodovat sami spisovateléo Taky dodnes rozhodují!" 

Citacemi z dobových novinářských útoků i bezpróstředněj
šími informacemi z osobního kontaktu ilustruje Hiršal histo

rii Jaroslava Seiferta v těchto letech. Z dalších osobností 
našeho uměleckého světa se tu pak objevuje zejména Kamil 

Lhoták/ zachycena je tu i traumatizující historie jeho dět
ství/, František Hrubín / s celou svou osobní rozháraností/, 

a ovšem Jiří Kolář, který v této době začíná vstupovat do 
Hiršalová života jako postava Hiršalovu naturelu hodně pro

tikJ.adná, a právě proto nakonec přitažlivá a pro jeho vývoj 

podnětná. A je tu evšem i přátelství s Egonem Hostovským, 

který je tu představen i celou sérií svých dopisů z doby svého 
působení v Norsku. Všechny tyto postavy našeho literárního a 

uměleckého světa jsou charakterizovány s velkým smyslem pro 
složitost lidských povah a s bohatstvím konkrétních detailů, 

nejednou i dost groteskních. 
Nastíněn je tu konečně i vlastní básnický vývoj/ v břez

nu 1948 vydal Hiršal další sbírku pod názvem �zké césty/, 
dokládaný i citacemi vlastních veršů. Někde i. s kritickým ko

mentářem, jako například u básně, která dokumentuje ony ten
dence k návratům do literární minulosti, které se vlivem do

bových tlaků. objevovaly i u těch, kdo nepropadali primitivnímu 
konformismu? "Pocitem je báseň jistě prpvdivá. Mohla by platit 

i za dobrou; óýt napsána o padesát, šedesát let dřív." Zachy
ceny jsou pak i počátky Hiršalova obratu k novému, drsněji 

pravdivému vztahu ke skutečnosti, který měl zahájit další fázi 
jeho básnického vývoje. 

Je tu nesporně mnoho cenného materiálu pro literárního 
historika. Ale tento přínos knihy zdaleka neurčuje její nej

vlastnější význam. Způsob, jakým je tu poezie vsazena do sku
tečného živoucíhe prostředí, z něhož vyrůstala, poctivost, 

s jakou je nastíněn obraz jejího vývoje v letech válečných i 
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poválečných, m�že mít hluboce očistný účinek i na samotný 
náš vztah k poezii, která je tu předvedena v celé své bez

brannosti, ale také v celé své spjatosti s. úsilím e vnitřní 
svobodu člověka. A tak lze říci, že bude-li wbec ještě 

v Čechách existovat poezie, bude to ve velké míře i záslu
hou této Hiršalovy knihy. 

JP 
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Iva Kotrlá / Z Katalogu čtenářských zázne.m:O. 

Hudba v českých dějinách. /Edice Supraphon, Horizont, Praha' 1983, odp. 
red. Iša Popelka, vydání I., s. 460, náklad 4 000, cena ·45,- Kčs./ 

Sedm vědcu z tSAV, spoluautoru. knL'ly, zařa.zuji za sebe dle data na
rození: V. Lébl /1928/, J. Sehnal /1931/, J. Kouba /1931/, z. Filková 
/1931/, J. �erný /1939/, J. Ludvová /1943/, F. Vít /1944/. tiním tak 
proto, aby si čtenář z oblasti samizdatu mohl vypočítat, že k vědeckým 
kariérám je připravilo socialistické školství. Jimi vytvořené dlo se 
zabývá kulturními dějinami naší vlasti; podtitul knihy zní: Od středo
věků do nové doby

L 
V jejím úvodu se pak praví, cituji ze s. 7: 

"Cílem bylo napsat práci pro. širší čtenářský okruh zájemců o česko� 
kulturní minulost, a to práci, která by vedla k přemýšlení. / ••• / Za.u
�ímá kritické po sto je k mnohým starším míněním. / ••• / Ale díváme-li se 
zde na své dějiny a tedy v jistém smyslu s&mi �a sebe, je vždy lépe 
troehu ubrat než příliš přidáv2t." 

S poslední větou na.prosto souhlasím: zvláště, kdyi jsem si pročetla 
Fekc:..řovské studie / SbornÍk k 50. výročí smrti J·oseí'a Pekaře/, který 
byl pro širší čtená±tl:ý okruh zájemců sestaven v Pre..ze v lednu 19870 

Zvláště, když jsem si v něm přečetla sta� doc. Luboše Kohouta - Josef 

Peka.ř očima svých kritiku. Přední samizdatový vědec z<ie dospívá 
k názoru, který cituji /s. 155 z Pekařovských studií/: 

"Vlastní obrozenecký proces mohl začít a úspěšně pok�čovat jenom 
za podmínky, že se bojovně opřel protireformaci; napadl a vyvracel 
celý systém předchozí doby: ekono�ický, pnlitický, kulturní, ideolo
gický, a také jej úspěšně v y v r á t i 1.11 

Na dalších stranách potom L. Kohout podniká "několik kriticY.ých 
poznámek k :Pekařově chvále barokní kul tu...ry" /od s. 158/. Ci tt:ji někte
ré postřehy, jak jdou za sebou: 

"Symbolem této ideologie "temna" byl právě svatojansl-:ý kult."/ .•• / 
Barokní katolicismus všemi prostředky upevňuje existenciální pověrči
vost člověY.a 17. století, náeobenou útrapami vleklé třicetileté války." 
/ ••• / Takže přemnohé a rozhodující svěůčí pro tezi, že národně obroze
necká ideologie, jakožto celek, představuje dialektickou nepci c:1.oby 
pro tireforma.ční, přes všechna její nesporná "světla" 0. příno sr.é !'.odno
ty, p:ř-evza.té i do kulturní pokladnice novocl.obého českého národ?.. Tra
dice husita�á, táborská, českobratrská, osvícenství, herderovsiý hu
r.�&r.isn:us se pro..i,ítly ťo nsrodr.L1.o obrození E. ovliimily procss formová
ni rJ.oYoé.o béi_o čes�ého nároG.2 C::.2let(o více než tra. ··ic1: i ne j:roi�roirnvě j-
r íct prvtů. z odke zu do by protire form2 ční. n 
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V pracně rozšiřovaném sborníku samizdatovém můžeme tedy čísti 
pojmy o "vyvrácení c.elého systému" / celý systém předchozí do by/ 1 / 
i o "ide.ologii 11temna 11

o V jiném příspěvku cituje. :Pbl)ro Jarosle.v Mez
ník z 11 beské. otázky11 Boženy Komárkové. /S. 108 :Pekařovských studií, 
když v Bibliografických poznámkách ke své stati uvádí J o Mezník na 
s. 12� plný název práce, na kterou se v textu_ odvolával: Božena Ko
márková, ttrJeská otázka" v průběhu století -/Tři poznámky/, Brno 1985 
/strojopis/." 

Je pochopitelné, že názory B. Komárkové /která .obdržela čestný 
d.Dktorát na .. švýc arské univerzitě r. 1983, při :příležitosti svých 80. 
narozenin/ se shodují, co. se týč e pohledu na baroko a obrození, s ná
zory doc. L. Kohouta. - ��4���c'� 

�����-����� 
• #J'�"t �� � � �-fól11t � 

,t�---•�lfJlltllí'���· 
-� '- �� $11,f/1, ---�� ,(;IJ-k'1,-� 
fÍ ÍfJ • .,_ � Více IIÍě zaujalo, o kolik. jsou J. Pekařovi blíž 
mladší historie.i čeští, kteři.mají v �SSR navíc možnost publikovat 
své teze legálně,. za honorář a. v rámci své profese v bSA.V. Konkrétně 
si dovolím oci tcva t několik zveřejněných historických ·údajů. z práce 
Jiřího Sehna�a Pobělohorská doba /Ye výše uvedené knize z nakladatelst
ví Rorizon.t/; tedy z doby,. jež měla být úplnou pohromou českého národ�, 
drceného katolickou de�astací kulturních hodnot, a.td,. /epiteta. lze mě
nit s onou rozkoší, jež vyvolává chui odsuzovat, nejen posuzovat/. 
Ci tu.ji ze s._ 154: 

"'Úbytek obyvatelstva v českých zemích_ po �ílé hoře býval dříve. vy
světlován hromadnou náb:::>žensko.u emigrací. Dnes již víme-, že v. tom.to 
úbytku hrála jen �alou roli; napřo z 20 000 obyvatel, jež ztratila �ra
ha: v Letech: 1620-16-50, tvořili náboženští exulanti- jen asi 2 300. os()b. 
Z pohraničí, kde . byla nábož.enská emigrace nejsilnější, odešlo 7 - l-�(. 
o.by.vatel, většinou Němců. Naproti tomu morová epidemie. /1639/ si vyžá.,. 
dala v �echách Wi.. 28 000 obětí, a tdo / ••• / Rány způsobené třicetiletou 
válkou se zac.elovaly proti očekávání poměrně rychle. 'Ůbytek obavatelst
va se v podstatě doplnil již během šedesátých a sedmdesátých let • •.. 
celá jedna třetina obyvatel žila ve městech a dvě třetiny �- venkově. 
Tento příznivý s�v se udržel i po třicetileté válce a podstatně 
přispěl k ·obnově kulturní -úrovně •. 11 

Ci.tát ze s 0 155: "Z majetku zabaveného povstalecl<::ým rodúm se aibo
ha tila jedns.k domácí šlec:: ta, která Z? choY�la :věrno s"t .1,;Ísaři, jednak 
šlechta cizí; v 17 o. století přišlo do bech 9 5 a ne. Mora"ID. 4 7 cizích 
rodů o Je však Ze.jímavé, že tytc r)dy poměrně b::::zy vymíraly aneb '.)d
ct.ázely /n2 �oravě jich zbylo v polovině 18. století Jen de set,L / •• ,. / 
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Bílá hora v podstatě nezměnila národostní poměry v českých zemí�h. 
Původní šlechta si poměrně dlouho ucbvávala český ráz, a teprve kdy! 
se začala sňatky spojovat e cizími rody, začalo slábnout i její české 
cítění. Od konce 17. století sta.la se v šlechtických kruzích módní 
italština a francouština. / ••• / Větší poněmčilost Moravy byla způsobe
na tím, že zde převažovaly německé rody, které sem přišly již v l&. 
století a kterým podléhaly dvě třetiny poddaných." 

i není zde podáván malý důkaz / ze strany OSA V tio sami zda tu/, že 
právě Pílá hora zabránila "větší poněmčilosti11 r,ech? .Ano, Morava pro
padla větší poněmčilosti než techy, neboi zde nébyl násilně přerušen 
vývoj od 16. století, kdy nekátolíci mělix v populeci českých zemí 
větfinu. J. Sehnal na téže str�ně k tomu1X> probl.ému -nvádí: 

"Fóbělohorské perzekuce po1tiljly hloub"ě'jl českou_. něž: morayPkou _ � 
šlechtu: r:echy býll'totfž povc:.žovlny za centr'l_.Uil povstání, kdežto i1�0ra-

. • • • . ,/, ·- � .J, •• ' . ' • ·-· 

Ve> tyle. do něho vtažena. Na Moravě �í�nil pomstyqh�iVQ�t H�bsbµ,rk-6. 
. ' . '',( . '• ;· .. ' ' ' /,. -� ' I,!, , ,. . � _, , ··• 

kardinál Diůtrichstéjn sTým vlivem a diplomacií;" - atd • 
'/, 

. :, .. . '( ·. � 

Cituji dál závažná fakta ze s. 155: "Města měla pro udržení čes-
kosti větší význam, než se dříve soudilo. Německý ráz si udržela jen 
ta města., která byla německá již před :Bílou horou, např.· Brno, Olomouc, 
Jihlava a města v _severních t}echách. Naproti tomu Kutná Hora a Plzeň 
si udržely český charakter až 60 19. století. O záměrné germanizaci· 
nemohlo být tehdy řeči. Oírkev, ani sám jezuitský řád nesledovaly ger
manizační tendence v nacionálně útočném smyslu ••• ". 

J.no, k takovým uzávěrům dochází v ?:SSR vědec, který vysokoškolská __ .., 
studia absolvoval v letech 1950-1955, ·kdy byl k ne-iřitelaosti vůči 
úpadkovým "feudálním. jevům" veden stalinským ma.rxismem. Jeho názory na 
kulturní význam baroka budu citovat dál • .A. nyní obrátím pozornost na 
Týroky kdysi pokřtěné katoličky a nyní přední vědecké osobnosti z řad 
?:eskobratrské církve evangelické, prof. Boleny Komárkové. Cituji z 
její Oesk� otázky, Brno 1985: 

"Pro obrozence byla od počátku vzorem sekulární kultura evropského 
západu. Inspiraci pro národní obnovu čerpali z ducha osvícenství. Ba.

rok zůstal mrtvým ramenem vzdálené řeky, která nechovala žádných živných 
látek pro obnovu národní kultury." 

Co odpovědět na terminologii. "mrtvého ramene vzdálené řeky, která 
nechoval2 žádných živných látek"? Z faktografických dat, jak je česká 
kultura vytvořila, považuji za nutné připomenout i názor současníka 
prof. B, �\.omárl�ové, :prof. Jar. Ludvíkovského. Ten napsal, ne. základě 
velmi uodrooného stu.éic�, že u českých o~orozenců ze osvícení neĚlo 
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"o odsouzení . barokní: kul tury_ v celku", ale pouze o_ odsouzení oněch 
.složek baroka, jež se. "zpronevěřily někdejšímu humanistickému po jet:(, 
a prom byly cizí-i současnému hum2..ni.stickěm.u renouveau". /Jo Ludví
kovský, �eský klasicismus obrozenský a na&� tradice národního 
humanismů, Praha 1940 ./ 

E. Komárková si neuvědomuje, 
uvádějící k ná.rrL barok, abra.celi 
důkaz stačí_ cit�ce. ze Sehnalovy 

že stejně jako obrozenci se· i r:e-chové, 
na "kul turu evropského-- západu"� .Jako 
práce. Jeho 4• kapitJla začíná takto: 

. - - . 

_ "Vstup :baroka do českých zemí měl -povahu kulturního importu„ V ob
lasti výtvarných umění působil nový _sloh převratně,_ protože vliv rene-

. . 
. -

sance byl v českých zemích velmi nevýrazný a nové umění se často stře-
.. tá�o ještě s gotickým_ dědictvím; většina kostelů u nás měla v prvn,! 
polovině 17. stole-tí ještě gotický ráz a v gotickém_ slohu byl v šede
sátých letech p�sta.ven i nový presbytář olomoucké katedrály. Slohový 
pře-ch(J.d v l.itera.t.uře a h.udbě. nebyl tak příkrý, pro.to.že v těchto oblas
teeh navazovalo baroko na. mladší vrstvy r.enesanoe a humanismu .. · Nové 
umění neslo pečet katcilicity, modernosti a vyšší kultury, která mu v 

situaci po Bílé hoře �j;štovala postavenf ofi-ciální kultury." /S.177/ 

Citát ze s. 153: "bylo by omylem d.::>rrmívat se, ž.e nejvíce byly tři
ce.tiletou válkou p1Jstiženy české země. Některé oblasti Německa se po 

vilce téměř vylidnily,- zatímco v �echách se udržela poměrně vysoká 
l.idna.test J4, 5 �byva tel na km čtll.Ve.r.eční." /.o./ Nejhůře byly postiže
ny. kra.je ležíc.í při hlavních cestách� strategicky důležitá centra, 
méně místa �.dlehlá; někde„ zvláště v severních �chách, .znamenala. válka 
dok�nce ob11hacení z výnby vojenských unif.orem a výzbroje. V některých 
měste.ch .s.e ani za války- kulturní Yývo j nezastavil, jak to doka.zuje např. 
t:v.,rba. Adama Michny, která vznikla..._z velké části ještě před uzavřením 
Testfálského míru v Jindřich�vě Hradci, v té--době_ druhém nejv.ětším 
m.ěs·tě. v lechách. 11 / ••• / 11l?rávem se- musíme tázat., 

. jak mohly v tak vysá-
Tan.é zemi-Vznikat m*numentální kostely a paláce, jimž se dodnes podi- _ 
vujeme. Na.. jedné straně je zře.jmé, .že boha tstv-í českých zemí bylo vět
ší, než stačily pohltit daně, ale n2. c.ruhé straně nesmíme zapomenout, 
že 88% obyvatel tv<Dfili p@ddaní, kteří žili velmi nuz...'lěj n 

Ci tát .ze s. 155: ''Velká čás.t šlechty měla kromě re.zidencí na svých 
českých pan&tvích ještě paláce rve Vídni ..• • PřestJ nabyla zvláštní 
postavení Pr-c1ha, kd_e si většina šlechty z LJech zbudovala po třice.tile
té válce nác.herné pó.láce, které po do bu p:iměrně krá ti..:ýc.h po byt--J. panst
v2.. vžcl_;y z.s.z2::-i2.y cslniv:{'11.J společe::--is�;:_ýr;:. a boi;.atým --�tl tu:::-ním životem. o 

Koncent::-acs šlech�ic:týc:C_ p2..lác-: v Prazs neni�la obc.o·ov. rá_�cie v Evropě 
& bud.il:.. pc::.i v �s t:::��c:_ :::i=L.c:;_ :;:::::-2 �íž:.-.ě j-.:.cíc-, P:r·a::�ot:. 11 
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Ci tát ze s. 159: "Mladí šlechtici podnikali' v doprovodu svých vycho- __ 
'Vt3.tel� dlou...�é cesty po zemích západní Evropy, zvláště po Itálii, Němec
ku, Francii a Anglii. Kromě toho strávili mnozí čeští páni dlouhá léta 
v cizině jako diplomaté vídeňského dvora. Jiří Adam Martinic působil v 
Anglii, portugalsku a Itálii; Jan Václav Gallas v Lond;§--ně /170 5-1712/, 
J.F, Mansfeld v Paříži /1680-1682/, Lobkovicové v Paříži /1695-1698/ � 

ve �a»ělsku /1690-1697/, N. Kolovrat v Berlíně /1693-1695/, H.J. ter
nín ve Varšavě, atd. Rozsáhlé styky s cizinou měli především Václav E .• 
Lobkovic /1W9-1677/, budovatel Roudhice, F.O. Kinský /1634-1699/ a Jan 
Václav Vratislav z Mitrovic /1670-1712/, kteří stáli v druhé polovině 
17. století v čele habsburské mezinárodní poli tiky. 11 

Citát ze s. 160: "Koncem 17. století se v �echách výrazně projevil 
kulturní vliv Francie." 

Je tedy snad zře;mé, �e beši bárokní se chovali v přejímání západG� 
evropských vlivů stejně, jako �ši z doby obro�ení. E,_Komárková před
stavuje / dogmatičtěji než vědci Ir.B.rtlstičtí/ tu část českých vzdělanc�, 
kteří ba.rokem pohrciají zásadně. V samizdátové �ské otB.zce tvrdí: 

":Ba.rok je autokre.tická společenská r.te.vba s pa.triarché.lním poruč
nictvím kléru nad celou společností. Ovládá ji E>'Vým duchovním a mocen
ským vlivem a udržuje nižší vrstvy v nevědomosti a negré..Dlotnosti po 
mnohá staletí. Vtiskl svou nesmazatelnou tvář ne jen románským zemím, 
kde byl domovem." 

.A nyní za.se: citáty z díla, vydaného v Horizontu, v nakladatelství 
pro fesioné.lně a teistické Socialistické akademie ?:ssR. Jakl( oni vidí _ 
veřejně petriarchální poručnictví kléru - pochopitelně ke.tolickéhol • 
co udržuje nižfí vrEtvy v nevědomoeti a negr--c.m.otnosti po mnohá staletí? 

Citát ze s. 160: "r. 1723, od konce srpna do konce října, •• � pro
vedení hudebních akcí, jako bylo Zélenkovo orctorium ••• se sjel do 
Prahy Týkvět hudebníků z celé střední E-vropy. / ••• í Za :Pražským hradem 
bylo vybudováno jeviště pro 4 000 diváků, kromě vynikajících sÓlistO. 
zpíV&l v opeře stočlenný sbor a v orchestru hrálo dvě stě vynikajících 
instrumentalistů. fek silné obsazení bylo v tehdejší hu:iební praxi ně
čím zcela ojedinělým. Většine hudebn.í1{ů a sboriEtů pocházela z pra�ských __ 
kostelních kůro, jezuitských škol /např. F. 'Benda/ a z kB.pel české ělech
ty. Rozsáhlé zahraniční styky udržoVc::.ly též církEvní instituce. / ••• / _ 
Duchovní řáciy vysíle ly če. sto své novice nebo členy na stud.i.a do zahra
ničních kor..ventt Í ••• / V r5.mci těcr:to .stykv_ přicazeli Le: op2.k Z8.se něk
teří cizinci E"tudov2t nz církevní uči1iště c:.o tech: hudební r.. teologické 
vzc_ělé.ní získel v Pr2 ze r. 1628 Boloň2.r.. G. B • .Alovisi, :pi·ed r. 1691 slav
n: polský sl-:l2Cl.2tel G-.G. C-iOrcz�rcki a ·v Kroměříži r. 1726-1729 6. a G. 
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-� ... - - . - ..., "w•---·. --� ....... -·----. - ..... - -· -· .... - ....... - \ - .. - -- - - - . . .. ·--. ' 

Zuóéari. •.. Styký.:.kliětem a: . .cizinéJ.u. �ěl.:y větší sp.0leč�ský význam. ne! 
__ -�s���€��-����-!· �o-��va�� �r�� h�d.�3�::: .. ���í_ �-���c_;��." _ .. __ 

.·, č • . (•-. • ' • ..... .. - • • • ' • •  

�-: .01 -ta �e:: s.:. l._61.a •()dchódy hudebník� z. .českých. zemí. b yly v době ba- , 
• .  _ ..... -�··1.. �· ... � .:-- .... �- � " .L" .. • .• 

. - . • ..· ·, 

roka·-·�é»..l.-�ast:é:.'nel-t,-.d"ob� kl.a.s.icismu-. Snad. to, lez. vys.větlit tím, !e v 
pobě1oho-rskt dol>ě. tepm.-vznikala. institu�onální zák�dna, ze které 

'v . . ... . .. , . . . . 

pozdě�i vyros.tlapříslovečná nadprodukce českých
.
hudebnÍkŮ." '. 

-�-. ��;Ji. ;��):··J:�:_-··�I k�;�� �-�-V ���ě ��� �f�:s���:i�'. �ě�i�t��ělecko 
kéh•·: Tjvé, �e- v.�pě .. :r; kostela- do operních .divadel a. paláců, v. če:ských 
zemích �stá;_� k�stel.. . .  v d�sledku. V'ypJaté religiozity. a:.. výše: popsaných 
poli ti.ckých�@- 'sp�l.ečenskýcll.. okolností hlavním mistem pě�tován.í hudby. 
Pro· hllde�st obyTate1s:tv.a. T l:eských zemích to' bylo neoby�ejně-�tjznamné, 
;,row"íf v kosteiích se..praiddelně s�házelo vše.chIÍ.o místní· ·obyv[telstvo_ 
a.hudhí�-která.tu zně1a:,.byla dostupná TŠem. so�ia.lním mt:v.ám.· Uvá�!me-_ 
li, :..�e--·k•lem r„ l._700. byl.o. u nás kmmě nedělí- je.ště. 42 ne'.Pracovzdc.h svát-

. . . .- . . ,. . , 

ků.: š. p•vinnou náva-tě-v:ou. kostela, zjis.-tíme„ že. průměrný �ověk DaTštívil. __ 
kěstel nejméně.devadesátkrát ročně,. tedy.pruměxně kaMý.. čtvrtý. den.Pinož§.t
TÍ hudby,. kterou bylo nutno pro tento provo.z zajišiovat7_- bylo stejně o� 
.divuh11d�é, jako.. j·ejí-public.i.ta.-Na umění kl.acUa prJtire..formační círke!Y 
mbl(ilá� .d��; p;.-� že .. byla ve smyslu duchomqh _cvičení sv. :Ign_áoe 
přeŠVě�_čéDa •- tom, _žé.' čl•věk. je .. k :vyšším _duchovním hodnotám přiváděn 
pm·�����f�tv� emy.si� /sl11vy z. Kalisty "skrze tento svět"/. 
· ... "\' .... , .. •,..,.;-V�y,l',J';t;_:-.�,�•• • ._ 

. 
- -. •. - ... - -•, •. • .. ..._ _.,._:_ . ---· ·--. •- - - . . - - •. •• - . -• .. :

. 
- . •

. 
- - • 

·�:,�·::--�{�t���•��!-:f-�-:1-t.f.�=--j�:-.m.é:-�ti���ck�: vědec považuje pllso„ben.i kléru .... __ 
'j:. kíů._fiµii! sféře:- za--t>•d.ivuh11dnér- s.. chutí vyzd:vihuje zakladatele jezu.i ts-

.. - .. i�i..,�--: �=�� : ., ---··· ,·.< -,:. -- -: .. ,. .... ............;, . . ·: ·- . ' ·. . . , ..... ·:· 

kéh,f_.��sv�--�á•���. jehO:_ ideCll.ogickj vl:tv_. __ aby_ byl.y. práve nižší .. 
��� ��yá�ěň#-i{niĚím. ciuch()n� h()dw

.
tám a dokonce nebojácn�.ci.tuje 

'i'.:�!P-i 1ffecli :_et:i��n�::.-�če�éh� .Z. ·Kalistu, historika a �s��-kterj 
stiťJJf�.i�íl. ·•d. meziňaredně-usnávané. B.- Komárkové věn()Val pxopagac.i ba
���--'�šělií_;-: 

S -e�Ůc::Lvěd�cky-.mnohem pr.TuaznějQÍ., _než ja. zaujatost. vůCi 
' •. �Í",.•..;,,,_ •.,�:..J'>, •• ·, I'" •: •: ·.• • ' 

ba.rQ� ú. �ta- nasi.telky- i· Tý...znamné_ samizdatové ceny J'Edioe :Petlice� • .l � 
. . .;½�.�--:- - .. ' 

pře�cliJ�ím1i_ peci:t� .J� . .Sehnala....� �ak mohly v tak.Vysávané zemi. vznikat mo-
numentální kestel.y a paláce" přidávám jeho. důkaz, .že i nejnižší vrstvy 
aby,-a:te1 m.ěl:y .zaručené TOln() nejméně. 90:z: ročně /ale. i l.00xl./, při němž 

� . . . 

bylo .. úttič.eno _..na. je jich .smysl.y. hudbo� rjtva::mým.i arte.takty a češtinou_ 
kázání: /�a: vysek�- literární. '?Xavni/ a p!sĎDtjch te:rtů /na vysoké li te
� ... úx•� • L -k_. čemu--Yedl. a.- jak vychavával. klérus če.ské šlechtice, 
aby,. d1i.-�;.K•már.ka;é., tím-w ".poručni.ctvím nad celcu s:;>lečností" udržoval 

... . ,, 

nižší vrstvy v nevěd()mos:ti a negramťitnosti po !!:nohá st.,,letí'? 
Cit-át z ktihj· nesa�izdé:tových autorů, s. 166: 

"Hudbě ve šk<!llfoh b:-1� ,rěnováno o:;:rc:vdu hoč.ně času. V I'r2..chs. ticích se 
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r. 1713 věnovala hodina denně zpěvu a hfe na :i. ... ousle a kromě toho jel3tě 
dw,krát týdně dvě hodiny odpoledne. Z ,říbora a. z Dobrovice máme zprá
Ty, � se školní mláde! učila nejen kostelním písním, ele též vícehla
sým le. tinským skladbám. / ••• / Vzorem byly po této stránce klášterní 
školy e semináře ••• Zvláš� příznivé podmínky pro hudební výc:b..ovu a chrá
movou hudbu vytvořil na E-Tém panství hrabě Arnošt Josef z Valdštejna, 
který jii r. 1689 vydal pro obyvatele Bakeva nařízení, že nedovolí lád
nému měš\e.nskému synkovi Tyučit se � řemeslu, - "který!by aspoň na díle 

v muzice ·povědom nebyl a na choru v chrámu Páně něco zastati nemohl• -•-
foto nařízení, které bylo několikrát obnoveno, mělo neobyčejně blaliodár
ný vliv Da rozvoj hud by na Mzlado bole sla vsku." 

Ano, zde jsme seEnamováni s důkazy, že světově proslulá česká muzi• 
kálnost má kořeny v nebývalém kulturním tlaku na prosté obyvat�lstvo 
českých zemí, právě v době baroka. PraTý opak je tedy praTdou - nei to, 

ce tvrdí v ?:eeké otázce �. Komárková. Cituji �iný její názor z. on6 
siB. tě: 

"K literárnímu činu dojít nemohlo. Ochuzený jazyk na :něj nestačil 
a neexistove.lo kulturní společenství, k němuž by se mohl obrátit .. • 

Protole kniha "1iudba T ěeských dějinách" se pochopitelně neza.býTá 
problematikou •ochu�ení" českého jazyka, dcvolím si k tomuto problému 
ocitovat z díla jiniho marxistického vědce, prof. dr. Fr. Cuřína,l>rsc., 

a t.o :přímo z vysokoškolské učebnice "Vývoj spisovzné češtiny" ,Praha 1985a 

"?k ská věda zná poměrně dobře poměry 1 jazyk zhruba od. 80 - 90 let 
18. století, v našich vědomostech je však značná mezera týkající se tZT. 
období prípravného. :BýTá 1Bk obyěejně nazýTáno období od vystoupen:! J„ 
Dobrovského, ale není znám podrobněji ani ja.zyk celého 1.8. století„ T __ 
80, letech 18., století končí neprobádané období ve vývoji českéhe jazy
ka, začínající 17„ stoletím. Tšechny výkl.a.dy, i naše, jsou založeny jen 
na několika známých dílech a na tra.c.ičně posu2:0vaných mluvnicích. / • •• / 
Rozbor jazyka novin 18. století ukazuje, že u jejich redaktorů a vlast
ně jep.iných jejich autorů se úpadek ja�yka nije.k nápadně neprojevil a 
že i u nich trv�lo vědomí i zntlost dřívější vypracovanosti." 

Mrzí m�, že právě do oblasti "druhé kultury" muEím vnášet názor 
marxist-0. - jako objektivnĚjší - proti bojovnĚ ze.ujatému názoru vědce 
křeslenského. Dr. Božena Komlrková se zřejmě rozhoc.la pro neinformované 
rr:ladé lidi z oblasti československého sar..izdatu vytvořit stra šá.ka v 
oblé: sti českých dějLl. - .z 1J&rokE-. é.. jE-zuitsk;;·cJ:_ }:ra.soduchů. Cituji z 
její teskf otázkv: 

".A tsk vEršování jE::ZUi te1.;:ý8h kré,.so::,ucht, jsjichi drie3r.í vyc:;.árd má 
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"p:Éinést. důkazy o záduhách. baroka. na. náro� a..brozen!. a. kulturní ko?.J:
tiitui tě·, mstaio mu·zeál.ním „artikl.elli. b'e2: :vlivu Da..: národní Uvot. Obro-._·_ 

. zě�e:ctvím.· msta.leť nepovšimnuto,: �čkali.v k . němu mohl;. míi ěa.sov.ě nejuž
ěí -f�� a ·v1dět V- něm bézp�střední jazykovf- ;·zo�;- �r'zexi:í, f.a obra.ze: 
ní. zrád�:barok�- j.e. jenom. pi:unť desiderium jeho ct1telll�-/ •• �/ �ština, 
zachraňovaná- obrozenci. pro Dilvý slovesný. výraz_ z. literárních zbytkO.. ... . - . . . 

. . - . 
reformační. epóchy�� hlavně Kxá.lické_. bi.ble,-.a-_:S. pomocí p;-íbuzné polštiny, 
nijak netě!lla z údajně obohaceného jazyka jezuitské básnické tvorby." � ···- .... .. _______ ....... -- ···-· ---·-· . ---· .. ---�-- - . -·-·- . --- -- ·-· - - . 

: __ Zde- se přidržím-pouze bible
,-

když. už . B. Komárková 'tak vyzdvihuje. ·. . ' . . .. . 

bibli-Kralickou. Je. . totiž vědecky p·rokázáno�- že.. česká Durychova a Pr()-
cházkova bible; vydan� r.  17� a hned � zebrc:i.ni(; měl� . ;��v na

. 
vývoj .. _ 

i>��o-�_en:ecké_ · Cel-tiny. A při tom vycházela z péra- oněch- ,;ie.zui tských kra .. 
sc,cluchlll An�, jezuité-r •. 1711 dokončili překlad b1ble.1 .a1e pro.tože. byll 
:i=.. 1'J73. jak� řád .zrušeni„ navázali.-Da jejich„činnost-.výše: uvedení. dva 
paTláni� jimž byla ř.ehole. zrušena až josefinským...dekr.etem. r •. 1784. �--
už pn:t. Frank W•llman přesvědčivě ukáza1, jak nad p.ře Uada.telskou pra.c.í 
biblickou se u Fsrtunáta Durycha pro jevilo j.eho · slovanstv-í k jako logic
ké. pakra�rc;.D.Í ba.rolmího ·slavismu. /F. 'Wollman, ?Jeský slavismus, jeho 
minulost a program., . Brn:> _ 1947-./- _ - - - -·- -- -
____ Neb9,.. kdy.z .se český e1 bro.zenec /uci tel :Bolzana 1 pos:tava z F„L. Věkaf 

Stanislav. VY:dra n zh•dl- v samo tném-kon.ci 18. století /l 798/. vydat sou
berně svých 19 kázání, h•d.n(JtÍ je současný vědec Dr. :Bedřich Slavík 
-takto;· ---��

-
---� --------------- ------

-
-
-

-----�--
-
.-__ _ . 

·. _ "Yydreva-kázání ma.j.í. r áz-ap11logetický, jejicli ro.zbor provedl St:&.n. 
. . -- . � . . 

Sv-e�da. _Hus._ j� Oi>•Tálli-ey. ___ s'T\idce, husité 1.- prote_sta.n.ti. buřiči, č.te:n!-
kacfřsk-ých. knihb_za.,:.ecllÓ•. mnch•- ·pmS-tých. duší.� -J:akci. bychom četii některf 
kázá:o.í pez� ·t:aroka�. •"• /B. Slavík. Od. Dobnera k Dobrovskému,Praha 

-1.975./- _ .... ___ :� _· '; :. ---- - ----�---- ·-- · -- - · - � 

__ . _ Ane,. •bnzení na- ba:cok• navazaTalci a. protJ oci tu.ji. závažný mčátek 
. 

sta tě_J. �!��-: "P•��l•h•rskád.o�", s.1_45: _ _ _ __ 
"Také označení. téte_.doby jako doby texnna /podle. A. _Jiráska, 1913/ 

je. jednostranJté, peněvadž vidí v národostní a náboženské problematice 
jediné .h()dtiatící měřítka poběleharské doby a na.víc ji. chápe. v poněkud 
tendenčním pahledu če.ských vlastenců z pe>čátku 20. sinletí" • 

. - -- .. - - . - . ... - - . 

- -- I kvůl.1. t.mut. citátu . jsem si-d11v11lila spojit stai. J. Sehnala s bes
keu 11tázkou B. Kemárktvé. :Ne bot právě v začátku 20. století zísl�a Dr. 
B. K�márk�vá sv{..j 11 tsnden�r..í pl!lrJ.ed česl-:ých vlastenců". :P:::-J srJvnár:.í 
ji: !':} žné připo!:!sno1.:t i ť'" :c·bje u.či te::..e B. I:or:iárl:Jvé n2. LE:.sarykJvě ur..i

ve:-zi tf v :Erně, :pxf. J..r:ie f:.J\"2.ka. S ja:ýrr. despel�tem psal J �Jr�ié.šJvi 
ve "Struc:ných :iĚji:-_é.ct lits:-=-.tu=y ťss�cé" z::::-. lS·lC ;:i. j2..i: :::v�--� ::.-i.i.�:;r 
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změnil - a opravil sám sebel - ve vydání téhot díla v roce 19391 A ne 
snad· z d-0.vodil dobového konjunkturalismu baroka z třicátých let, jak 0 

tom v souTislosti s barokem v �eské otázce vede Dr. Božena Komárková 
feč. On se ·jen poctivě během lét Koniášem ze.býval, výzkum baroka se 
posunul ve vědeckém smyslu kupředu a Arne Novák vědeckou poctivost 

svým �ivotem vyznával. A - jak by to bylo krásné - kdyby i prof. Kamár
ková svou ?:eskou otázku přepracov�la a zbavila ji - zbytečného a uráž
livého - pohrdání be.rokeml Vždyt z nejnižších vrstev pocházel ze Smržic 

u lroetěJova Jakub Kresa /DE,r, 1648, zemřel 1715 v Bi:ně/ • 'a díky klé� 
se stal obdivovaným matematikem ve �panělsku a je ho početné spisy Evro
pa m:Dtih obdivovala i udělovanými 'tituly od Holandska po P,renejský 
poloostrov.Z nižších vrstev pocházejíc! brněnský rodák Jiří Oe.mel své 
botanické vědomosti rozĚiřoval v Mexiku i v Asii takovým zp-0.sobem, že 
jeho jméno z doby plně barokní zvěčnil 1 luterán a ŠVéd v názvu oam�lie. 
Jen ze sta.tě J. Sehnala lze jmenove.t příklady služebníkll .z nejnižších 
českých vrstev, kteří neojen díky kléru samotnému, ale i díky ěleohtiaO.m 

/klérem vychovaných/ hráli a zpívali v operách, jim! se obdivovaly hla

vy korunované. A nejen v �raze, ale i v Jaroměřicích n/ Rokytnou, Hole

šově či Hradisku u Olomouce. Aspoň jeden nepatrný dokuwent z ooby úpad
ku a temna: 1�. 6. 1748 uchvátila dle záznamll Marii terezii a Františka 
Lotrinského s doprovodem druhá z hanáckých oper, kterou shlédli na Hra.
disku u Olomouce, hJŮ s názvem a provedením českým. A přímo citovat 
lze ze SehnalovJů sta tě další du.kaz úrovně b-irokní kul tury r:ech / s. 207/, 

"Spis &pata emauzských benediktýn-O. Jana K. Popela E Lobkovic !rte 
neuva de Música vyšel r. 1669 v l'timě a u nás· asi nebyl mám./ ••• / Tím 
překvapivější bylo vydání věsného hudebního slovníku Clavis ad the.saurµm 
magnae artis musioae roku 17ol v Praze /2. vyd. 1715/ od učeného. v,rha.• 
nika Týnského kostela v Praze T.B. Janovky. Cla.vis dosáhl v krátké době 
neobyčejné popularity a Janovka platil po celé li. století v eYrOpské 
hudebn\ teoretické li te�-tu.ře za autoritu." 

A poslední citace z díla J. Sehnala, z jeho závěru /s. 209/: 
''Z oeloeTropského hlediska byly české země v pobělohorském období 

rovnoceným článkem katolické části střední Evropy, který v prvních dvou 

třetinách epochy více přijímal než dával. !eprve od konce 17. století 

vzrostl tv'U.rčí potenciál českých zemí natolik, že se domácí tvorba Ty
rovna.1a kvantitou a v tvorbě některých jedinců a kvalitou importu a 
začala pronik&t do sousedních zemí."/ ••• / 

Tímto nezauj& tým h�dnocením ndieho oc.rokc:. ovšem lc:r..ihu "Huc:b& v čes
l<ých a�jinách" nE:uZc:...ví:rá.n�. V ka:pi tole Lok národního frobuzení j€ zaů
r&znšn f2..l�t, t2 v česl�é lmltuře práve iluďb<-- ''nejsilně�i" n&.VE-ZOV&la na 
11kulturv. řeC:.chozích epoch11 - t8c�y i b2-rok2... l'ozn-tisk z bE::sl:é otázky 
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Dr 0 B 0 • Ko márkové, že "Barok zůstal mrtvým ramenem vzdá.lené řeky, která 
nechovala žádných živných lá.tek pro obnovu národ.ní kultury" - je zgrun
tu fale.šný:. ano, i v době národního obrození navazovali čeští hudebníci 
jednoznačně na muzikálnost svých dědů.z baroka a byli pro své rodové 
hudební. cítění hledanou posilou orchestrů v celém světě. Petr Vít ve 

. ., 
stati Doba národního _probuzení zveřejnuje �obový fakt, so 297: 

__ V Rozličnostech l?ražských novin z 13-. 8. 1829 čteme, _že 't,echové 
hra.jí téměř va všech světových orchestrech, v Londýně hraje 86 �echů , 
V !>ařÍži 24" �e.-chŮ. li 

. . 

. Pro českou otázku je: nepominutelné, .že. náro-'1.. se zdravě obrozuje pou
ze tehdy, když ne škrtá ze .svých děj in_ celé epochy, neponižuje úsilí . __ 
svjch vlastních předků na p:ro jevy lidí. stěží gramotných, ideově zasle.
pených a celkově v .. "temnu" zaostalých • .Ale naopak.i pokračfoje. v· jejich -· 
.. 

. 

uměníl .A kult.umí pozoruhodností českého. baroka-bylo., že. západoevropská 
veliká kulturní .centra nahradilo houž.evnatou decentra.llza.cí .do městeček, 
zámků, klášterů a ve.snickýc h ko.stelů a far. T�dy i Masarykova idea 
drobné nráce na téma kultury a práce národní� navazuje na skutečnost 
kul t.ury barokní l 

Uvažme, při české otázce·: stane se , že Praha je pouze bydliště m 
novodobé .šlechty a· o státní svébytnosti národa se rozhoduje v jiné me.t�o
pol.io O-branným aktem. české kul tury je potom důsledná kulturní decentra ... 
liza.ce a d.:robná práce kul turnío Nejen v každé střediskové � obci, ale 1„ 

_y k2.ždém .disidentském. bytě: včetně univerzit.9 seminářů, _bytového dJvadla 
.... 1 vydavatelské činnostio Se vší barokní úctou služby" hodnotám� 
v�šším1 S opuštěním„ducha užiikovosti, který pohrdá možností věnovat 
každý svůj čtvrtý deri duchovním potřebám! 

'K .té. nutné __ úctě při podobné čiDilosti ovšem patří. i uvážlivost hodno.� 
cení a soudů .... v kul.:tuře .celonárodní. A. tJ i v době, kdy podobná epoch� 

. 
. 

. 

pomine 1. Z knihy H.udba v českých dějinách , ze sta tě Nová . doba .. ,. lze zís-
kat novo.dobý poznatek o cmylnostech kulturních hodnocení, a žel Bohu, 
stále platný. Cituji ze s. 373: 

. . . 

"Především bylo důležité., aby s kladatel působil v l?ra.ze; každé jiné 
místo bylo nevýho.d.né, což na sobě po zntl ne jen Leoš Janáček. Autt1:ir, 
jenž žil v mimopražském pů.sobišti a obracel se svými díly předevší m na 
místní hudební provoz„ byl autor1aticl�y hodnocen níž než autor přibližně 
stejného formátu, kterj tvořil_a byl znám v Pra.zeo 11 

Takto je více než naznačeno, že kulturní hodno.cerd podléhají v -�e
cht.oh ne jen ideovému po sto ji hodno ti tele /mar1:ista, p:·cxte2tant, ka to
líl:/ 

9 
é..le i tomu, ké:.e l:olli:;:.rétně žije! A ::-oztoc.ně nsní únosný sta.v, č:.b:r 

jal�_,.lrnli v l�ul turní fen•Jmén b·d a utoma.ticl-cy ho ::.n::i cen: tal{ové hodnocení 
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nemusí být vždy hodnocením kulturním. /Hodnotit na.pf. automaticky 
fakt, že v 50. letech.právě v Praze byly rozmnoženy nekatoliclcé teolo
gické fakulty / na Husovu a Komonského boh_osloveokou fakultu/, zatím 
_QO katolická teologická fakulta byla z Prahy vyexpedována do pohraničí 

. 
. 

- jako fgkt svědčící' o kolaboraci nekatolických církví s komunistickým 
režimem • je pro pamětníky automatickým hodnocením scestným./ 

Opustím už okruh možných odpovědí na ?:eskou otázku Dr. :Boženy Komár
kové a při Hudbě v českých dějinách se pozastavím u jedné drobné polo• 
pravdy. V místě, které :považuji m důležité. Cituji ze s. 391: 

"V čeek� hudbě prrní poloviny 19. století útvar symfonie téměř vy
mizel. I Smetana svou tzv. !rriumfální symfenii po proTedení v r. 1855 
na dlouhý čas odložil." 

.lle, Tždy\ 1 nehudebníci v �chách dobře Tědí,- jak to s "odložením" 
symfonie skutečně bylo. Sm etaná, autor tak bytostně český, měl při 
komponování Triumfální symfenie na zřeteli oslavu Rakouské říše. Sv1s! 

způsobem vyhověl společenské objednávce Baohova absolutismu do té mí• 
ry, že při tvorbě symfonie ocitoTcll do tří vět rakouskou s'Cátní hymnu. 
Jako"yýraz politických nadějí1 jež tehdy bvly stále spojevány s dynastií• 
/Citát z Knihy o hudbě, es. společnost pro šíření politických a Tědeo

kých znalostí, Praha, Orb�s 1962./ 
A proč osobně p0-v2.žuji za důležité, že Smetana tehdy /před r. 1855[ 

vytvářel význe.mné dílo "prorakouské"? S geniální Tě tou čtvrtou / Scher
zo/, atd.? Setkala jsem se toti! v české kultuře samizdatové s nár.orem, 
že to, co &ne tana ., �si český sloTe sný tvůrce dovolit ne směl. Xonkré 1mě, 
když B. Němcová odeTEdávala ve stejných letech &bičku, prora.kousk, -
tendence v této geniální knize by byly něco jako zrada na českých ná-_ 
rodních a vlasteneckých zájmech, atd. Kde se prolínají meze aatomatic
kého hodnocení, v oblastech národ.ní kultury? Te je ?:eská otázka I 
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Iva �otrlá / Z �!,}logu čtenátakých zá.znru:inl 

M. D. Rett1gov,: LOll'..ácí kuobl;.�. /Edice Klub čtenáf'O., Odeon, Pnth2 1986, 
odp. red. _J. :Lehár, vydán! !., 8. 55f., náklad 14, oc.ic, cena 55,- l.ěa./ 

V IDA sovém nákladu vydc.nou Iodc:í kuchafku uepofádala, pfedml uvou, 
vyaTltl1vum1, ediční pombkou 1 slovní&em opatřila :rel1c1ta• Wlna:.a• 
cho,,,. ProT•dan! je pečliv,; melost1 česk, kUl tury s doby obro&enf 
jeou u WlnechoVé .nepochybn8. A Rett1gov4 • podt1 tul.u Domác! k1.1chafk;r 
IM'h\rarnila, le je•pro dcerky ěesk4 a moravek,•. Ve elovníeku m. •• 541 
pak čteme po 3•• RettigoT,• trhDo1ťt kapra• ,.,. mayalu. •naf!mout a Tyku
cbe. t• / 1 tento obrat ll1 pf1ponmll mrnf rameno vad@ene fek7. kde 11• T 
ee.ekých pomlncb k.a.prO.ai báJeenl dafí /dokud Je někdo •netrhne•/. 

iea.pirúl, le mi pf1 četbl lloaác! kucbafky vytanula u. mysli eta\ 
:i. «.oairko'Y, t':eek, c'táfkll byla kdy�1 ne Jen doerkou IIOftVakOU, ale 1 
poelucba!kou prof. Arne JioT4ka /jebol Tjsnal!Ú vldeck, hodnocen! N.». 

iettigovf J• • kniu připomenuto na. s. 481 - 48;5-' Ale co :B. �o•árko•' 
T r. l9é5 o obrozen! p!I• /e:rdl by brala v úw.hu. le 1 • mrn4m ramenu 
feky mohou vmika t kruhov, Tiry/? J. 1-Qk 'jako I kul turn!ho reoeptá!e, a 
�•k' otáaky prof. Boleny 'tomárkovéť citu.1·11 

•tro obrosence byla od po�,tku vaorn aekulÚJÚ kul tura eTrOpak4bo 
-'Pacl1i. lnap1rac1 pro nairodl;.{ obnovu ·čerpali a ducha on.íoenatví. Barok 
ah1al artyjm ramenem vad'1ezw feky, kteri necboTala Mdných 11vaých 
1,te1t pro obnovu národ.ni kul tury• • 

I Doffci kucbafky a1 nyní doTol!m oc1toTat llámor hl1c1taa w'lnechori. 
ot11tbl T bssR. • nebjnl,m úkladu /143 ooo vjtiak1'.I/ raa •• ,Ca 

„ SlE.ute�:aoet, le 11 terární dílo Rettis;cv, sehrnuJ• 1 kni!ku tohoto 
lúni /U.fl,.nka V9?J�ÍCÍ Boha, 1827/, mJ. m.tmačll�e, Jak nepft>aná � ( 
nale pfed.atan., le �• radikállÚ phryY· mezi 11 tera turou 17. - la. eto
letť _alaqt&•asx:n;Y.kx.�•lfn,txilÚX)l.hrJ]t'.);■•&ixl:Hcn�UIIJI a 11 tera
turou obrounskou a le v novočeek611 píemnictví tjtbi�i prvky T'jTojov, 
kontmnai ty. I.Júlky takových Unra, ,jal-;o byly čucb.Tní pianě, li ta.nJ.e, 
JIIOdli tby. •.roa,ylloT�í• a.poc., měly T l1 t.erárr.l..ún !!Toti 17_. e. 1e. atc
lwt! 1 t\mkc1 Wt�li poezie e básn1ckl prÓEy a tuto funkci ei schov,
valy 1 T dobl� obrozenskl. e. déle. Knilke..Jti tohoto typu b�1Te.l knitn.í trh 
v době obrcanak, hojně aáeoben, někdy byl Jimi e.t uplaYen." 

Hle: do!itali �Slle ae e.l k záplévám, vicU,t.elD)13l pfee mrtvi rameno te
ky. A pi"esto mnoE! pothbují hájit 1 v dil!identské literatuf-e ze,;taralf 
poju;y: je přece r:f'eJmé, f.e nelae součtt1Sné. oficiální kultun nemá sebemen
r:i ",ot:"etu !deov? ob'b.t. jove t Fta!ioVifika �- l€t mrtvého Jos12:fu :i ekr.. :t'E .:byl 
t� vi . z!--ejrn?· r:irt.::-:.-!.v. nf O ... n{r: vfáf"ck{>n.c zřer.:.:: ... nynt jči f�encrv.co 
bólťlPtel-0 jeri c:t.ál� VÍC(- potvrzuJe- je�o ren:1sy. l'h!E'.to v ::-�k2.i-cvst.ých 
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�9��1-'!IA-�tudiích /ee.1111Edat, 'f'nha 19€7/ čteme Te 6tat1 doc. luboffe )iCJJU! ná-
cledujicí zJl!t�ní, cituji# R. 153/i 

•Pekař neYyetihl tf.!dni dialektiku doby: hlavni roapor byl mezi 
teudily m 11tn-..ně je<!M - ěleabtickými 1 t�mi, kdo tídll1 stát - a 
nevolníky na etranf drUhé. / ••• / Ze aorn,ho úhlu Peka.foft s� vytrácí, 
be. Je popírina progffaivní s1>0leEenská role abBOlut1smu, pokud jde o 
jeho dJjins.111 provttenf klad.nt vliv na formování nně lmp1te.liet1ckých 
v�tah6 a noTOdobé�o ěeak,ho národa.• 

Toto Je ekute�nf posorubodné sJiltiní a J' se ptáms je Tdbec nutné, 
aby h1etor1k k pnv<11v,w zfen.í ovl"1al p�v1c1la ro1pomávání "tř!dnt 
dili..le'kt1ky doby•? t1 �•lti historici, které ul reilný 80CU.l1smua JedllO
•trarml Tyehove.l k d1alekt1okúu &fezú, pokud ob�nJ! atále nal6an, 
h1stor1ck' reálie, rnt.Jňu�i T esSll k pmbl,mu be.roU. a obrozen! ddka
sy 1•1d§ící pro J-eks.!ow koncepci I Jak to, l.e reuf •vtm a•taralým 
historickým stfením byl hi5t.oricx. pn.vdl blil, nel afezú maearyitovaká 
/v eaaiadc tu N'preH11tow.n, 1:.. Kommovou/, či zřeni marxie t1ck4 / v •
■illlla tli pn, sentoftnl 

• .., � 
CituJ1 1:e sta.tf L. 1+rrea.fovak, atud.ie, •• 15♦/: 

•t ne�aporněj ím part1.ťs Pek.af'OTy tTOrby o dobl protireformační vlak 
pat!':! hodnocení jejího duchcTr..!ho odDsu a ,1eho v11w lla proces národ
ního •obro sení"." 

Jeem pfenidčana, le kaldj epor feěí nov, a neSff'P.tú ddke.ay pro tu. 
• �1 onu koncepci. • Pelca.,f v !lili Hoře /a. llO-lll/ píěe& 

"h 1 • r a r c h 1 • � e • k á, kterou po D!lé Hofe rachllsime v 
rukou cizinc-0, -;:-• o � • I t u j e se rychle v kléru nět■k.,111 1 tádovém, 
• •t'•' •• znenáhla peným kmenem národní.ho li vote., je<11nou Umě!- int.e
ligeno!, je� Etojí n etril1, sby �ozděj1, od dob Joeetových, stala se 
hlavním nositelem ta.k sv. probumení." / ••• / "foto s r o z e n !. ti a-
o 1 o n a l 1 g m u neni jen d.!lem gel"IDe.niae.oe doby Jose!inBké, ale, 
jP. k Bial bín /a 1 Komen!!ký/ prozrazují, :pfedeTšim p 1 o d e st ú t i e-
k U p O těl 0 h O rek é ho.• 

x.i�a�Ut�.. goltQUT 
A jestlif.e v kr1t1ckjcl: ptipemínkéch k l'ek.afovi � i • .__,,, 

/}ek. ituc. FJ. 159/, t� Mar:niho "Věčný pek�lný fnlát" pf'ipeal ptekls
date.l v. !;teyer Tomáěi I·et1novi a me. obrození pak -"Jungmanr. tow dílo 
n? zv.:-... 1 "nf· jhro znl:jií ze všec't knih'rn- dokládá ná:r. Domácí kuchE..tke zá
jen: pr-r.:v.- :.8�ýc� obrozenec c ti..·:. :1e „h!"cmt.j?-i ze v[ect K:::i.i::: jdtcb:i,.· 
<·lo m;u� 'I: -.:::.:: ! c �o:: :r rrc t�fr;u vťr: A or - �ez::. oc�"..tzC'l�"fr.:..ir. G 

poruz v{ .i. ... ! 
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� ' w .... ;t".k verliování je.eui taj{ Kre.soauchll, Jtijicbl e1.ne&ní v�•Cláni má 
�inéet pr d�P.ay o záslub&ch bii.rol-.. � na ná...o,1ním obro&en.í a KUJ. turni 
kontinui tě- , zO.stólo muzeáUti.n artikle.a bez vl1vu na narodní i1vot. 
ct€gzenectvi:11 •O.sta-lo nepovšimnuto, a6�ol1v k němu &ahlo mít �aoYI 
nejuiěí vztah a vidět v ném bezproathdni jósykový vsor.• 

:t�miřuie ono rozhorlení b: lomárkové proti dneiná v)'dlÚÚJD •lttui t
eký ch kr�eoduchů" a přečtěme c1 • �:nt,c!, �ét,fkl' H<inocezú r. Vlna-

, . 
chové. P�vo!ovat M: D. Rett1,ovou aa •jezu1tak6bo kreaoaucba• Jietl 
nelze a. proto c1 tuj1 &e & • �la I,iot.ilolený ná&or o j e -,ji •t-forl:>I: 

•v podt.tati ld.ce nav,tiil&., obaa.hovl 1 vfr,�aovl, na nuchovni poea:11 
h prozu barokni, pfi toa 'fliik obsah 1 6l.ohov, ztvÚ'Dini vjraanf poeunu-
1a: nápadně pominula drut1c1r.é b� mot1v7 a alohov, prv1ty, tair. n2pf. 
krutl naléhavé stvú-nlrli b&.rokntao t,awtu poJÚJ1•ost11111u, u1etence 
8e " cel, kní.lc• ob�evi Jen J•a.nou, & to �, ��e v li!P!, .2.J!!!líl,o,a 
ul� ěte.'De verěe: •-O.no. pokraae, bnt popele! 06 borlil, flověee, tak 
směle, s,ie je,;t neet4lost & obemetnoa.ta•, podobně Retti&o�, slono�• 
ztlumil� barok.ni ::llOtiY krve a. wnuč"ni ,i;.n,stova, motiv lebky, hfbi tova, 
kostnice ... td. ftt cir�é astrl..111 1.Stejni nápadnl 1Mi-8ÍJ.ila j1n$ typict(ý 
sv.rlii 1110t1v, motiv 11vota. �ako �• aáp&aut �ehol c!leaa ;1• doae.le:ú 
-..ťtěa�n{ /napf., "leiút Mdnébo v!tlsstvi bea boJe a Mdn, blalenost1 
........... __ 1[111111 

bea 't'!tiaetv!• / .• /Pod trleno u "11nscbov6/ 

Ycelku �• d .O.o Rettigov, hodnoceno, le • .1•� i ull•� tvorba �• v-

rasem doby" a a to •• .. pohJbul•• al 'f bieden1&Yfl'U a pfeato �• llde • 
&ellké tvorbi Yl1• �•Yka • dlliJ'h a banlu�s Bolena �omárk0'9' vla& Je 
pf'entděeaa, le pfayv mea1 barokem & obroaen!a � naprosto •'•adail 'f 
teekl otúca tvrdí, ci tuJ11 -�, 

"Prvn1 obroae�kj b4en!k, ačkoli sám lú.erik, •• v ne jmerwim ne1nsp1-
rov'11,l b-.roknimi tématy ných besproet!edn!cb pfedcbAdcO.. Paa.l anakreont
ské ••rte po vsoru DeJroaliifenijt! oavicen&k, ,,--.t.1.k,y.• 

Zde si dovolím /v rámci hostinsx literární, poQnicené Do�ácí kuclla.ř
kou/ poukúat ne fskU�ou �vorbu onono •prvniho obrozenské.w> Ws�'!• 
;or. ;a. K.omárkov& nemůh mít - ale ú�J�, jel uvedlú - n1ltono Jinéno !la 
myeli, než báeniks., pteklede.tele é.o ětrětin� a.. ilera.a Václava sta.cha. 
vysvécci ne. kné&e r. l 76l vysioupi.l. Jilko první obro&wcaký báenik na ve
f-ejnost uf v !rhá.'!lově e.lJll�cnu li r. l 782• e typic:Kou obrosentw..01.. poezií 

0:: náz"V e:n - "Něco pro ceskou 1.i 'terct.-uru miicvnú,� báení obttováno ifOC: 
��?:íébělov�.w.ého" • své os\lícencK( 1,réao Edf:...i.:. v uopiee J. iJobrovs.kel:!u ane 
4.4. 178":t. kde pa;..1, �e "J� tt..k ;uálc Kc.,to:!.�:n j�.á o luteránem'': J (jlA 
dP � ino Thál!JOV �-lm�n "Ct1.. r:.. 7b5/ p!•i.ep -: Václ.... St ... cr. 1 jf.ho. basnik ,e1e·-!i, 
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napodobující doslO\ltlě němec1tého &iu:.kreontik& ��opstocka. Roku 1785 
te.kf vydal své "Písni kfes"t.n&ké pro el�beckou obec", kde p-0.ao'bil ja
ko a'mecl(ý k�pla.n. Proti mínění /baroknímu/ v. R�koae, le kaaatelf n•�
eou knělí /u augipur&k,ho 1 belvetr-k,no VJ5úimi/, vydal v prospěch 
protesta.ntd •FBDi lkoln.!ho aiatra, řetra Mahodakébo s Slev!su". 1•3-

vitlí pozornost 'Y �echách vab\ldU St.;.ch nýl81 •1,věitimi•, jimil dopl
nil -.1aetn! pfeU.ad nheek4 Roykovy práce o koncilu koetnicxém /b4�!c! 
M. Jana Rua./. Obl knihy vydal. v letech l785 & 1786 & �&oko kótol1oký 

klerik prokáaal ve vatahu k Jiueovi ěeSké.ou oavícenan! neocerúteln6 
alulby. Pfeato ai na �ea31ku a stylu �ebo •�,vi&ti• i.a••• 1 " u,�o•-

. - . 

ti dOkumentovat, �� barokní 3aayk 1 barokll! horUvoet byla u tohoto 
prvního obrosenak,ho báan!ki.. 11vá. A tv,Dklml, � ú�au oe•icenan!1 

•Mnos! a tich P'nd, kter,ý:a pnní díl bYl obitován, DÚ'eJlllě n•Jen a 
kaae.telny a po veanic.ích pti kfestris.D.akú poučován.!, nýbrl také owstnl 
alofehl�!, 1 by pana akl&.datele ••• 1 • pfeklack.tel• do neJaii.dnt�t! 
dir, horoucího pekia, kteri k•�Uil �on• /'Y· hk•ln'• Ll.Ui/ li•• 

a 111•1 ·'\'-ym ... lovů, �- do t, cU.ry, a.a llábloi, l.ocbMlú tnulky a 'YY• 
pálených a ronaf-ených duoh� k pfedilw v noT,ho • 6eren,bo atra
oenc• na vidlech b4seJí, Di. své p.ťsmo uvrhli, kdyby � stavu byli brány 
pekelné ote•fit, od kterýeb abro�� papel .lu11WI ll. k:l!&e Petra c10 
feky fibery hoc!ll, uchOpi., •• me6e hYla, k.del na tiiati aa pano-Ymů 

· onlt1 v poht aresovati musí a bt.ld.ouonl k láá.Df »otfeb6 víc neb\llllef 

Zvl,t\l povaluJia aa nutn, aó.�mi t, I• v,claY Stach byl 1 pn
súa obrosenekl• 11ter4t•• Jenl pro bu'Ok 1>0ulil 'Yýruu teJ11D& /ooOrú. 
bocU.ny/. Se l!l'Yjal oq�c1 se v u-.,&uch louěi „tiou /:}. 786/ & • pe•�

nout oni stre.li t, Jestli a oel,bo běhu n.,vnljl!ch &st.v po&D&J!, le 111-
nula. noční bocu.aa•. B,cbem &i.au St&ch 6ám osvícenský r&dikAUamua po
r;tupnl opouttil, kdyl ee stal protesorea 6eat p.:s.a�ri.iky " o„omouck'm 
aem1n,fi, poadr�vil dvoJ! pía,ú Ko�aci �eopolda 11: vydal modliteb-

• -

rú y,nihu pro děti a phdeviím sl 0111 T 14 t1,aic!cb •ertích •>J,vný ou-_ 
činek potěh\.l, m, Tsbuzen4 chu\ k. �vu a obrana euroěuk,bo -.erňovst-

v!•t:�iě •�a::o Btr�f�@8!!� c,�Yif �•tWlí iÚíl��.� b4snika/ 

se 0 napro!it.o barokní Pekelný lalU /poprv, Y t'.>eštině v Yd.ani r. 1676/! 

ae.jimali i cbrozenětí l1terét1, JgJl;O Prantitek l»min1k Iýnekl / +1848/ 

a Rettigová. v n,máci kuchatce �e • ll!dfn 'I ot1itěn na 6.3�-392 dop1e 

Rettigové f .L. �ynsK6mu /& :5. 12. 1823/�, • něbol TYpl.ývá, te Pekelný 

ltláf 'b) l obrozenci eten & urputně t..háněn. i tuj1 &e s. :,Yl: 

"Tejk�je ee 1-'ek�lnéhc ž....:uiře, ,·ím taay totif o Jt; om, který &le 

ž potuc: ner:i h �oist.áLí - �c.n, co no oó, zblázni .... se n.v.c nll,' cr..:.�lt 
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te'a �enený �ertí&y a <irl.í jeJ �� ne jdr-.1�:! Klenot; Jak umte, budu 
budu hledět se ho aopícit - •• 

! proč byl pxo pron, době oev!cenatvi drlen barokní á 6eslcý P•el
n:I lal.4f co •ne Jdrailí klenot"? Oavicenaká poli tik.a /t&JI. v:, aooe hodno
cen, B. 10:aůkO'YOu/ aa6e.l• 'V n•IU prostoru útoke.n ne �er,. nk národní 
�-•• ale 1 .u ěe&kf katolické Knih)· • <1o'by b&roklů. /Ul r. 1779 
bl'l.a eeltuw., ozproti áobi ba.rokni, �ú� na Di.\.prcu1"> věech typech 

vyll!ch lkol, včetně �•1! a·wůverait./ A atátrú orgby - gaberni
wa ěeak, - aa.&a.l.Y potom vydávat pfik.ay ke abiru a ničeni &t-.feh ka
tolických knih. 'tak arc1b1skupak' kons1e�of Y Fraa• :,o. 6. l 764 proei 
a savofll• w, gebenůu, ad& by upustilo od polahvku, 5.by bylo ote
Ysdúo"k �tl.a�mú• 2 000 lettktoh TýtiakA •1tealanak,bo vyučovúť• 1" • 
� &eekioh �vnikd, 80 bdBinich Ci 'thii.r, Roa'tila uniá&o-.a / • ,. "' 
•14'ní/, Cban.cťt'Ského"lfri•a kfea\2.11-'• /a 6. v)"dáni 1737/, atd., Y&e,-
111 mnohopo�etn,bo ni�erú • lloúc! kuchaře• pfipomenutého hkeln4bo ta-
1,fe. A kam byly katolick' knihy n,leny k potla!ení? � stoupy, ;e3!1 
hodnotu onícensní roapoma.lo a hlavni - uúk.onilol/!r1aídtr,i ul byl.o 
• eeslt, kul tuf'• vzpomenuto r.oelffSIAiii°eU!Jint�viG.•eiále¼� �o

n6 -
ddkan •temna• �i:oklů <ioby� 

t -•tro�• JIDObN l!innl�iťa a nou mod.eml ne6eetnou nenii.paclnoat{ •• sta.-
la -111i�lúm po�� ontcen,•• epochy Y na.li� aeaíchl / •1§ ,b� 
._ � e1 pM.pom�• 200. vyroai ákonn, a. pro st,tzú ú�• pracu3!
cí s�upy, v �•3íl tlul amiael.y dodneě.k&., bn pfehůllni, a111ony �••
k,foh � knih. A � k4yl on!cer,j k.nibovn!k_ll•nt1na, �.a. 

- UDpr, po ůfedJÚ rniai onicen.atTim aruien,bO k ,atiftl. s,• JoaeA. " 
., Pn•• , µ�1etll "' nad!'uen,, le v taan! knihovni •nenaiel nic dfl-
1•11 t•ho, dobr,ho a �íhodn4ho, poU&e knihy bicinfbo a hzlwmého v1u,au•, 
hlil poaobn4 ph�•tn' f'1•�to&t1 6esqoh ke.tol1ckýca knih d-vorn1 c{
eaf'ů.l dekret s 3• 4. 1966 o„voaem do stoup1• 

•Utdo ul nezJieeí, kolik �eekýcn Kllih, d\...Lelitýcb pro p�wa celých 
epooh kul tury národa, amiaelo v nQ.µoru oav icenstv i \I e E�oupf, v f:etně 
súne■d. h11Jtori�cb., aln•eycb 11h. kornoutj' ěi f.tt!.:..ivo pro r..oni .... to 
vše ptc-c zraky iaenoucieh souča�.aniku, oc. vaděl...,..noú po neJnii'-'i vrfiit'fy. 
csvícen,., y.é nič tí Kul. tl.i.rnicn i:.oc.IJot uváéé.Lo v � ... Zú,a; en� úlu.s ne.;ien 
vemovsr.éno ryohtáí·e vavi.lu:., c.J.e ti•tiba �indrieliohrs.cit>ci·;.é ·o m�st.....na 
.rrantiěř.� Je�, ci p.:lhli.noV.;...hé.t.o hlťi.�né1.o l11.!.ipc;. l.Jrews�, i'�1.ftrý si 
zapSér.l při ararti Josefe li; n'llloiétvÍ ��•�t6rů z;...�zil ••• ocět1 ••• 
ks.lichy, monetr&n.ce, vor·1.át., }'Obr l" • .. t:.. 1 Jeuen z nt:Jvadělc.něJěieb 
�eok·· cb osvícenc;;; � obrozenc�, I .il. lt::;.c1, pt.-vocni n�cit.en · v.itl..jíci 
,:;osef ;.,._. _ "p!ijci i:2.nc-vr.fr.u'1 

- t::, l pr: .;�no '0 .Jrt„ p:i.n ner.&visti .:i-r ... -
CO'l.::.l totiž z· �eno v:..&C.' Ji.:KC. C&llZ -r ._ .b �'Ct k,r.ir. é.. JJOC..OOn� r.ice4l/ 
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ze plného vy1..lití b"TokrE.t.1.clcycb .et�t\U' b .1 i.-. • , }� ec�open evi�ovet, t� 
potom 1 on, neboJovcy- 11otcc b úětí, v�oo�oo..c1r..,,11í- 01. t . .. -v -F o ea;;or r1.czwaJera 
Bnhkovekého, t1e�era. J. 1 v. �eJeol,ao Lapea.l •�le • Víc.ni ne- • 
pfillo �•ěti n1kciy nic moué.rého. J1i a ,-.eneáěe 5)'lv1a b�·lo tam, Jak 
tento kronikáf- - po&ctJlí papei - pite, si .l.O hlouposti a sdá ee, ie 
podnee není lépe.• 

Pochopitel.ně, ie v eoučasnoet1 .cJ.KáO v C ... �:it nemá cbu'\ vehJně při
pominat !l'l.t. tungujici onicerwté vyroCi atoup,. haopi.ll, Je tteb& 

prohlubovat pothbw. rx>inácí kue&.fk,I. 1 tyto knib) nejaou n1Aó3 v„f'uo
v'-uy s knihoven jGKO "knihJ bion,Ao i:,. h&W;.néno v�usu•. �i\.o jůt6 

pfesně rozeanávtio po.;e.u cti, osooni ct1 JUO nutné pOá.UWl' Uvota.1 
ano, duch poezie splý á s dechem &estně prol.év.-.wé �rvet !!2,..ui.,sj ku9Atfk.. 
vlak kreY spr&.covává �akO poi1v�t1nua o tom vedel& sv, ul Retti�ovát 
l'roto tf1 tDěaice pf'ea &Jlrtí A6pa;;..i1:. av\l� poY&decb Rfl4. �. �ak �• -c&-
v ěe podfiaeně uti 11 tárr.imu prospeCA\U 

• ••• tfebde mé n�patrné sp1Ey nesůirté.lj' lelet, pnce jau pala. 
i.uchahu, neb, bua Bohu lel, le tomu te.k, i;.1.1 pot\m vice liáu ae abán( 
po dobrém e. chutné� obědě nel po n��u,Gnljií b,mů.• /S. 6/ 

Tento úryvek z dopisu J. :c>osp:ÍGi:.ov1 /& l6.4. l64�/ alouií �eko 
motto knihy& n s a v jejiuépoatitulu je ad�c1.&něno, ie Domácí Í\Uch&.f-
ka x,l\:a ••ycbází � 200. vjroc1 c-.l.lt.orč1ns. n&r0seni•. / Zde se O.ieonu 
vyd&fil ametelu v t1ráll, kde Je pod ti tul. Knihy ao�ován, Je adO-raa
n�no, le knir.a vyěla v Praae r. l�6 - Rett1i0Vá se váak Jlfl.rodila -. 
lednu l9El5t/ 

I prcto si myalim, le }.ni.ba vyil.;;. apí&e k 2<'JO. Yýroči c!aa.řakého 
dekretu • ,. 4. l 786, který urěovi..l, kam �tři r..nihy kf'e&\i;nu•, Lbi
va3ici •• barokni etr...i.vou pro neurte.lné dl.lěe, oo stoupy. lliebo'\ bylJ 
tyto ěeaké knihy ná.bolenú6 Okamii tě ne.nnsovány - v ciucbu osviceruttví 
- ko1bam1 �1ným1. Cituji �:ilit&� Zcltt & cldl>y obroaeni /&.2}/a 
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tu smutnou e.l{uteč.noet, le ba.roi'.ni !úkt nutné s1echtické cti o��ícenst
Ti odl.oEilo meai nepotřebnou vetet. A p.tito..i Jak nyni �- poci'tuje
•• potfebu návratu k oti:o bni cti, �cif"""...sené utiii tárnial\i. proepěchUI 

/,,. nebyl"- to .)en oarokni :Knitni Kul tur.:i., i'terou se 01."V icen�ui 
roahoúl.o &likviaoveti _. v tecbách bylo v&á;-�ti ;o vydání to.:..er8Jlan.í
ho patentu zrul\eno st4tni.::11 ko.:&1&.f-1 74 kláětir\\ a • k.tea'tr..n.:kého u-
3etku aískal aút bihe.11 několika. let Jen a če.�ého proloitoru tebcl.J ů.a.s
nou eWD\l k 2, milion� alatých. Z 'Cech ll 74CJ 7}(.. al.týCA iůřticaúch. 
ceny aasnemená'IÚJ • podbod.noc�l\fch \Í.d&.Jl n�čnícb/, z Nore.vy vice 
3..Jt i.o m1uo11d al •• a tyto na.,ý� neviděné ai.i.iony, pohlcen• o .náboien
ekého fondu, oniceQý i;�t mw.mtitě prodluill na potfeby r.rmády. foto 
olebra!erd kul.turnibo prostoru bilo Y onicenué tenainolop.i nan"1o 
úfednl • eeps4Dfm viech kl,Ctěri. mulak,ých 1 lenakých• J•I Jaou pro 
bli lniho b • • u I 1 t k u•. copak lse aapo..uenout, le pro •uti tek• 
byly s bow•t.,,.,.sll:U paxsaz ltw.turni objekty, a..kril.lú 1 at.vovak,, 
01JTice11y -.e "rt*'ch ěea, a aloYenak, &ut tako-vým •p�obem, jež •edl· 
k JeJ1ch a-.nr I alovenakj obro&enec J\.1Z'5J láudl.y, Yenitovaxt kněs pod 
vlivem onícenstv!, komentové.i.l v •��erneJ a.:z.lúve me&i dúcbom a áiáb-
1011" ni!en! tran�1škáruu, • .ébo kláitira. • .a.tu�•• J�o soueaarii nědeil. 
ul Jen pěl •ie�&leko B1elych hor stál ���•n kl,ltor•. aby chronoaticbo
nem 1786 •uá-. b�, sru.l,ezq .webu, ciobre a •J", 4.to'fal. naproatt 
aniěen! barokní ataVb)'. kde aáa..be.A O&ťVÍCenak' poli tiky by.1. pf'.1veden 
ke maru 1 odborně vedenj Jabloliovt N.d• nýa1 výpe•tky V)'illáaezd' 'f 
celú Uhersku. i. .. to -wée ko.mentov&.t healeaa ltdyl •• kácí l••• lete.Jí 

tfiftttéclkAM SUÁÍ:IO! pÓYatuje • nutné B. �oúrko'lá o �roku 't'Yl'ť1ita 

• Brrope. eevernl od t.lp -. Pyrene�! •• od něho ie,_vobocůla 11. no•' dy
na.mice a kul turrwau rlletu alaae oa"f icenan i.• 

Te.kové horlenť pro O&S'ť!censtv! vede • �� �Nd· � k 
�ednostra.nn, chvále. �o �eíft rece�t k dobrému aalitiť Vidy\ v oné ao
bě, •eeverně od .... lp a Pyrenejí", od ;,,.Jl&l.1� po �"1exo byli ks.to.ličti 
m1eionffi �ězn�n1 1 popr�•1ewáni, .ieJict. knihy b,ly ničeny i Ju.tb vy
dávány ke ep'1en! "" proctteo.nic'tvim parlament� /vir.. �emokra. ticiij. 
r.inglický/ byl cirkevní livot litatolil�-0. tvrdě � neapr&vedlivi. 1 p1:ot1 
nr;.proe:t, V\lli národG. /litonkrétnti � latfiku/ n10en a s�věn .:.iwao &áKon. 
_ � �chách nelae &�po�enout, k jo�•f1.n..una ča�pc.l. &e aKUbenosti 
oniceného pNiOV� aeveroevrop&Kébo, :Bedřic&. 'Velikéoo: tento panow
llík vnucov.:..l ob&,i.nům mé n&zory ceiou a:;ítí precp1sC. i v tax podru.tzzy ch 
obl'-�tech - j· Ke že n.:� l:lf í bflI"V l t Vt..1..U.onocn.í vr ... jíčL..! .. ..; ei'.1.0 b ,roKr- -

tic-.Ké /vidy of.-víc né\ / aas-,..h� cc. &u.tonomie ,�ret-,'\.-ns·ťv.Í •, h.e�i� :..,'t&-
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ta Videi násle<iovaia, � ll.lchovni avoraká ko�ibe a.....K&a�l� r. 1762 

pepelekou bulu 11 Un1,enitua•, a v první tási rakoueKé�o "I-ryč oa tdaa" 
sakázal Joeef 11. Kl,sterb v fíě1 styk s jeJicb provinci'-l.y, ktetí 
aidllli y limf. A jettě �r\lbj ná�tupce po Joaetovi ll., oia�t franti

šek mil gubern1WI k tomu, aby vydé.lo l. ,. 179, bebé n.tiaení, co 
pfeenf •�i d.uchovni káza.t Ye věech kostelíchs osv!ct:nsn! v sá�mu 
et,tn!ch orgán1l pronitilo církev do všech �e;iich struktur, &by ji 

zbavilo myet,r1a. Barok, ten •• neodvalov•l táaats �e myatér1Uíl nexul

tunú7 - a.tímco on!censtvi &nt.lo na ctá&ku ul ptedem dallou ocpověd. 

A • Dom,ct kucbafk! •ypl�á, le ka�ý, kdo se V)'b.Ýbá QJ"6tér1u c. &M 
na otázku ul ptedea danou oapo�ěa, WŮ ciobte &-lít odborně pt1pr�ven, 
pokmy. O'flea, ods�Ďte myat,r1wa ducnovni a cJ.oJdete ke ap0lačn011t1, 

kteri ěetfi na. věem a natolik, le po<i1éhne mystériu 6etrnost1, to�u 

ayat,riu, kter6mu •• baroko Tie�olně vybjbalo •• JůJloho 11epfekv�pí. 

le Rett1goY, pak pro Oetky v úvodu k Jloáeí kuclw.f-ce úpinlive adůrc;.a

nu�• /s.-,,S/a •opatrná kucb&f'n ■usi hledit uldý kouétinek u&1te6ni 

poulit". Opaku�1 to nebs.ro�ni � unes stále znovu prope.tov�n, heslo 

epolečeDEk,, •lu.laý kouitinek užiteěnl pouiít"I 1--ro ieny IAlfiteriWD 

letrnost1 přivedla k dokon �o�t. hett1�ová u.xilDOu, •J))brá hoe�oáyu• 

neamí nic smafi t• I ,.le-1 s kouttí.1Mť� lse Eesta'f 1 t hní&óo 1 &,-�JDo�l, 

n• ., lak Berniniho k" tedr'-1 uf • to Je rao j t oc pov ěd, a Do�c! k ucilé:.fky • 

na Ceskou ot,zku. 

164 



lva �otrlá/ Z �atalogu čtenářských 
Sáuallll. 

Lydia }etránová: :tiřít.l,.,d interpretace te�tu ,;. sy.:nboliky. /U..iění a ře. 

mesla, 4/é.6, s. 32·-33, l&.norama, ?rz..ku:. l�b6, čtvrtlet�í.k. C-..LliV ./ 

st�\ je �oprová�eru.. černobílýJri reprodukceJl.i buokních obr-uzú e 

čes4.ni nápi�y. i.i pr·otože Ee :nůž� ctenář strc;;o:pic.ných textu cetk.at 

ve: vlasti se bté..tÍ Dr. Boženy K.or11árkové �����=g�!�� /v ní� je so.li

razněno, Jcl{ klérus z.::. b..:..rcka udrzoval nejnilbÍ vrstv� v nev ě<iomosti 

ku.i turnÍ/, pov.,,.ž\.,.ji za potřebné · sezná:11i t ta.Kového čtenái·e s nově ob

jevenými fakty o kultuře n�jnižsíeh vrstev obyVbtel tech. 

1,yclia Petráňová ve své ..,tud.ii zdl'.lrá.zňuje, že �ž cťo aoby bu-oKIÚ 

byli ovčáci přímo v poni�ujícím poetevení ve společnosti, cituji /s. 

33í: 11 - /PO boku yohodflých a �iných deklaao'Yaných skupin/•. Dnío.áme 

se, jak čeští barokní "páni t�árský, Dobřc.nsk.ý � jiJÚ. N •poúpořili pe

tice ovčáků, posl;;::;.né z .tutné Hory oo Vídně 11
• · Fetic�.JJ.i pouhých ovčákll 

/být po Etaletí na úrovni pohod.ných, to u.i ve „poleč.no...,ti cosi vá!ilo/ 

se od r. 16)9 zabývzl sám "císoa.ř :...eo old 1., jenf n.:. př.Í.'M.!.UVu 1 "syn.s. 

JOE= e:f'é.. tt milcrti vě . klání hl ... vu ••• ". "Ovčáci byli konei::ně v roce 1704 

g�&tt��!:��-�����!���¼• zb�veni poniž�jícího postavení V€ společnosti•. 
Cituji dál ze ze studie, s. �2; 

•Pokud neznáme písničky ·bratří Volných, lidových veršovců a zárovel 

iniciátorů žádostí o povolení ovčáCKého cechu v tecbách, nepochopiae 

ikonografickou syJ1boliku maleb ••• / ••• /. utory pÍsničE;k -vidírne té.ke 

na dvířkách vyobrazeny zce.1.a vlevo. jak s klobouky -v rukou pteJ�jí 

24.a. 1710 od hejtmana po.nství Chlu.ice n.�. Fr'Qnti� SlletanI c�cilOVIÚ 

artikule po desetiletém usiiování o povzneseni prestiž� živncsti ovčá
ků. iísničky z roku l 7l0 e&..1:�teristick.ou. do·0ovou prirociní o.lcgoril 

vysvětlují malbu W:::. pravých. ůvířkách tru.hl.ice. Lukáš Volný, správce 

ovčím. v l.ratonohách, vyhání stáci.o a st.:.i.ne náb.le očarován lH>ezným 

spěvem slavíka, jemuž přizvUKuje 1 další nebeské p.�ct-vo. Sl2víkem 

není nikdo jiný, ne! kutnohorský měš1tan a úř€dník "Strci.!llberský, který 

zforu1ulov-<�- první žád.o�ti o zřízení cechu ro '..2 1699 • " ••• ;;. td. 

\ takové:n drobném poh.i.edu o scuílEÚ10 střbdu dobJ "temr ...... " m.jejnou 

viuime, že pouhj oi.•čáx. Luké.i:; Volný v nE:p�t:.�n.Ých Krá.tonouách má cvou 

společenokou váhu � své vzcie1.ání ' že b<.XOKnÍ společnost umožhuje i 

ovčáktm, aby r. 1710 v_ydali své písničky . ..  jako bJ pro Boženu 1„omár
kovou na okraj její t���=g����� pretisKUJe �etráňová prosou tecnů z 

b .... r-ck'-- /r:.3-.:../: " - vážit �-out:. to uJH.-.it;e -� vilt..:. \' coor . po;::í?1,__
<)

1.t: né>. 
D� ··é:Íe;l-v c ·,.o_r·· .• c [ �-u .. ;.L>E .l.,J.·_.i;i·_ l'l1Ct-.• 



Anglický Páral. 
Ivan Klíma 

Bestseller Milcolma Bradburyho /1932/ The Hietory lsn ee odehrává 
� prostředí anglické university a bývá proto označován jako satira 

na universitní životo Autorův pbraz universitního prostředí však má 
obecnější význam - je satirou na západní levičácký radikalismus,kte
rý se ·zdál. koncem šedesátých a _začátkem sedmdesátých let zhoubně za
chv acovat aápadn.í společnost, -především její intelektuá1ské vrstvy. 

Hrdina románů Howard Kirk je profesorem sociologie, oblíbeným u-· 
čitelem, aubrem dvou úspěšných knih. Je také schopný manipulátor, � 
bratný demagog a svůdce ženo 

lilatoda
-, 

kterou autor kreslí svého hrdinu i prostředí, připomíná 
metodu Páralovu /i kcwž není pravděpodobné, že by Bradbury, který� 
sice stejně starý jako Páral - zača.1 psát o desetiletí později, Pá
rala znal/o Jeho vyprávění je založeno na suchém, věcném popisu a 
v#borném dialoguo Stejně jako Pára1 miluje mírnou nadsázku i opako
vání situací a di&.logO.. Jeho hrdina stejně jako Páralovi hrdinové 
se pohybuje od postele k posteli, od kopulace ke kopu1aci, aniž je 
schopen jakéhokoliv citového projevu, natož milostného vzplanutí. 

Dějová osnova románu je prostinkáo Kirkovi pořádají gigantický 
večírek, na nějž je pozv&n každý, kdo se hostitelům namane do cesty. 
Ještě před večírkem přichází ke Kirkovým lcyra Beamishová, manželka 
jejich nejiepšího přítele/ všechny vztahy Kirkových jsou však čistě 
formální, navíc promiskuitní/. lfýra jim sděluje, že chce opustit 
svého muže Henryho. Oba ICirkovi s ní věcně probírají jej í potíže. 
/Sami měli podobné, dokonce Howardova žena Barbara se právě k Bea

mishovým uchýlila, když chtěla uprchnout ze svého manželství./ 
Večírek začne - je to typický intelektuilský večírek, na němž ee 

žvásty kupí v· hory bezměrné stejně jako množství jídla, které se 
sní a vina, které se vypije. Howarae zaujme nov.s. kolegyně slečria 
Callendarová, která se zdá být velmi konzervativní a tím ho inte
le�tuálně vzrušuje, rozhoane se, že se ji pokusí dobýt. Během večír
ku ho však svede jedna z jeho žákyň Felicie Fhee 

O 
právě se totiž 

rozhodla ukončit své lesbické období a potřebuje:jl Howard pochopil, 
potěšil, aby jí pomohl. Také Barbara Kyrková s kýmsi souloží, takže 
eni jeden z hostitel.u není přítoman., když dojde k tragické události. 
Henry Be�ish neoopatřením či v sebevražednérr. úmyslu rozbije rukou 
skleněnou výplň dveří a málem vykrvácí o Ha3těstí j: přítomna Flora, 
Howardova koleg:y·ně a stálá milenka, která přijde na večírek opožděně, 
je tedy stříz+iv& a IDQŽe se o raněného postarato 
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l>fípreva a proběh ve�írku, líčení zcela zvn!j�n�ných �ztehd bla�
ních hrdind zabírá tém�ř polovinu. knihy. V druh4 polovině se l!ěť 
profesionální ěinnost1 Kirkova a prostfedí �akulty. Howara �1 poěí
n.é jako rutinovaný demagog a intrik�. '6ieyalnl lťf! pov�st, že.na 
f'ekultě má proslo"Vit přednášku sle:vey genetik Mlngel, o něm! Howard 
prohle�uje, že je raeis�a a fašista, jemul nesm! být poskytnuta pfí
le!itost, aby šífil ev, reakaní r.ázory. Jeho z�ěr je zfejmý,chce 
vyvolat kampaň, kte�á by zradikalizovala proatfed:!. Skute�ně se mu_ .. 
podaří vytvořit situaci, 'V ni! liberální kolegov� po'Valují za nůtné 
léengela pozvat, aby se mohla p rokáza� jehc naprosté bezdhcnnost. 
/�gel, jak -vycl��z:l naje\Jo, je �id, který byl z rasových důvodO .Pro
následován a v �eho teoriích nen.ť ani náznak rssistických či ·fašis
tických názorO../ Howard pak zorganizuje nátsilnou demonstraci proti . 
Uangelovl přednášce o_ krysích rodinách. �e s'.kuteěnýJt cilem dR onstra
ce je :manipulov&t a zf'�natizovat studenty je podtl';"ženo tím, _le se 
demonstreee koná,aěkoli� profesor r�el právi zemřel. 

Je.ko uěitel si Howard po�íná se stejnou zaujetost! a ze:rputilou 
nesnášenlivostí. George Cal'modyho, jedin�ho studenta, �ter! nezastá
vá jebo radikální názocy, niěí a §t-ve proti němu ostatní uěitele i 
stuaenty. George jako ka!d,ho, kdo s llim nesoubl,así obviňuje z fa
šismu· a �yděračst�;, a žádá, aby ·byl �ylouěen .z fakulty. Cs.rmody -ve 
�naze zach r��it se,odvolává k liberální.mu na�fíze�ámu Eowarde, pozaěji 
zjistí i fadu slamdáln!ch údajd_o Howa.rdově livot� i o jeho po�ru 
a �lastn! posluehaěkou. Ba'okamlik stq. z3,, le by Howardovo postaven! 

... 
. 

. 

se mch1o otfást, aie zatÍlnco liberá1ov4 1 ktefí eiee cít!, fe pravda 

je na straně stuaenťově.jsou ustrašení, zd'tofil:! a neschopní cokoli-v 
podniknout, Howard.neprodleně je�náo 

V závlru_, samozfejmě, nevítězí ani pra"lda ani právo, ele cynick4 
demsgogie Howardo��, jeho populuita je§tc nraro�tla. Kniha koně:! pá
r.aloveky, opakováním slavného kirko�ekého veěír·ku. lia něm [;i tE!nto
kr�ts �raní ruku o dvefní eklo snad náhodou, snaa � sebevražeon�m 
úmyslu Howardova žen& Bs.rtarao 

V Bradburyho románi; se nevysl:ytuje jedbť poste:va, která by vzbu
zo�als sy!JJ)atie. Liberálové a konze�vativci - tedy zaetánci star$ch 
dobrých mrav� a práv jsou bu� ustr&�ení s alibi5tičti anebo jako 
sle�n6 Cellencsxová podlehnou Hows.rdově naléheve aemagogic�é život
ní filosofii. Příběh se vy-právi s naprostou �tcnosti, autor se do 
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něho nevměšuje ani jeainýll. soudem. Jen p�echá4ť _prázdnotu li'! ot�-- h1a'9-
nícb hraind, jejich p·oatojd a jeji.ch pseudoideáld, pl8llost jej icb rá-

. - . 

dikalismu, �rázovitost cíld,která �yhlašuj:!. Za velkými slovy e i�e6-
l7, ji.mi! ·se •·zaěti{uj:!, �e skrý"fá ubohost,· nizk�st a priměrn�st/ �a 
seb�-Y�dom!m, & _.nim! mistruj:! f iv oty clrubfch� � n�t

--

p!!:! ·ev, studie, 
... nich! s�be-vědome piedstírsjí !i'9otn� názorť_ se shývá �sprostá be_z
re.d::�oEtt Lidá, kteří se po-v.ažuj_:! za •1:1či tele drub$ch,� za pror_olcy so� 
časného:svtta, nemají "fe skutečnosti nic· co by sdělili, nedovedou ee 

. ' . 

se vypofácat ani a vlutní�i !ivoty. fo, co "fydávají za rozu.mn, a 
svobodni uspořádání v�ájemných vztahd, je �e skutečnosti jen směsice 
lží, skrý-vanjch podlostí, jen útlik pfea jskou�oliv opravd:noatí · a oa-· 

. . . . . 

povědnoetť. Cbčas do táto podvodné hry padne jalcymsi zábleskem pozn&-
. . . . 

ní pra-vdy o pro!!van4 eku.tefnosti - a tu se hrdinové snaží spasit 11-
těkem. a-ástečným ane-,o t1plným. V 1ho_du kniey · se Y�rkova man!elka Bal
hara zd€5:Í nad sebe-vraždou svá pf:!tellcyn�, _'V. •závěru se o ni sama po
kusí. i.ivotní prázdnota Jakkoliv je maskovaná horeěnou revolu�n1 �in
nosti, je k neunesení. Jenom Kirk se zdá nezaeážite1ný - je nesmrtel.J:at 
jako f'ráze, j�ko p6zy, 'z nichž se skláds. _jeho jednáni, jeho byt�st. 

Bradburyho obr_sz _života je .nelítostný a pochmurný a i 'V tom je po
d�ben Páralovi, připadá mi však �e svá nelítostnosti přesntji zacíle
"D.Ý•· Rozpor 1nezi tílll, co ďhrdinové Kirkova typu hlásají a ·ják žijť, - je 
zjevntjš.í, jejich pÓzer9.h! a pz:ol!ianos_t nestoudněj§í1 jejich prázO- -

\ 

' 

nota odpudivější. ·:ueco �šak p·řece jen '9 jaho knize •působí o�istn�i . 
----.., 

tuf.íme·, !e kromě dtofného a Úókoěnáho společa�stv:!, 00 něho! nás: autor 
u-vád:!, tr�á j�Atl Jiná sp_olečenst-ví, která se e�d• i kdy! jen chabi 
kirkOVEkámu ·útoku. br·án!. 
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:t,konec melou ukázku & te1Ct11, };teey •• asi Jea tltko obje
v! v3,tiltěnj „ čeirtiAě: /Myra Berur..labo'Y' ptichási ke i.irkovda 
ne. večírek, kde ee chystá osnátr.it, le OJHlt:t{ s„fho mule. Zh11-
�tlný ap\sob psaní éi&lop ptejísú • or1Linála/. •Hele, Piyra,• 
fekne f�ward. •.Ahoj, Ho"11rde, • fekne tiiyn, •dou!áll, le ti ne„e
dí, ; e jeelf -pfllla ctfí-.. Vld�la l••• le liarbeh při�de 'Yhod po
moc t pfípra„ea. f1' tolik ;práce.• •.Dobfea udělala,• felule Ho-

ward, "co bys fei<l& a;kleni�ce?• •J4je, Howarde,• .řekne P.yra, 
• &traruil ráda ae upi�u.. • lada sklenic sto 3{ ul na.11 týcla a pfi
preYenjch ne Yečer. Howard 'Ye&&a jedrm • Aicla a nese �i Yiyte, 

ta ae na ni� uaaě�• a fekne: •Díkeel• "ke je Henry?• sept, Be 
Howard. "ldovi?" fekne lt.yra, "kdo „1 o Hen.rya't• ""yalel .,. ea, 
le t,- bya mohla,• tek."le lioward • -.dne al. •vt .Barbara Ytecbno 
ale Yiec1ěke o tobi?• aeptá se �yra. •to ne,• tekne 1-rbara, 
"aevím nic.• af-ak proě ·•e tedy l:e�, ie Y.Í& Yšeclmo o llem·ya?• 
řů..:ne Myra. "Pakt, to ee neček4, • fekne Barbara. "N1;vidlla jae■ 
•'e oó tara," řekne li:yre. •to �ate děll\li • liti? hyl1 jate 
pryt r1• "ie, nebyli,• fekne Barba..ra, •aůstal.1 jaie tady a f.oward 
dokončil knihu.• ,,Xnih11, • felme k„rJ-a, "Ii•nrr ee pcko•b•l nap&a't 
klliba. Vel.si hlllbekoa, Ú'YQMOQ knihll. ú cba-rinata •• •Yjbcrni,. 
fekn, Howard, •lienry potře Cl.lje cis.lě! milku..• "iowarde, Benry 
poU·� wJ• "V.Íc nei nijallo11 -.inu,• fexne "'yra • krijí chleba. 
•Muru ftct, le aáa. raději t-•vc,31 kll1ha. • "OpraYdllr(" ••ptá •• kr
\ara. •zv1,1l ta o oexu, • telme Myra. •Jediaoa •ic 1 kterou. �s• 
'f t4 kl'11.ze nikdy nep<jcbo:pila, �e, •�estl1 -.�echny ty eexllilll.1: 
an,ceno at1 mdleme mit al t.a sne'bo jestli muaáe t-uet ů po 
revoluci.• •Pro�ha, �yro,• fekne Barbara, •• ócb9o•elaf■ aexu 

nein�iou. bit s'Yrácenosti.• "Co l'Íc, • tekne &warc!, •ony �&011 re
Yolac.1 r• •Chle.pče," fekne f:yra, 11 0 ilá! tgk !an'tl'ii:t1ck, re„0111-
ee.• •�al!& se o to,• :řekne· liowsrd. 

Jmrhsra 'Ystane oc stolu. ltekne: t1ho-wsrco-.)' Knihy jaou hod
ně prásdmi, ale 1'tdycky jeoQ nG správné strenE. • "Jsou to milé 
i-'�iby, • i·ekne 1'íyra, "skoro jir.t· roz\ur..ill. Roahoanč víc nel 'tě■ 
Henryho.• "T.eb;, právě tc je ne nich ěpetné, .. er�:e ..Berh�ra, 
•�.amozfej�I, pro á•�jí se áobfe." •o te� je t•á nová knit.a, Ho

werť!�?•· ptá se t-.yre • ne-o nicJ:i te2"r• "Lidi," tekne B«1rbe.r�. 
fl.'::Jc..rté'.rc t� ia-1t4 t�f:C i--;,e," feJU.c f-.owaré. jt' ,.�k ,.- J::-·1v1st
kt:, ! yLlí z:;1, i• 6C· :_r;jtp o.:...eji't oem tecrie." "1-..owsr-é je i;gkovj 
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teoretik, lo ei myalí, !e ee obejée bes akce,• fekne .o,,...rbara. 
•r·roě n�hr.neě �yfe, o čem kniha je? Nepotká& tak faate nikobo, 
kdo 'ltlá opnndovj sá.Jea. Má.I pfece opraYdO'Yj sájea, Myro, 'fia?• 
•tié&osře�ma, le máa,• řekne Myra. •J�en�je •• to 1 od ro b e
n , e o u k r o aa {, • fekne Bowe.rci. •Je to o takU, i• \li ne
•�is-tuje soukromé já, lád.n, sour.rom6 koutky Ta apoleěno st1, ani 
lác!n6 eoliikromé vlaetnict-wí„ ládn, aoukro11, č 1ny.• •ládni aowuo
má ■íeta,• řekne Barbara, •lidatvo cte-wir, a apfiatujlĎaje vte

cko.• "l mi?• ptá •• Myra. "Ptece o tobl víme �Aecu,• fekne Bo
ward. •Pochop, soc1olot1ckj a peycholo,1ckj pfíatap náa i.a d,v, 
úplnj obr&& ělov�ka, ct�.okretick, epclečno•t náa dáft naproatj 
pf!etup ke vňema. Ne�í nic, co by•• dalo ak.rit, iádná ta�elLlll 
temná miota·v duli. J•• ta Yiicbni vyLtavea1 vfuG ••smírnéu 
otecenetva. Jsme nuí a doaal1teln1.• Myra vsh�édne, fekne •f•
Ot1�1: •Chcel fíct, i• ut �bec ne�•• �ekolto Já?• •Ja1 tu, jsi 
pf í tomu.,• f ei kne ba w&rd, •ale j e1 J a, epo � ení snáaj cil :pl!l li iAnj ch 
- ku.ltlU'ních, r,syc,ologickjcb a genetických.• •�t1�adá mi to ja
ko 1ntelekt11&lní imperie,liamua," řekne rWlyra .• "Eesdá •• a:i, Ho
warde, !e by ee mi tYá kniha líbila.• Bertu,.ra fekne: •Ale kdo je 
to �'• kterf hájílí Nm! to pr6.vl ten at.r.r, t>11rtouaú kult oeob
nosti, �.y!luke., ie individ.1&11■ je ne•1avětl1 tein,? �•ní to pra-.1 
te, o če• avlt poanal, te J• trebg odv·hnout?• 

1 3 
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Jiří Gruěa: 

Jan Koblasa a jeho nezvaní posl.ové 

/leč k zahájení umělcevy výstavy v Essen• v bfezn� 1987/ 

Eylo to v srpnu 1968, kdy! naš�redakce, ělo o literární 
!aaopis, zakázanj o několik měsíc! později, hledala nenápadn, 
místo pobytu. Před naším dosavadním sídlem parkoval ruskj tank 
a u našich stold pojídali vojáci své denní dávky. 

Chtěli jsme pracovat dál, najít Tšak něco nebylo lehk,, al 

někdo -navrhl :toblasdT ateliér, nedaleko od ministerstva 0bran7, 
ve čtvrti s velikým nakupením vojska. Zdálo se nám to dobré, 
vidy-t pod svícne■ býTá tma. 

'Naskýtal se 1 jiný důvod. •Sešity•, jak se náš list jmeno-
val, se až dosud zajímaly o umělce Koblasova ra!ení. Nakrátko 
se tite malíři a sochafi vynořili s d•savadních kamrlíků či umě
leckých privatisi■ nejrůrmějšÍho druhu a rozvinul.i své umění. 
Ne bez úspěchu: Jan Koblasa byl zrovna v Itálii. 

Náhle ovše■ ani Jůkdo z nás nemohl říci, kde se zítra octne, 
ale drželi jsme dosud pohromadě a tak se.stalo, !e jsme vstupova
li 1 do našeho nového, tajného působiště. Za střelby, náhodou. 
Stmívalo se a naěi osvo�ditelé na sebe rádi upozorňovali necíle
nými, výstražnými Tý stfely. 

fen týden nato, sov.lití s Xoblasový■ prostředí.a., psaní krát
kých text-a a básní pro letáyová vydán.i naší revue, těkání sem a 

tam ••• · zkrátka to vše mi umoiňovale zbystfené vnímání KoblasoYa 
díla, tak!e se jeho, řekl· bych apokalyptická dimense nedala pře
hlédnout. 

Už dříve jsem zjistil, že tento umělec jak v malbě, tak ve 
skulpturách, je odpočátku posedlý tématem •zvěstovatele neblahé 
zvěsti•. Ale až do onoho dne jsem byl vcelku bez starosti, lépe 
řečeno: domníval jsem se, že právě já budu 11šetřen. �e se ta 
zvěst týká jen světa o sobě. 

Na stole pod klopenou střechou ložnice stála malá plastika, 
jejíž jméno jsem neznal., ale která mi připomínala aztécké bůžky. 
Pokřtil jsem ji Vinčilopcčtli, tedy kouzelník, onen ui,:rutný bůh 
války, který v někdejším státě úplné sociální jistoty tak rád 

171 



- 2 -

požíral lidské maso. 
�ekl bych, že ta skulptura. vznikla v rané fázi Koblasevy 

tvorbý, v éře "Xrálů", kteří všichni byli ztvárněni jako pohan
ské idoly a odkazovali k denní, reálně existující idolatrii ••• 
k zaběhnutému uctívání model �eska. Kultičnost a gnomičnost, od
kazující k silám jakéhosi nadéhá.zejícího zla, nekonkretizovatel
ného sice, ale přesto se konkretizujícíhe, už tu byla. 

Teprve pak přiE.i jeho přímí ohlašovatelé, zvaní tehdy je
ště po řecku-biblicku andělé. Jako kdyby čistě teoretick7 ještě 
trvala naděje, že budou s te doručit i nějakou zprávu od nás a 
o nás, určenou oné instanci,-která je vysílá. Nebot i toto býva-
la kdysi funkce těch bytostí. 

Ve starém, důvěrném světě, který byl možná tmářskj, nikoll 
však zničitelný lidskou rukou, se tito poslové procházeli mezi 
lidmi. Vstupovtli do lidských příbytka, provázeli na cestách, 
snadno na sebe brali lidskou podobu, stále ještě ochotni podo
bat se nám. Dávali se dokonce poznat, takže se jim mohlo svěřit 
i cosi velmi prolidského, maličko osobního. A byli to samozřej
mě oni, kdo se zjevovali nejhlubším z nás, prorokům. 

Vy, kdo znáte Koblasovo dílo, víte rovněž, jaký fwidamen
tální prostor v něm zaujímá i téma proroka. Vzpomeňme si přitea, 

že to byl rovněž anděl, tedy tento tajuplný posel, ·kdo kdysi 
Ezechielovi prozradil stavební.míry jeruzalémského chráma, nebe

li vyměřil místo neprefán.nosti. BýYal to přece prorok, kteréma 
se dostal• břemene hájit neprof'1mo st mezi námi. Po něm se o to 
pokouší ka�dý umělec, se.stále menším úspěchem a stále osaměleji. 

Prorokovi za to bylb(v nejsilnějších okamžicích dovoleno 
uzřít •sm1sl tváře"!andě�, který se mu.zjevil. Zdá se, že JS11 
Koblasa se dopracoval p

�
·
.

bné�o svolení. Ztvár�uje totiž gesto 
těchto posl-0., jejica ši ť , odhaluje jejicll znamení. Je te čin-
nost i podle samého význ·

1 
u slova "odhalující" neboli: apokaly

ptická. Předpokládá neohroženého vnímatele. Kohosi, kdo má dost 
sil vystát 1 hrO.zu, kteri\z toho může vzejít. 

A opět: mnozí z vás m��i jako kdysi já příležiix>st zalít 
Koblasu jako malíře Zjevení \�vatéhe Jana. Koblasovo dílo vyka
zuje totiž velmi podstatný a;zaujatý smysl pro nadcházející a 
hrozící, pro to, k čemu se schyluje 2 co nelze odstranit, jak
rr.ile j srne o tom /jestliže jsme o tom/ skrze znarnení n&byli vě
domost. Tímto způsobem se však Koblasa dotýká ještě jeoné di-
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menze: času •po•, toho, který začíná, jakmile si dosud nepřed-
stavitelné dovedeme představit. Který začíná už v tomto okamži
ku, v tomto našem čase, připadajícím nám tak bez konce, jelikož 
v němž žijeme s pocite■, že patří zcela nám, který však není ni
čím jiným než pouhým mžikem v oku našeho anděla. 

Podobným zhuštěním komprimuje Koblasa matérie, kterých se 

mu dostalo. Výsledkem je_ jakoby hmatatelné bezčasí. "l'inis ter
rae• a "Trallscendence•, abych navázal na pojmenování, která dal 
svým prvním artefakt-o.a. Následoval "Tanec mrtvých" a skřet9vští 
"Trpaslíci•, potom •Králové• a "Proroci", až k "Andělwn". Pak 
přišli jejich·antipodi, nebóli andělé pádlí, neffelim •. Snad vzni
kli až tady venku, protoie na západě jsou. vid.i telnější. Přicháze
jí totiž k ještě nes�áleným dětem pokroku. K naivním, aby jim na
bídli své služby a svou užitečností uspíšili katastrofu. Andělé 
•tecbné• čili bezbřehé zručnosti, andělé přičlilivéh� č�ověka, 
jemuž sé říkával•· ho�• faber·. !ijem� v, jeho v�ku. 
'· · ' .Avšak t�{°" stdí, l pra�í p�siovi, ti ��aj�ťel�í, bloudí kolem 

.· I . . l . . . ' 

nás jako opěšalí ptáci. Tyto jedno anirné, hrozebné bytosti /hro� 
,z,ebné�--p�tož�··jeji.ch �ýskyt se ned, usmiouvat/. vstup�jí zadnía 
vchodem. Nepříjemný pocit, který šífí.• se týká naší do sud neji- . 
stoty, že není. žádn1 •po•. �e neexistuje žádné zlé •atter•, aby� 
chom zahq:90�ili v lihgua· franca, v prak11ckti hantýrc� věků tě� 
\ • · • • • • � • •r; :J , • • • - ,r , f • - · · r • • , • · • - • • , ' ' · ' ' ',,. 

n� před "p��� '. 
. . . . . . , . � , Zludračely a o�hany zevnijšek těch posld klame, jsou moc-

•ní. Pozná se to podle toho, že je nemů�ete dát zabít, jak se te 
to obyykle dělávalo� doručiteli neblahých zpráT. Nepodléhají 
zkrátka žádnému ze skřetovskýca krált světa. 

A je' v nich i jakýsi :prahistorický smutek, určený němý■ a 
hluchým mezi námi. Připadá mi velmi český, jako' kdyby se jedna
lo o staré tristiwn Bohemiae - chmuru Čech - odedávna dobře zná
mou nejstředoevropštějším Středoevropanům. Tam, v zemi Koblasova 
původu., jsou lidé na špatné zprávy zvyklí. Byla to kdysi také 
vlast nadhorlivých čtenář-o. bible, kteří zbudovali město pojmeno
vané podle hory, na které se Kristus zjevil svým učedníkům v bož
ské podstatě. Tábor. Koblasovo rodiště. 

A jiný pozorný rodák z Čech v druhém desetiletí našeho sto
letí n2.p stl: 

Kdo, kcybych vzkřikl, kdo že mě uslyší z andělských 
kůrů'"ť A kdyby sna.d p:ř-ece, kdyby mě jediný 
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přivinul k srdci.: mu.sel. bych zhynout 

jeho silnějším. bytím:. Protože krása j -e 
poiůlj poč'-'t.ek hrdq ., kter

t 

my j. eště tak snesea. 
a který obdivu.je-, aebol. nás blahovolni 

pohrdL zničit ••• 

Byl ta René ••• Rainer Maria Rilke, roky jako RodůmY taje
mník. měl Ill z a  sebou.. 

1,7.4 



NÁVOD K POUŽITÍ D�IK 

"V Kauthauaenu bylo mezi 1,ty 1940 a 1945 asi sedm tiaíc Španě

ldooo Přivezli je 60 srpna a byla to v�bec první skupina odjinud 

nel z Běaeckao Jinak tenkrát v koncentračních táborech byli Kiaci, 

Yitšinou obyěejní zločinci, ale i ataří němečtí odboráři a ko•uni•

ti, tedy prTll.Í bojoYníci proti nacionálnímu aocialinuo Vitěina 

tich druhých byla z llnichoYa a z Bavorakao Poznal jaea je zblízka 

a mám na ni nejlepěí Yzpomínlq, protože to byli atateční lid,ooo 

I když jaea mil ••oje Ylaatní politick, araýšlení, muaía apravedli

Yi přiznat, jak byli poetivíooo Rapříklad jaea znal •o•otn,ho, co 

je te! prezidente• Čeak, republik1, a tenkrát proatl pracoYal jako 

jeden Y lágru; Cyrankiewics, te� Y čele polak, •l��, iil •• atej

n_ých poc!mínkáchooo Všechrq ty lidi J••• znal a říkáa Tú, že J••• 

je tenkrát mil za dobr, bojovnÍQooo 

Od měsíce arpna 1949 až do třetího nebo ětYrt,ho března 1941 to 

ae mnou b7lo jako • každýa jin_ýao PracoYal jaa Y lomu a noail 

kuay kamene na raaenouo Za tich podaínek jaea ai uvědomil, že 

jeatli chci z tábora jednou „jít, auaía Yynaloiit óailí naYíc. 

Pochopil J•••, le je jedině apráTil' naučit •e německy. Aekl J••• 

ai, auaíš •• učit němecqo Až budeš aluYit německy, líp •• ubrá

níio 

Učil J••• ••• když J••• noail kaaenyo Tenkrát ae proati auaelo 
.,(· 

do loau a noail1 •• k-•llYo Bapřed nahoru, potoa zaae dol�ooo Bo a 

Yedle mne byl jeden Měaec a j' ho po!ádal, at mi fekne, jak ae 

skloňuje, napfíklad míto On mi odpověděl: "Ich habe, du haat, er 

hato• Takže jaem pak noail kaaeny a opakoYal ai, jako ee opakuje 

modlitba. Tak jaem ee naučil základ1m1 německ, řečio Aooo oni mi 

pak dovolili dělat tlumočníkao 

Pozdně poválečné sdělení nejmenovaného španělského 
anarchiaty z týchž milic, v jejíchž oddílech za 
španělské občanské války bojoval Orwell a jež komu-
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niaté taměJěí i jiní, přee jejich zásluhy na odraže
ní prvního Frankova náporu, od jiat, doby nenáviděli 
a potírali ekoro atejně tvrdě jako frankovci a naci•
tio Toto adělení apolu • jinými svědectvím.i zapaala 

Aaeriěanka Kancy llacdonaldová a uvedla J• ve av, ne
dávno vydané knize Pocta španělskýa vyhnancO.. 'titul 
zjevně je vidomou n,podobou titulu Orwellovy jedineě
nl proat, a ryzí kni� avědectví nazvan4 Pocta Xata

lánakuo Kacdonaldová dělí avdj zájem mezi oaudy ti
tulních vybnancd po porá!ce republiq a akupinku 
aaerických intelektuáld včaa VJ"tvofivší Spaniah Re
t'ugee Aid a abroaátaující pro yYhnance z neJrdsniJ
ších zdrojd ěat.,, peníze, 1,q, šicí i paací atroJe, 
v jednom pfípadi t,1 aaxofon atdo Aai patfí k povaze 
avita, že ae nýšlení a aolidari ta ''špatl13ch" akoro 
vždy pfi věí eventuální věaanoati vyJadfuJ• pfece Jen 
opožděni a proJ•VJ' i předmitJ krajni nevimJlmi ve 
aromán! • municí, letadly a ■af'ií generáld, jak to 
věe a pfedatiha poa.lqtuje •horšťm• gang neJhoriích. 
Ale tak jako tak, kdo upfe_bezejmenn4au Španllovi v 
Kauthaueenu vítizatví v prohfe? Jen to potfebuJe ob
doby té Jeho účinné modlit'b70 Jeho adělení není na
neštlatí ci tovúio v úplnoatio Bylo v této podo'bl_ -
• teěkuů. RJ aíati vynecbá•ek - nalezeno • Iew York 
Revin z 120201987, kde Kary KcCartb_yová otillkla o 
řečené knize referát • nadpisem Zapomenutí lid4. 
Pfelo!il a titulem i touto poznáakou opatfil z.u. 
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:DEK U VYTRŽENf VYTRŽENf DEJI 
' ' 

naclill!r J a n o v i c : 11. teze o Feuerbachon. 

Sú.Tala se lů. pf!tel.Qnl luna& 

t7 jeden popiraěi pohybul 

BýYal je•.., alá4! aelancholick1 

a nit - tak neprOhledJ11 alolitt • 

saatrft>'Yal a• ai poct ·"'kaa 

V atudentch unaardách 

jae ohf!-yall ěaj • 
pl.aa!m:• nekoneěnjch debat 

Xolea úa jako s -rl'YoJQ 

"Y7atupo'Yala DO'Yá do ba 

l'Dkaěka !inu 't' leae alo'Y • 

to·1>71 úl teb4eJI! atudentakt chleba 

il Jedmu 'Y neci s 'YJPdJěen4 knih7 

Jak jiakra pfeakoěila Tita, 

Pi 1 o z o to 'Y' a 'Y I t je n r 6 s n I 'Y 1 k 1 á 4 al 1 1 

� d e e t o j e J s a I n i t 

T ohro■en1 ja„ ji doěet 

Vyfěena k jin3a m!fila na al 

to oa -11! poě:!táa •'YGJ no'Y'I ietopoěet 

/'h'orba - Kmen 11, 1987/ 
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.. 
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l-1-l arieb N esoiistavný rozhovor 
. . 

o poezii 
Pod tímto titulkem uyšla u edici Puls knížka, u kterl se 
Msnlcl Karel Sýs a Jiří 2ál!ek formou dialogu zamýš1eií 
nad funkcí a podobou humoru a ironie u básni, nad vzta
hem česk� a sui!touě poezie, nad pFekláddnlm, nad m,Jž
nostmi I překážkami básnickě tvorby, hovoř! I o vlast
niťh autorských záměrech a genezi, Pi"etiskuieme ukázku: 

_)1: 

Casto se volá po experimentu v lllerature. A prtlom expe• 
rlment Je obsužen v samé µoLlstutti tvorby. KužLlá bás�ň. 
povldka, román, drama, které laserem fantazie osvětli ule• 
spoA výsek sviita z nového, nečekan�ho úhlu, jsou úspěšnfm 
a neopakovateln9m pokusem pl'lbl!žlt se pravdě. Tzv. expe. 
rlmentálnl poezie, která u nás v šedesát9ch letech přinesla 
l'ádku efektních kreaci, nakonec zplaněla ve formálnlch 
hl'lčkách a obohatila daleko vlc typogram než poezii. Ha
lasné programové experimentován! ve mně p'rostě bud! ne
dllvěru. Platl nikoliv záměry, reklamnl povyk, manifesty, 
ale to, co zO.stane, co nezmiz! v propadlišti času. 

KS: 

A Vllbec mluvit o experimentu v poezii Je hloupost. Na 
začátku paplr. zeje prázdnotou a kažLlé napsané slovo Je po· 
kus, sázka - I když do poctivé loterie. 

)2: 

B6seň je šachová partie, kterou hraJu sám proti sobě. lle
mohu nevyhrát. Nemohu neprohrát. 

KS: 

Jlfl, kritika by nám neodpustila, že jsme o ni nemluvili. 
Zfejmě nějak souvis! s českou povuhou, že po kritice touž,· 
me a přitom se JI bojíme. 
Jsme národ mlynál'LI: kdo dřlv přijde, ten dl'ív mele, a dru. 
h9 v pořad! se se svou troškou pravdy už do mlýna ne,lo
stane. 
Když chceme jednomu podkuřovat, c!tlme jako nutnost dru
hého z. literatury vykourtt. Na našem htudě musl puno\•at 
jedln9 domovní řád, vejce musl být stejně b!lá, stejně těžká 
a stejně oblá. 
Jenomže literatura nenl křlžovka s pfedem zadanou legen• 
dou, tajenka vyjde často pl'ekvaptvě jiná a v jiném řádku. 
Kritika prav!: To už tady bylo. Tudy už česká poezie prošlu. 
ll!kám na to: ale ne se mnou. Pttpadá ml to, jako když 
lord komentuje soulož: Zase 'ty směšné pohyby! 
Dobře poučen na Holanovi -, čteme kousavou poznámku. 
Ale tak to m6 přece b9t, od toho je kultura - pi·edávut 
a pl'eb!rat štafetu, rozfoukat JI a podat dál. 
Nikoho nenapadne vyčítat: Dobře poučen na F.iraLlayovl, o:o
čll vyp[načeml 

)2: 

Pl'ed tety Jsem dostal p.1r kritických pohlnvků za „nezval,>V· 
skou" básei, Ktlk. 2ác.Jný z rcc„nzentů (až nu MIianu Illa
hynku) netlukázill odložit klapky primitivní .vllvologle" I 10 

je přímo recenzentské hobby! f a aspoň letmo se zamyslet 
nad t!m, proč má text tak okatě .edlsonovskou" formu. Když 
řeknu, že Křik měl být polemikou s Edisonem, strážci bás
nické skromnosti mě obvlnl z vellkášstvl. Upl'esn!m to: Chtěl 
jsem pouze pl'lpomenout, že z opojeni vědeckotechnickými 
zázraky, z něhož se zrodila velkolepá. Nezvalova óda na 
tvlirčí aktivitu, člověk na sklonku stoletl vystflzllvěl a že 
přes všecky genlálnl vynálezy Je pořád Ještě největšlm zá
zrakem narozeni dítěte. neba Jsem sl vzal pl'!llš velk� 
sousto - ale názor, že jsem .nezvalovský základ jenom vy• 
pln!! novými, současnějšími barvičkami Jako dětskou oma
lovánku", muslm I dnes zamltnout Jako pl'lklad momentál
níhu zatmění mozku. 

KS: 

Vykladači literatury touží po l'ádu, po formuli, po systému. 
Ale poezie Je buJnějšl než pl'lroda. Jakmile Llnné jednou 
popsal nějakou rostlinu, Jakmile JI zařadil, rostla poslu!'m� 
ve své botanické přihrádce. Básnlcl se bouř!, lezou ze ška
tulky do škatulky, z odrlldy do odrlidy, zakládajl nové, pi
šou ,také variace na svá I cizí témata, což mate, a Jsou 
krajně neskromnl. 

JZ: 

• ... když usedáš ke psanl a jsi skromný, měnlš se ve spi· 
sovatele skromné úrovně: l'ekl Gabriel Garcia Márquez . •  Je 
nutné tu práci naplnit veškerou ctižádosti světa a Je třeba 
st vzlt za vzor velké pl'lklady." Na skromnost a pokoru, bez 
n:ž se člověk neobejde, muslm pl'l psanl zapomenout - jinak 
nenapíšu ani dvojverší. Až doplšu, pochybnosti, skromnost 
a pokora přihlásí sumy. 
Vykladači literatury nevykládaJ[ vagóny, proto by neměli 
pracovat s lopatou, ale s Jemnějšlml nástroji. Oblls5tnl me
tajazyk literární teorie toho o poezii pov[ asi tolik jako 
sexuologická přfručka o milováni. I teoretik, I kritik sl mu• 
sí vytvořit svO.J žlv9 Jazyk, svllj styl, svou poetiku - jinak 
bude Jen kazatelem obecn9ch axiómu. Casto Jde spíš o před· 
veden! odborné terminologie žasnouclmu publiku. Kritik 
chce mil patent na rozum. Když ho um! užívat, ať ho má. 
Jenže v teorii stač! v ě d  ě t, zatímco v poezii je navlc tl'eba 
u m ě t. I mistr tesal' Šalda se občas uťal. Ale nám dnes 
n·3hrozí kritický furor - naopak. Běžná oslavně komentátor
ská praxe dnešnl kritiky vytváfl obraz bohaté úrody tvúr· 
čích činů. Ale v čem spočívá podstata oněch činů, to se už 
obvykle nedovíme. 

KS: 

Kritik otec radí kritiku synovi: Nezapome11, Sýs píše o žen
skejch, Peterka o filozofii, 2áček Je humorista. A tak sl 
b�sn:ky pí·edávají z pokolení na pokolenl. A je to, jakri když 
se dva staří absolventi kněžského semln,He bav! o souloži. 

/Listy Klubu přátel poezie/ 
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Pletu si karabáč osmerák. a myslím na vládu. �e není tak dllle-
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• • • - • ;·. •- • ' • • • • - • 

• • .I. 

žitá,-kolik ran dostává. 2e člověk má tolik svobody či potěšení, 
. . .. . . . : - . .. . -- . . . ,. . :i.. _ - . . 

. . . . . . . . 

kolik, si j�ch zafídí. Něktefí lidé někdy, jaka, tře�•- já :furt, dáya-

ji vládě přehnaně avšak správně odpov�dnost za všecq škody místo 

užitku a za nemožnosti místo možnosti. Ale jsou velikonoce a nahl'°-

nlme: není to tak. Ovšem tlačit na vládu je vždycky dobr,: jen al 
. . . . - . -.- - - - . - .. . - . . . . 

cítí p:boti tlakl Hned však si říká&, co kdy! ji to ani nezašimrá.? __ :so, 
- .. _. __ , - ... - • - - • • • •• J ,. • •• 

ale o�-- s� -�e�i sebou také snad 1msejí F.1.-Z_�at., že to a to jim. ne-

jde,_ ne�je či vypálilo jil:1áě._Kdyl ětvrtina závod4 neplní plán, 

�sej� v.��• poznávat krit� nesouhlas a! odpor! Potoa_vláda muai 

�vé �izí_požadavty přenášet na nás s jakousi psychologii, dost .m.il1i.

mální: �usí občas něco dát. A to se mně líbí, protole je to správně 
. . 

. 

literárně ironick,: vysně� vláda praděd"-, vláda S.LNeum.annova, 
. ·• - . . . . - -

•��_na, . N�zvalova, Zde.ňka Nejedlábo, E.F.Burianova, vláda taq Jul

. kova Toníkova a Barunčina neumí ani za pdl. století své plná moci po-
- . , ' . 

' - . 

těšit a uctít svobodl:Jý lid líp néž stokorunou! - Vypálilo jim to, 

·, duch6m _š�e���tnfm, j�n�č. 

�e __ �!�ě; ��ch_ P:"a!du1 tvrdl, že vláda na nás nedbá. Dbá tolik.

kolik z musu smt:._ -Je svázaněji:( ne! my: ne.lU\!e toho ani nechat. Jako 
. . . - - - . 

kdyl Tzpíráte zel a nemO.žete povolit, aby vás nezavalila. A z druh' 
. - -·- ·- ··. .. . . 

strany keosi pofád p�idává cihel! Vyslovuju jenom své dohady, ale 
. . . .. . . . 

. 

právem: vždy� celou a tajnou skutečnost náa nikdo neukáže. Nedovídá

me se obsah aal::u.v a dohod, nevid!me do účtd kroa amerických. Místo 

pořádné ibtormace slyšíme je.no.11. další byj,. K tajnostea naší ree•pub

liky patří u! i jakost narozecych dětí, vody, vzduchu. Hkdy v začát

ku roku 1969 dr. Gustáv Husák, pre-prezident, ikl!bivl řekl: A kdo 
. .  

hesla o kabinetní politice vymyslel? - Tloukl jsem pěstí do svého če-

la, náhradně, a volal naň: Kdo vymyslel kabinetní politiku, máě se 

ptát! 
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A v tomto te! nastane p�_�brat� nové myšlen!, demokratizace • 

. - �ové. �ě;eni_t __ za __ p�v,,. je �o\ll)ost. Je_ je�o•. myšlen!,. či nemyšlé

ní. --��o uzn� myšlení, ri_skuje,. že na j�ho_ mí�to pos�oup� větší 1111a

li tel. Tak!e mluví"'."li dnešní.
_ státní mysli tel, o demokracii; co tía 

sakra myslí? Diskusi •odboráfd• na téma, kolik megawattd? "Demokra. 
. . 

. 

. . . 

. . 

tizaci společenského !ivota• museli bychom poznat tak; že by přesta-

ly platit če�ná listiny, diskriminační kádrovál:d_a privilegia jistých 

stranítd. Ne,_ to �emíníte vážněl Nechat lidi pracovat podle jejich 

schopnosti a svědomí - taková obě! se po vás ani nedá žádati Kínťte-
. 

. 
. 

-

li. tía "J?,ovým. my�lením• a "de.mokracií• něco menšího, nili�_o a užii:í

ho, ne! co ta slova v Evropě znamenají, je to zas ten start vál tovar. 

Za to vám máme mávat v ulicích? 

Bráno bez záruky - atmosféra se přesto zlepšila. Džezmeni vy

fasovali míň, než jsme podle zvykového práva /iua colllll\Ule/ čekali. 

Z oblal�v�c� k.atolíkd. byli loni někteř� zproštěni obžaloby. Já si 

pil-, co chci, a krom Svobodné Evropy necenzuruje mě nikda.. Nebyl 
. 

. 
-· 

jsem u! přes pdl roku na vyhrd!kách. Gordon Skilli.ng oslavii v Pra• 

ze zlatou ��atb� � Večerní Praha o toa hwnánně p�inesla zprávu. Na

konec mdže začít platit zákon! ... 
Máme velikonoce a na břehu Berounky ve špíně naplavených igeli-

. . 

td sedí jarní rybářov,. Je Bilá sobota neboli Vzkříšeni. Nastávají 

svát�, jež i stát uznává, i když dělá hl.upkavéhai že neví, o čem 

jsou. V televizi nám ukazovali slovácké trapčnity a klepače, jat 
. . . 

prý svým rachotem oznamuji jaro. Je možná, že by nikdo v televizi 

·--� neznal pravdu o zvonech, �ž odlet.ěly do �a? � by tam nesly

šeli nikdy ani nečetli o tom, jak utřižova.c;f a po�bený Kristus z 

Vtll.e Boha Otoe vystal z mrtvých a vstoupil na nebesa? J' tomu� tech

nicky vzato, sice moc nevěřút, ale je to věrbhodnějěi a pravděpodob

nější než vzkříšení naší demokracie z vůle jejích dnešních majitel�o 

Hrůza z toho úkolu, z Gorbačovova úkolu, mě obešla, když jsem 

si domyslel význam jedné věty v jeho pražské řeči. Chtěje přihlásit 

180 



3 

svou poli�iku �o-�ropy řekl, ž� _Evropu_�tvoř�la r�neeance, osvícen

ství a socialismus. Vynechal kfestanství. Vy1učuju,. !e b)' to neznal, 
.... - . . . . . . •·· . . - . . ·. . . . ·- . ' . -

proto dovozujus nesměl to říct.! Kdyby uznal kfes�anstv:!, �o by roz-
- ·. -

. 
- . . . -- - .. . .. .. . .. . - . . . . . .. . . -- . . . . . . . . . 

po�t� po_ •s!atá _�s�•, co_ ?hrozil, nadrobi;_ �il T�n -�lo,i��- �a __ •be 

vzal�!!, p�d �:!.ml_ musí víc �č�t_ne! mlu!it. A my mu k tomu pf-ej

ae rozua, ocl� a sílu nadlidskou.- dělá to bes Bobal Budil bráno 
- - . - . ... 

... . . ··- . . . . - . 

�ásnict;,,_kdY.! dodáa: a trňae, kam a! ten kfíž dovleče a kdo na něm 

nakonec poyisí. 

Dopletl jsem karabáč, polviháváa si s ním, plnt sváteční emíf--
. . . 

li�osti: cítit� jiT � vládl� ke Gorbač�vovi i k Svobodná Evropě.� 

přidávám proto, že ona ai pf-ipomněla, co je posledná identi:t'ikačrwa 
- - . 

znakem demokrata: co zcenzuruje. Gorbačov vyikrtl s e�ropských dějin 

křes?anství. Svob�dná Evropa vysílala mdj článek "Historická_ chvíle•, 

v nid se předběžně posmívám. tomu, jak si v aist, zemi otevřeli stát• 
... .. . . . . - . . ·- - - -

n! doly na pravdu, a to e velkou int.ercí, leskem a dokonce osobnia 
- ·1 - • • . ' - . - • •.. 

ě�mem,_ •n� což viak - dou:f'ám jako Evropan - Dliou nalet,ět jedině 

Alleričaná". Oást vě� ! uvozovkách byla zabavena. Usmál jsem se to

mi:t_tak je_ to na �větě. A n�bude t� jin4, nikde a_Dikdy. 

Vlastni mě ten nad�vant stát rozmazlili výelovně n�dovol�e 11:i 

ni�.• al� trp!j ěeho ee od�ážía. n,da není_ tak dOleži tá, �olit ran 

d��táv.á.. Olověk má tolik svobody, kalik ei ji odváli vzit. Al saa i 

�. --\� -- - . . . 

b���m� JB!t naklad�telstv� � noviny, kde budeme svobodně vydávat a 

psát všecko - svázáni jen odpovědností k lidstvu, národu či k své1111 
' - • • 

- • • # 

Tématu-, iá tomu odolám... Viia tím J.ákárt, z6stanu - bez odpovědnosti 

k lidstvu i národu, pob�ven svým Tématem - i potoa při těchto třech 

strojem psaných listech. 

/Duben 1987 / 
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