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STUDIE 
n/1984 

"Pravda vás osvobodí" 
(Jan 8, 32) 

Studie 

JAN PAVEL II . 

PROJEV K MENDELOVÝM OSLAVÁM 

S upřímnou radostí a hlubokým uznáním se připojuji k trojí poctě, 
která se tu vzdává opatu Gregoru Mendelovi: první od augustiniánského 
řádu, k němuž sám patřil, druhá od Papežské rady pro kulturu a třetí od 
římského Mendelova ústavu. Mendel skutečně byl současně mužem 
víry, kultury a vědy. Jsem vděčen pořadatelům této oslavy stého výročí 
jeho smrti za to, že mi poskytli příležitost, abych slavnostně zdůraznil tu-
to skutečnost. 

Gregor Mendel byl muž viry již od svého narození v moravské hlubo-
ce katolické rodině. Od rodiny, farnosti a školy až do kláštera byla jeho 
cesta - abychom tak řekli - zcela přirozená. Dříve než se stal mužem kul-
tury a vědy, Gregor Mendel byl muž víiy. A zůstal jím do smrti, poněvadž 
dokázal úzce spojit - stejně jako již jiní před nim - ale vyšším způsobem, 
křesťanský a řeholili život se svými vědeckými výzkumy. Jeho výjimečná, 
geniální inteligence se upírala jak ke Stvořiteli, aby ho chválila a velebila, 
tak i ke stvořenému světu, aby objevila zákony, jež v něm skryla prozře-
telná Boží moudrost. 

Vždyť právě pro kulturu je typické umět souladně spojit způsoby živo-
ta s důvody žití, umět vtělit tyto důvody do oněch způsobů, aby tvořily 
vysoce tvůrčí celek, v němž úkol, který má být vyřešen, čerpá z dosa-
vadního dědictví a z ideálu, který sdílí. Takto byl i Gregor Mendel 
mužem křesťanské a katolické kultury, v níž modlitba a Boží chvála 

105 



podle augustiniánské řehole byly oporou pro trpělivého pozorovatele i 
pro úvahy geniálního vědce. 

Jako muž víry a kultury byl Gregor Mendel i mužem vědy a my by-
chom jistě neoslavovali ani jedno, ani druhé, kdyby nás k tomu nevedla 
světová pověst, kterou jeho práce a vědecké objevy daly jeho přísnému 
životu kněze a augustiniánského opata. Tento pokorný, ale geniálni ba-
datel o křížení hrachu (pisum sativum) se stal otcem moderní genetiky, 
jejíž zákony dědičnosti se i dnes přednášejí studentům již od gymnasia. 
Tento představený augustiniánského kláštera si jistě nezasluhoval výtku 
svatého Augustina, který si stěžoval, že mnoho lidí má sklon spíše obdi-
vovat fakta než hledat jejich příčiny. Mendel dokázal obojí. 

Po příkladu svého učitele, svatého Augustina a v duchu vlastního 
osobního povolání, Gregor Mendel uměl při pozorování přírody a při 
rozjímání o jejím Stvořiteli spojit se stejným nadšením hledání pravdy a 
jistotu, že ji už známe ze Stvořitelova slova jako světlo dané každému 
člověku a zářící ve vnitřních přírodních zákonech, které učenec trpělivě 
luští. 

Opravdová věda vůbec není v rozporu s vírou, naopak spojuje se s ní v 
plodné soužití, v němž poznání a láska jdou ruku v ruce. Zaznamenal to 
již svatý Augustin v úryvku, o kterém opat brněnského kláštera jistě čas-
to rozjímal: »Krása země je jako němý hlas, který se z ní pozvedá. Tyj i 
pozoruješ a hledíš na její krásu, plodnost a zdroje, pozoruješ, jak ze se-
mene počíná často klíčit zcela jiná věc než ta, jež byla zaseta. Toho vše-
ho si všímáš, sleduješ to a v úvahách jako by ses jí ptal, proč tomu tak je. 
Pln úžasu bádáš dále, jdeš na kořen věci a nakonec objevuješ velkou krá-
su a nádhernou sílu. Jelikož je nemůže mít ani v sobě ani sama od sebe, 
hned ti napadne, že jí to musil dát on, Stvořitel, takže to, cos objevil ve 
stvořeném, je hlasem jejího vyznání a vede tě k velebení Boha.« 

Gregor Mendel byl význačný badatel. Z tohoto hlediska bylo jeho ve-
likou zásluhou, že zahojil v bádání nový směr, jenž otevřel cestu těm 
nejpřekvapivějším poznatkům a objevům na poli biologie. 

Jelikož byl pozorným pozorovatelem, zapůsobila na něho pravidel-
nost, s níž se specifické znaky květů či semen různých rostlinných odrůd 
přenášely na následující generace. Z této pravidelnosti chtěl odvodit - jak 
tvrdí ve své původní práci - »všeobecný zákon«. Uvědomoval si, jak váž-
ný úkol na sebe bere. Na těchže stránkách mezi úvodními postřehy 
napsal: »Dosud se nepodařilo vyjádřit všeobecný zákon. Tomu se však 
nemůže divit ten, kdo ví, jak rozsáhlý je to úkol, a kdo si uvědomuje 
nesnáze, na něž se naráží v tomto druhu pokusů. Konečné řešení bude 
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možno dosáhnout, až budeme mít po ruce výsledky podrobných pokusů 
na rostlinách patřících k různým řádům. Ve skutečnosti je třeba velké 
odvahy k zahájení namáhavé práce s tak velikým dosahem. Ta se však 
presto jeví jedinou správnou cestou vedoucí k vyřešení otázky J e ž je vel-
mi důležitá z hlediska dějin vývoje organických forem« (původní text ve 
Fundamentů Genetica, Praha 1965). 

Jeho pokusy trvaly celých osm let (1856-1863) a postupoval při nich 
podle přísně připraveného a dodržovaného plánu, který stále rozšiřoval 
podle toho, jak z rozboru rostoucích údajů vyplývaly nové podněty a po-
kusy. Byla to obrovská práce a Fisher - jehož kritická přísnost je známa 
každému, kdo studoval genetiku - ji definoval jako »jeden z nejvetších 
experimentálních pokroků na poli biologie, jehož bylo dosaženo« - po-
dle dalších slov téhož autora - »pokusným bádáním, jež svými výsledky 
umožňovalo závěry se zcela jasným výkladem a životně důležité pro po-
chopení mnoha otázek, nejen jednoho problému běžného ztyrnu.« Díky 
této práci doprovázené pronikavými rozbory založenými na pravidlech 
počtu pravděpodobnosti, k němuž se právě tehdy kladly matematické zá-
klady, opat Mendel dospěl kromě zákonů, které dnes nesou jeho jméno, 
i ke svému základnímu objevu, totiž k existenci dědičných jednotek, dá-
vajících vznik typickým znakům, jež jsou obsaženy v gametech a kombi-
nují se v následujících generacích podle přesných zákonů. 

Gregor Mendel zahájil rozvoj vědního oboru dnes známého pod 
jménem genetika. Pokud jde o dědičné jednotky, čili tzv. geny, od jeho 
doby až dodnes se potvrzuje, že skutečně existují, bylo stanoveno jejich 
rozmístění ve zvláštních buněčných strukturách, byla definována jejich 
povaha, analyzována jejich stavba a pochopena jejich funkce. Dnes je 
možno vytvářet je v laboratoři. 

Tyto Mendelem objevené biologické jednotky má dnes ve svých ru-
kou člověk, který přísně vědeckou metodou dospěl k jejich plnému po-
znání. Bude člověk také schopen použít nádherné objevy tohoto vědního 
odvětví, vzniklého v brněnské klášterní zahrádce, ke službě lidstvu? Gre-
gor Mendel asi tušil něco z budoucího vývoje, poněvadž, když předkládal 
své výsledky, zdůraznil, že »poskytují řešení otázky velmi důležité z hle-
diska dějin vývoje organických forem«. Člověk dnes začíná mít ve svých 
rukou moc kontrolovat svůj vlastní vývoj. Míra a účinky této kontroly, 
dobré či špatné, budou záviset nejen na jeho vědě, nýbrž spíše na jeho 
moudrosti, tj. vědě a moudrosti, které Gregor Mendel téměř symbolicky 
dokázal uvést v soulad. 
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Přejeme si a doufáme, aby dnešní i budoucí badatelé, po příkladu vel-
kého přírodovědce, kterého si dnes slavnostně připomínáme, nikdy 
neodlučovali vědu bádající o tajemstvích přírody od moudrosti, jež 
usměrňuje pozemskou pouť člověka. K tomu ze srdce uděluji své apo-
štolské požehnání všem zde přítomným i těm, kteří zasvěcují bádání svůj 
život. 

PAUL POUPARD ( Ř í m ) (*) 

NADÉJE A BEZNADÉJNOST V SOUČASNÉ KULTUŘE 

ÜVOD: OD OPTIMISMU K PESIMISMU 

Naděje a mýtus Prometea (Karl Marx) 
Devatenácté století bylo stoletím velikých nadějí, velikého optimis-

mu. První průmyslová revoluce a rodící se kapitalismus budily naděje na 
zářnou, velikolepou budoucnost. Průmyslové podnikání se rozmáhalo a 
slibovalo veliké věci. Nejlepším výrazem tohoto nového podnikatelského 
ducha je zpěv průmyslníků, jejž složil Rouget de Lisle (1821): 

Časy, jež naši otcové připravili, 
konečné se dostavily, 
všechny překážky padají tu, 
zahajujeme dobu blahobytu. 

Ó jak před námi uhýbíyí 
násilnost, blud, jak odpadají, 
jen ještě trochu námahy 
a padnou jejich nástrahy. 

Refrén: 
Budiž Čest nám, synům průmyslu! 
Čest podnikům našeho důmyslu. 
Vítfczíce nad protivenstvím, strastí, 
jsme nadějí, jsme pýchou vlasti. 

Avšak netoliko průmyslníci byli plní blahých nadějí. Byla jich plná i 
ona vedlejší zplodina kapitalistické společnosti, socialistické hnutí, jehož 
naděje, byť odlišné, nebyly proto o nic menší. Naopak. Je sdostatek zná-
ma Marxova věta o Prometeovi, který by měl mít podle něho první místo 

(") Arcibiskup P A U L P O U P A R D , výkonný předseda papežské rady pro kulturu a místopředseda 
Sekretariátu pro ncvčříci, přednesl luto přednášku u příležitosti stého výročí papežského 
Atenea »Antoniunurn« v Římě 31. kvétna 1983. 
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v kalendáři ateistických světců. Mýtus Prometea se tak stává symbolem a 
výrazem naděje ateistického humanismu: rebel proti žárlivé vůli bohů 
přináší člověčenstvu blahodárný oheň, jenž radikálně zlepšuje jeho posta-
vení na zemi. Naděje byla tehdejší době ctností, jež dodávala nadšení a 
byla poměrně snadná. Ještě nepřišel čas zklamání. 

Beznaděj a mýtus Sysißv (Albert Camus) 
Více méně sto let po tom, co Marx nadšeně vzýval »svatého« Prome-

tea, byla vzata a použita jako výraz rozšířeného pocitu doby jiná mytická 
osobnost. Totiž mýtus Sysifův, jak nám ho představil Albert Camus (l): 
výraz zbytečnosti, marnosti a absurdnosti jakéhokoliv lidského úsilí o 
radikální zlepšení vlastní situace. Obrovský balvan, tlačený Sysifem na 
vrchol hory, když už se téměř zdá, že dosáhl cíle, se náhle nešťastně smy-
ká a valí znovu dolů do údolí, kde namáhavá práce počíná už po toli-
káté znovu od začátku, nesmyslně, zbytečně. 

L O D P R O M E T E A K S Y S I F O V 1 

Díváme-li se na tento bezútěšný obraz, dere se nám bezděky z hrdla 
výkřik: proč všechna tato námaha J e ž se nakonec ukáže naprosto zbyteč-
ná? Nebyla snad nejvyšší moudrost vyjádřena slovy: vartitas vaniíatum 
et omnia vanitas (marnost nad marnost a všecko je marnost)? Není tako-
vý život jen maskou onoho absurdního čekání na Godota, tak geniálně 
zobrazeného v divadelní hře Samuela Becketta Čekání na Godota (2)? 

Čekáni na Godota (Samuel Beckett) 
Vzpomínáte si na onu neutěšenou scénu? Proti prázdnému bezhra-

ničnému obzoru se rýsuje téměř suchý strom a vedle něho dva ubožáci, 
Vladimír a Estregon, zabráni do rozličných hloupůstek (stará řepa, melo-
die jedné písničky, stará bota, hovory, jež nemají ani hlavu, ani patu), a 
co především, plni touhy, jež je občas chytne, odejít, opustit scénu, zmi-
zet. Když se však už už zdá, že odcházejí, tu si náhle vzpomenou na Go-
dota a na jeho příslib, že přijde, a tím i na jejich nemožnost odejít, poně-
vadž musí čekat na Godota. Neví dobře, kdo ten Godot vlastně je, a neví 
ani, kdy přesně přijde. Jeden z nich má za to, že přijde v sobotu, ale neví, 

( 1 ) A L B E R T C A M U S , Le myth de Sisyphe, Paříž 1 9 4 3 . 
(2) S A M U E L BECKETT, En attendant Godot, provedeno v divadle Babylon v Paříži dne 3. ledna 

1953, pak v Londýně v roce 1955, v New Yorku v roce 1956. Dílo přeložené do 18 jazyků. 
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o jakou sobotu jde. A tak s nesmírnou chutí odejít tito dva ubozí hastroši 
zabíjí čas, jak jen mohou; a nakonec zoufalí křičí: pojďme pryč, pojďme 
pryč! Ale zůstávají nehybné stát, tam na scéně, jak přibití. 

Hle, moderní člověk, kolísající mezi Prometeem a Sysifem, člověk 
moderního existencíalismu, v určitých okamžicích znechucený až k 
smrti, s neurčitým očekáváním jakéhosi Godota, neschopný radikálního 
rozhodnutí odejít. Divák, jenž neodešel hned po první scéně, j e naplněn 
pocitem bezútěsnosti. A divák, jenž se trochu vyzná v teologii, hned 
postřehne, že tu jde o určitý druh echatologie, sice zcestné a pokřivené, 
ale dnes dosti rozšířené, a to neuvědoměle a netematizovaně, a proto tím 
nebezpečnější. Beckettovou zásluhou je, že nám ji odhalil a postavil jasně 
na scénu divadla, čímž nás uschopnil bránit se jejím žíravým louhům. 

Jak se však mohlo dojít od Prometea k Sysifovi? Co donutilo mo-
derního člověka k takovému radikálnímu obratu? Jaké síly rozpoutaly tu-
to ohromnou dějinnou dialektiku? 

Vědění jako moc (George Orwel) 
Příčinou této změny, jak se domnívám, j e rozšířený pocit strachu, 

jenž se zmocní každého, kdo se j en trochu začne zamýšlet nad projevy 
současného života a promítat je směrem jejich vlastní dynamiky do bu-
doucnosti (3). Všechny tyto projevy, které nás děsí, jsou vytvořeny člově-
kem, jeho vzrostlou a neustále narůstající přetvářivou a ničivou mocí. Už 
Descartes ve Francii se snažil vytvořit vědění, jež by člověka učinilo »pá-
nem a vlastníkem přírody« (le maítre et posseseur de ta nature). Bacon v 
Anglii téměř ztotožnil vědění a moc. A třeba uznat, že člověk daleko po-
kročil na cestě, kterou vytyčili tito dva učitelé moderního myšlení. Vě-
dění jako moc, jako nadvláda, jako schopnost manipulovat; vědění jako 
vědecká racionalita, která nejen vládne přírodě, světu, člověku, ale je i 
přetváří, to je nejhlubší kořen tohoto obrovského zvratu optimistické na-
děje ve svůj opak. Máme tu též na mysli knihu George Orwella 1984, 
uveřejněnou v roce 1950, jež bude předmětem symposia pořádaného 
Evropskou Radou ve Strasburgu v roce 1984 1984: mýtus a skutečnost -
člověk, stát, společnost jako otázky. Toto vědění, tato vědecko-technická 
racionalita, tak typická pro civilizaci, jež se zrodila v Evropě a jež se od 
určité doby šíří do celého světa a způsobuje krizi nejvyšších hodnot mno-
hých tradičních civilizací, toto vědění, pravím, vyvolalo obrovské proměny. 

( 3 ) Stačí připomenout díla jako A L B Í N TOFFLER, Le choc du futur. Paříž 1 9 7 1 ; Z B I G N I E W B R Z E -
ZINSKI, La revolution tcchneironique. Paříž 1971; L'Europe en Can 2.000 s předmluvou, kte-
rou napsal JEAN FOURASTIE, Paříž 1 9 7 2 . 
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Řetěz proměn a převratů (Erich Fromm) 
Toto vědění především hluboce přetváří přírodní prostředí. Překotná a 

zhusta chaotická urbanizace; megalopole se stávají ohlušující a nezdravé; pří-
roda je poškozována způsobem často neodčinitelným a degeneruje stávajíc 
se něčím stále umělejším; problém znečištění se stává stále naléhavějším. 

Toto vědění přetváří mimoto i samu materiální základnu našeho ži-
vota. Rostoucí váha průmyslu vzhledem k zemědělství uvádí do pohybu 
takzvanou terciární revoluci, neboli přetváří samu lidskou práci, neboť 
zvyšuje důležitost terciárních (služby) a quaternárnich (výzkum) zaměst-
nání a umenšuje důležitost zaměstnání primárních (lov, rybolov, sběr, 
dolování minerálů...) a sekundárních, jež zajišťují zpracovávání produktů 
primárního sektoru (4). 

Toto vědění dokonce přetváří i samu vědeckou práci. Rostoucí závaž-
nost automatizace a kybernetizace, takzvaná revoluce automatů, vyžadu-
je stále větší účast vědy, jež se tak proměňuje ve výrobní sílu. Stále větší 
investice jdou do vědeckého výzkumu, a to jak aplikovaného, tak čistého, 
neboť nejednou se stalo, že určité objevy zdánlivě čistě teoretické se vel-
mi brzy prokázaly bohatými na nejrůznější praktické aplikace. Jestliže 
Faradayova laboratoř stála 100 DM, Hertzova stála 1.000 DM; dnes pak 
podobné laboratoře stojí pět milionů DM, nemluvě o nukleárních labo-
ratořích, které dosahují ceny 500 milionů DM. Je zřejmé, že takovýto 
výzkum si vyžaduje nikoliv isolovaného vědce, uzavřeného ve svém stu-
diu či laboratoři, ale celého dobře koordinovaného týmu, jehož členové 
jsou schopni mezioborové práce. 

To všechno má za následek hlubokou proměnu složení a stratifikace 
společnosti.. První průmyslová revoluce přetvořila rolníka v dělníka. Dru-
há průmyslová revoluce, jak ji nazývá Norbert Wiener, vede ke zrodu a 
formování technobyrokracie, třídy, která, jak poznamenává Gurvitsch, 
»vlastní největší technická tajemství, jež umožňují manipulovat přírodu, 
ale též jejím prostřednictvím i ostatní lidi, skupiny a společnosti«. 

Rubem tohoto společenského procesuje marginalizace (zokr^jovění). 
Stále náročnější intelektuální práce vede ve všech pokročilých zemích k 
formování třídy odsunutých na okraj společnosti, jež tvoří 15-20% veške-
rého obyvatelstva. Jde vlastně o nový proletariat. Ten má na mysli Mar-
cuse, když píše: »Pod konservativní lidovou bází existuje vrstva vyhoStěn-
ců a cizinců, vykořisťovaných a pronásledovaných jedinců jiných ras a jiné 

( 4 ) J E A N F O U R A S T I E , La civilisation de 1975, Paříž 1964; sr. G A S T O N BERGER, Eíapcs de la 
prospective, Paříž 1 9 6 7 ; R O G E R C L E M E N T , Vers une civilisation du futur, Paříž 1 9 7 2 ; A R -
N O L D T O Y N B E E , Survivre au futur,- Paříž 1 9 7 3 . 
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barvy, nezaměstnaných a neschopných. T i zůstávají mimo demokratický 
proces...« A tak se mění sám pojem bohatého a chudého. »Vlastnictví« 
se stává stále více souhrnem rozhodovacích mocí, jak tvrdí Gunnar Carl-
son. Bohatý j e ten, kdo se dovede lépe začlenit do výrobního procesu, 
zatímco chudý je ten, kdo stojí na jeho okraji či úplně mimo. 

Skutečnost, že společnost se stává skrze všechny tyto změny kom-
plexnější a mění se v ohromný supersystém, jenž v sobě zahrnuje mnoho 
subsystémů s nesmírným množstvím proměnných, činí řízení takového 
komplexu systémů čím dál tím problematičtějším. Bylo správně řečeno, 
že »komplexní systémy jsou nenázorné a nelineární« (Jay Forrester), 
takže názorné interpretace ~ to znamená pouhého zdravého smyslu nor-
málního jednotlivce zvyklého na fysikální, homogenní a lineární svět -
jsou často spíše mylné než správné. Jinými slovy: nelze už přímo ovládat 
všechny proměnné daného společenského systému. Tím vzniká velice 
rozšířený dojem, že jsme, jak píše Nigel Calder, »cestujícími ve splaše-
ném vlaku, který se řítí po kolejích stále rychleji. Kdosi z cestujících se 
pokouší dát poplašné znamení, ale nic se nestane; zdá se, že v řidičově 
kabině není nikdo. Nevíme, kam nás tato linka nakonec doveze, ale je 
zřejmý směr, jenž v této době zaujala. Veze nás k novým zbraním, no-
vým průmyslovým výrobám, novým mechanickým a elektronickým vý-
robkům, novým lékům, novým znečišťujícím látkám, novým zdrojům 
hluku; veze nás stále dál od přírody a od jednoduchého života... Zdá se, 
že není možnost záchrany, žádná změna směru možná. 'Pokrok nelze za-
stavit1, říkíyí našinci.« A tak se klade dramatická otázka: je možná spo-
lečenská změna co do směru bytí (5)? 

Plíživá válka (Norbert Wiener) 
Avšak ne dost na tom. Uvážírne-li ještě skutečnost nynějších vojen-

ských bloků s jejich vojsky a systémy kontinentálních a mezikontinen-
tálních raket, obraz se stává ještě pochmurnější. A budiž zde řečeno, že 
hrozný na této situaci není jen nesmírný ničivý potenciál, jejž supervel-
moci nahromadily, ale ona tichá, plíživá válka, která už je v plném proudu. 

Otec Dubarle napsal v recensi knihy Norberta Wienera Kybernetika na 
stránkách Le Mondu, že »jednou z nejúchvatnějších perspektiv, které se 
nám takto otevíral, jsou vyhlídky na racionální řízení lidských záležitostí 
... kdy 'vládní stroj' může doplnit - v dobrém nebo ve zlém - nynější 

(5) Sr. GIUSEPPE P U N T U R I , Progetto Uomo: ě possibile? Interrogativo di Erich Fromm, Rim 
1980. 
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zjevnou nedostatečnost mozku«. A Wiener, odvolávaje se na slova fran-
couzského dominikána, poznamenává, že nebezpečí nespočívá ani tak v 
nadvládě stroje, neboť ten j e stále ještě velmi nedokonalý a závislý na člo-
věku, ale spíš v tom, že tento stroj j e používán skupinou lidí. A to není 
fantasie. Když J. von Neumann a O. Morgenstern uveřejnili Teorii her9 
totiž projekt automatu, který by hrál šachy, Shannon záhy postihl důleži-
tost této teorie pro vojenské operace. A léta padesátá ukázala, pokračuje 
Wiener, že rozvíjíme i bez vládního stroje Otce Dubarla nové pojetí vál-
ky, hospodářských konfliktů a propagandy na základě von Neumannovy 
teorie her. V současnosti tudíž na obou stranách světového konfliktu pů-
sobí jakýsi vládní stroj, i když nespočívá jen v jednom stroji, ale spíše v 
komplexní technice, přizpůsobené potřebám určité skupiny lidí podob-
ných strojům. A zdá se, že sověti zdokonalili svou světovou hru o činitele 
psychologické omezenosti hráčů a především jejich únavy - i tento čini-
tel je ještě součástí hry (6). 

Jinými slovy moc, jak už pronikavě postřehl Romano Guardini, se ob-
jektivizuje, činí se téměř nezávislou na člověku, rozvijí se autonomně, 
podle imanentní logiky systému, stáv£\jíc se anonymní, nelidskou, odci-
zenou; čili se démonizuje. 

N . O D E S C H A T O L O G I E K N E O T Ř E S I T E L N É N A D E J ! 

Od utopií k antiutopiím a k futurologii (Aldous Huxley) 
Není divu, že optimistické utopie Julia Vernea byly dnes nahrazeny 

jakýmisi utopiemi na ruby, totiž hrůzostrašnými vidinami úplného zničeni 
nebo úplného porobení či znetvoření člověka, jako jsou vise Orwellovy, 
Huxleyovy, Čapkovy nebo Joharmesonovy. Hledět do budoucna už nás 
netěší, naopak, děsí nás. A jestli ještě před několika desítiletími mohl 
Raymond Aron napsat, že »jsme příliš zaměstnáni dvacátým stoletím, 
než abychom ztráceli čas přemítáním o století jedenadvacátém«, tak dnes 
už to nemůžeme opakovat. Zásluhou Gastona Bergera, Bertranda de Ju-
venela, Hermana Khana a mnoha jiných se rodí takzvaná futurologle 
(název pochází od O. K. Flechtheima). A tak »v triarchii minulost-pří-
tomnost-budoucnost - jak případně poznamenává Flechtheim - budouc-
nost nabývá stále větší důležitosti« {?). 

(6) Sr. C L A U D E LEFORT, L'invent ion děmocratique. Les ihniíes de la domination totalitaire, 
Paříž 1 9 8 1 ; E D G A R M O R I N , De ta nature de I'URSS. Compiexe totaUtaire et nouvef empire, 
Paříž 1983. 

(7) Sr. J. B. METZ, Glaube in Geschichte und Gesellschaft, Magdeburg 1977. 
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Prosazuje se eschatologicky pohled (Teilhard de Chardin) 
To, čemu se na úrovni vědecko-technické říká futurologie, tomu sena 

úrovni filosofické (či teologické) říká eschatologie. Není proto divu, když 
jasnozřivější myslitelé nasi doby zaujímají s jakousi samozřejmostí escha-
tologické hledisko. Tak Nikolaj Berďajev postihuje potřebu překonat 
bezčasovou metafysiku bytí a vypracovat metafysiku eschatologickou, jež 
by byla východiskem a zároveň i základnou pro důsledné zaujetí pro-
rockého postoje a jednání. 

Otec Teilhard de Chardin pociťuje naléhavou nutnost nastínit dyna-
mický model světa, model, jehož silokřivky směřují k bodu Omega, ke 
Kristu vývojotvůrci (Je Christ evoluteur), k onomu konečnému dokonání, 
jež popisuje s nevšední básnickou silou ve svém Le milieu divin (Božské 
prostředí). »Kristova přítomnost, která v tichosti ve věcech narůstala, se 
náhle zjeví jako blesk, který zazáří od jednoho pólu k druhému. Prolomí 
všechny hráze, za nimiž ji clona hmotnosti a vzájemná uzavřenost duší 
zdánlivě udržovala, a zaplaví tvář Země« (8). 

To je důvod, proč Romano Guardini vyslovuje přesvědčení, že tento 
eschatologický charakter naší epochy se projeví i v budoucím postoji ná-
boženském. Pochopitelně to neznamená ohánět se lacinou apokalyptikou. 
Nikdo nemá právo zahrávat si s předpověďmi data, kdy dojde ke konci světa, 
KdyŽ Guardini mluví o blízkosti konce, tak to nemá být chápáno časově, 
nýbrž esenciálně, tzn. že »naše existence dospěla do blízkosti absolutního 
rozhodnutí a jeho důsledků: nejvyšších možností a krajního nebezpečí« (9). 

Je nabíledni, že v tomto eschatologickém kontextu nabývá zcela 
zvláštní důležitosti naděje; tentokrát to už však není ta snadná, optimi-
stická, nadšená naděje minulého století, jak se s ní setkáváme ve zpěvu 
industriálů nebo v marxistické interpretaci Prometeova mýtu. Je to nadě-
je protrpěná, nesnadná, naděje, jež je ctností J e ž j e chtěným, vědomým, 
uváženým životním postojem tváří v tvář globální skutečnosti. 

Filosofie naděje (Gabriel Marcel) 
Tak se stává, že v roce 1935 uveřejňuje německý tomistický Filosof Joseph 

Pieper svou knihu Über die Hoffnung (O naději). Pojem status viator is 
(doslova přeloženo: stav či postavení poutníka či pocestného) patří podle 
Piepera - a mám za to, že zcela správně - k základním pojmům kře-
sťanské životní filosofie. Je jasné, že situace poutníka (po-cestného) není 

(8) Sr. H E N R I D E L U B A C , Teilhard de Chardin dans le con texte du renouveait, v La theologie 
du renouveati, sv. II, PaTifc 1968, str. 165-187. 

( 9 ) Sr. R O M A N O G U A R D I N I , Les fins der ni eres, Paříž 1 9 5 0 . 
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ve vlastním svém smyslu určením místa. Jde spíš o určení nejhlubší 
ontologické struktury stvořené skutečnosti. Toto postavení s sebou nese 
a v sobě zavinuté chová jakési hluboké a ontologické »ještě-ne« vlastní 
stvořené skutečnosti. Toto »ještě-ne«, typické pro status viatoris, obsa-
huje v sobě, podle německého tomistického filosofa, jak něco negativní-
ho, tak i něco positivního, neboli ne-jsoucnost dovršení z jedné strany a 
zacílení k dovršení z druhé strany. Tento ontologický stav je pak zákla-
dem jak naděje, tak obavy, neboť dosažení vzdáleného dobra vyvolává v 
duši jak toužebnou naději dosažení vyhlíženého dobra, tak i obavu, že ho 
nedosáhnu a ztratím. 

Podobnou úvahu nacházíme i v díle francouzského filosofa Gabriela 
Marcela, jenž ve svém díle Homo viator; prolégoměnes á une meta physi-
que de Vespěrance (Člověk poutník; prolegomena k metajysice naduje), 
publikované v roce 1944, analyzuje postavení člověka. Člověk jako viator 
je stále na cestě, pročež jeho základní ctností je naděje. Podle tohoto 
»křesťanského existencialisty« naděje je »v podstatě ochotná pohotovost 
duše hluboce prožívající skutečnost společenství provést sebepřesahující 
čin, jímž nastolí životní vztah k absolutnímu Ty«. Jinými slovy »naděje 
je - jak řekne náš filosof o několik let později v Position et approches 
concretes du mystěre onthoíogique (1949) - přesvědčení, že za veškerou 
daností a dopočitatelností se skrývá v jádru bytí jakýsi tajemný princip, 
jenž je se mnou nějak spřízněn, takže nemůže chtít než to, co chci já, 
pakliže to, co já chci J e hodno toho, aby bylo chtěno, a opravdu je chtěno 
celým mým bytím«. 

A je nanejvýš zajímavé pozorovat, že ještě v době vrcholného rozma-
chu existencialistické filosofie a jejího taedium vitae Gabriel Marcel se 
opovážil napsat ve svém spise Uhomme problematique tato slova: »Podle 
mého názoru, a říkám to s určitým váháním, všechny filosofie existence, 
zakládající se na úzkosti, jsou u konce svých sil a je se skutečně co obá-
vat, že vedou do slepé uličky. Mohou se obrodit, jak jsem přesvědčen, je-
dině skrze hluboké zamyšlení nad nadějí a radostí« (10). 

Naděje v neomarxismu (Ernst Bloch) 
Téma naděje si však razí cestu netoliko v křesťanské filosofii, nýbrž i 

ve filosofii, kterou bychom mohli nazvat laickou, a to zvláště marxistické 
inspirace. Nikoliv marx-leninské, jež má také svou naději, ale už tak 

(10) Existentialisme chrétien, Gabriel Marcel, předmluva E, GrLSON, Paříž 1947; Dialogue sur 
1'Espérance, Gabriel Marcel et Ernst Bloch, 1967, v Presence de Gabriel Marcel, Q. 1 Ga-
briel Marcel et la pensée alfemande, Paříž 1979, str. 39-74. 
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zideologizovanou, tak strnulou a zkostnatělou, že nepředstavuje už nic ji-
ného leč apologetíku a legitimaci nesmírné a nekontrolované moci stra-
nické Oligarchie. Jde spíše o ten marxismus, který jménem Marxe pokud 
možno autentičtějšího, jejž tento marxismus postuluje, kritizuje a v urči-
tých případech dokonce i napadá to, co bylo jeho jménem postaveno. Jde 
o tzv. neomarxismus, příliš různorodý, příliš rozrůzněný, než aby se dal 
svést na společného jmenovatele, nicméně však prodchnutý do značné 
míry nadějí, že lidštější život je možný. Kdo tu nad jiné prohloubil téma 
naděje, byl bezpochyby Ernst Bloch. Naději vidí jako nejhlubší duši veš-
keré skutečnosti, téměř jako její živoucí dech. Vseje prostoupeno jakým-
si elan vital, jak by řekl Bergson; jakýmsi dynamismem, jakousi touhou, 
jež chce uskutečnit, co tu ještě nikdy nebylo, co ještě nikdo nikdy nevi-
děl, co prozíravější a jasnozřivější duchové lidstva zahlédli a předjali ve 
svých nejodvážnějších snech a nejsmělejších vidinách, co ještě nenašlo 
místo na zemi, co je dosud ou-topos (bez místa), totiž ona ještě neusku-
tečněná utopie, jež je jádrem a esencí všeho a tlačí (byť dosud nejsoucí) 
na své vlastní uskutečnění, na uskutečnění onoho Homo s velkým H, 
Homo, jenž je dosud latentní v procesu světotvorby, Horno absconditus, 
který však vlastní silou, skrze práci a revoluci, ze sebe udělá Horno řeve-
latus, člověka plně uskutečněného a projeveného, jenž pochopitelně ne-
bude podroben porušení smrti. Takový nový člověk se samozřejmě ještě 
nenarodil. My všichni jsme jenom ještě nepovedené pokusy ho vytvořit, 
všecko je ještě na cestě a výsledek tohoto procesu je nejistý, neboí exi-
stuje možnost totální konflagrace a zničení. Avšak naděje tlačí na své 
uspokojení. Pod tímto zorným úhlem tudíž je náboženství Blochovi jed-
nou obro vskou anticipací, obrovským snem s otevřenýma očima oné ješ-
tě neuskutečněné budoucnosti. Proto neváhá říci: kde je náboženství, 
tam je naděje. 

Je zřejmé, že křesťanský myslitel nemůže přijmout pojem ná-
boženství, jak nám jej Bloch předkládá. Je však právě tak zřejmé, že v 
tomto myšlenkovém světě jsme na hony vzdáleni oné slepé a tupé aversi 
Leninově vůči náboženství, jak vysvítá například z jeho smutně proslu-
lého dopisu Maximu Gorkému (5. XI. 1913), kde říká, že »jakákoliv ná-
boženská idea ... znamená nevyslovitelnou ohavnost ... nejodpudivější 
chorobu« (li). 

Rovněž filosofie spoluzakladatele Frankfurtské školy, Maxe Horkhei-
mera, je cele obrácena k naději a ještě více otevřena náboženství než filo-
(11) Dialogue xur 1'Espéraiice, Gabriel Marcel et Ernst Bloch, cil.; ERNST BLOCK, Le principe 

Espórance, fr. překlad, Paříž 1976. 
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sofie Blochova. Nase osamocenost, naše konečnost není sice důkazem 
Boží existence, jak má za to Horkheimer J e však spíše tím, co podněcuje 
a vyvolává v nás naději\ že existuje positivní Absolutno. Za každým au-
tentickým lidským jednáním stojí teologie, tvrdl Horkheimer; a teologie 
mu znamená »vědomi, že svět je jev, že není absolutní pravdou, tím 
posledním«. A dodává pak doslovně: »Teologie je - a vyjadřuji se vědo-
m ě opatrně - nadějí, že tato nespravedlnost, tak charakteristická pro svět, 
nezůstane, že nespravedlnost nemůže mít poslední slovo.« 

Obnova eschatologie (Oscar Cullmann) 
Kolik podnětů, kolik výzev křesťanské teologii se skrývá v těchto mi-

mocírkevních meditacích o naději. Jak na ně reagovala křesťanská teolo-
gie? Přijala výzvu? Pokusila se dát odpověď? Myslím, že je potěšitelné 
konstatovat, že křesťanská teologie, byť i tu a tam za cenu kolísání a 
dvojsmyslů, dala odpověď, jež si zasluhuje naší úcty. 

Především dlužno upozornit na rozsáhlou obnovu eschatologie uvnitř 
křesťanského teologického zamýšlení. Eschatologie byla v manualistické 
scholastické teologii jakousi popelkou mezi hlavními teologickými trak-
táty Jakýsi appendix často opomenutý nebo jen zběžně přelétnutý. Právě 
proto tzv. »následná eschatologie« (to znamená: Ježíš očekával bez-
prostřední příchod Božího království, ale místo toho přišla církev), jak s 
ní přišli Weiss, Loisy a Albert Schweitzer na počátku tohoto století, měla 
tu zásluhu, že se svou přehnanou vyhroceností stala blahodárnou provo-
kací, jež vyvolala různé reakce J a k o eschatologii bez časovou či naddějin-
nou Karla Bartha a Emila Brunnera, eschatologii existencialistickou Ru-
dolfa Bultmanna, eschatologii uskutečněnou Ch. H. Dodda, Hoskynse a 
Granta a nakonec eschatologii anticipovanou, s níž přišel Oscar Cull-
mann a kterou lze považovat za nejzralejší plod této dlouhé a vzrušující 
diskuse, neboť nejvěrněji tlumočí zjevené pravdy a představuje nejšťast-
nější rovnováhu mezi často tak protichůdnými důrazy, jednostranně kla-
denými předchozími eschatologiemi. Velikonoční událost, Ježíšovo 
zmrtvýchvstání, představuje v této perspektivě jakýsi druh rozhodující 
bitvy, jež s konečnou platností předznamenala konečný výsledek této 
dlouholeté války za spásu, války, jež ještě pokračuje, jejíž Victory day j e 
však už jen otázkou času (12). 

(12) Tesíimonia Oecum en i ca in honorem Oscar Cuftmann octogenarU, vyd. K A R L - F R I E D 
F R O E H L I C H , Tübingen 1982. 
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Teologie naděje (Jürgen Molimann) 
Avšak přednostním tématem současné teologie není jenom eschato-

logie. Sama naděje se stává předmětem teologické reflexe do té míry, že 
záhy se ustaví jako široce rozvětvené hnutí teologie naděje, v níž - jak 
ostatně ani jinak být nemůže - se mísí věci dobré s věcmi méně dobrými. 
Nebezpečím tohoto směru je, že teologické myšlení se dá strhnout po-
sedlostí z budoucnosti. »Jedinou budoucností teologie je, aby se stala 
teologií budoucnosti,« opováží se napsat v tomto ovzduší euforie z teolo-
gie naděje Harvey Cox. To je sice docela duchaplná slovní hříčka, ale 
teologicky neudržitelná. Stimulus neomarxistlckého utopického myšlení 
je v této teologii dosti patrný. Ba dokonce se zdá, že celý tento teologický 
směr se koneckonců rodí jako dialogická odpověď na eschatologii neo-
marxistickou. V Theologie der Hoffnung Jürgena Moltmannaje to nanej-
výš zřejmé. Avšak i přes určité dvojznačnosti (13), jež bohužel v této teo-
logii nechybí, její nepopiratelnou zásluhou je, že obrátila pozornost teo-
logů na náměty jako zaslíbení a dějiny, zmrtvýchvstání v dějinách a zmrt-
výchvstání jako zaslíbení, zmrtvýchvstání jako počátek druhého stvoření, 
a tedy proměnění (transfigurace) všech věcí. 

Teologie zmrtvýchvstání (F. X. Durrwell) 
Pokud pak jde o téma zmrtvýchvstání, musíme bohužel rovněž kon-

statovat, že scholastická manuálová teologie j e zanedbala podobně jako 
eschatologii, o níž jsme se už zmiňovali. Zmrtvýchvstání v ní bylo redu-
kováno na jakýsi druh největšího zázraku, j ímž se dokazuje Ježíšovo 
božské poslání, a tudíž prakticky zúženo na apologetický argument. Ale i 
zde se ledy hnuly. Největší zásluhu o to má bezpochyby F. X. Durrwell 
svým cenným dílem La resurrection de Jésus, mys tére de salut (Ježíšovo 
zmrtvýchvstání, tqjemstvi spásy). Konečně j e jasně řečeno a důkladně 
teologicky zdůvodněno, že Ježíšovo zmrtvýchvstání není jen apologetický 
argument, ale i rohodující událost spásy a že naše vykoupení nespočívá jen v 
Ježíšově smrti a tedy Kříži GaJk tomu chtěla satisfaktorní teorie), ale v Kříži a 
Zmrtvýchvstání chápaných v jejich nerozlučné jednotě podle slov svatého 
Pavla, který neváhá říci: »... byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen 
pro naše ospravedlnění« (Řím 4, 25). A Durrwell, když se zmiňuje o po-
hnutce, která ho vedla k napsání této knihy, dodává: »Tato kniha vznikla 
z duševního pohnutí, jež mi způsobila tato klíčová slova svatého Pavla.« 

(13) J Ü R G E N M O L T M A N N , Theologie (Jer Hoffnung, 1964, fr. překlad,Theologie de Cespérance, 
Paříž 1970, li, Débats, Paříž 1973. 
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Od tohoto okamžiku tudíž velikonoční událost - smrt a vzkříšení 
Ježíšovo - začíná nabývat přispěním různých teologických děl mužů jako 
Luis Bouyer, Beda Rigaux, Jakob Kremer, Carlo Maria Martini, Jacques 
Delorme, Marie-Joseph Nicolas a tolika dalších, a zvláště i vlivem řím-
ského symposia z roku 1970 plnějších a hlubších dimensí (14). 

Nyní se začíná znovu lépe chápat, že nejde jen o apologetický argu-
ment, nýbrž též o tajemství a přesněji řečeno o tajemství velikonoční, pa-
schální, a to znamená přechodu, transformace či transfigurace smrtelné-
ho lidství prvního Adama, jež Slovo vzalo na sebe, v lidství posledního 
Adama (sr. 1 Kor 15,45), nového člověka, nového stvoření, duchovního těla 
či oživujícího ducha, jež se stalo skrze vzkříšení nevyčerpatelným zdrojem 
Ducha, ohniskem vyzařujícím světlo a teplo Paraklita, kvasem přetvářejícím 
svět, energií proměňující vesmír, hlavou nového Těla, jímž je Církev (15). 

Prorockosi velikonoční víry (C. Andronikoff) 
V této perspektivě se začne ukazovat, že být hlasateli Velikonočního ta-

jemství znamená být nositeli a svědky pravdy, jejíž zřejmost není jasná teď, v 
tomto okamžiku, ale zjeví se tak až v budoucnu. Avšak hlásat pravdu, jejíž 
zřejmost vysvitne v budoucnu a jež je tedy vlastněna jen v naději, tomu se ří-
ká a to je proroctví Být nositeli a svědky velikonoční víry, to tedy znamená 
být opravdu proroky v našem světě, protože proti vší malomyslnosti, která 
má za to, že náš svět je takový, jaký je, to znamená nezměnitelný a nenapravi-
telný, stále stejný a bezvýchodně zakletý do železných zákonů přírody a zvláš-
tě do zákona entropie a smrti, proti takové lidské resignaci a beznaději volá-
me: Kristus vstal z mrtvých, svou smrtí zrušil smrt a obnovil život. Svým 
vzkříšením ozářil noc šestého dne prvního stvoření a rozptýliv její temnotu 
dal zasvitnout v samém lůně noci sedmému dni druhého stvoření, sedmému 
dni utvoření nového lidství, sedmému dni, který se ještě nedokončil, ale 
probíhá, sedmému dni, který nebude už mít večera a po kterém již nepřijde 
žádná noc, ale osmý den nedělní, den blaženého odpočinutí, věčný den 
dokonaného Království, kde budeme podobni Bohu, protože ho uvidíme s 
odhalenou tváří tak, jak je (16). 
(14) R-X. Du RR WELL, La resurrection de Jesus, mystére de salut, Paříž 1950; L. ÜOLJYliK, Le 

mystěre pascal, Paříž 1950; B E D A R I G A U X , Dieu l'a ressuscité, Gembloux 1973; LA Päqite 
du Christ, mystěre de salut. Melanges en I'll on eur du Pere F.-X. Durrwelt Paříž, du Cerf, 
Coll. Lectio Divina 112, 1982; M-L N I C O L A S , Theologie de la Resurrection, 1982. 

( 1 5 ) R E N É L A U R E N T I N , Nouvelies dimensiones de 1'espérattce, Paří?, 1 9 7 2 ; G . M ARTĚL ET, Re-
surrection, Eucharistie et Genese de 1'homme, Paříž 1972, 

( 1 6 ) C , A N D R O N I K O F F , Le sens des fetes, Paříž 1970; V A S S I L I G R O S S M A N , Tout passero-
mán přeložený z ruštiny, Paříž 1972; a knihy z rady Thěophanie vedené OLIVIER C L E -
M E N T , Paříž, DDB, 1 9 8 0 ; A N D R É BORRELY, Qui est pres de mol est pres du few, I G N Á C E 
IV, patriarche d'Aiitioche, La Resurrection et ťhomme ďaujourďhui. 
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Naděje v dokumentech Druhého vatikánského sněmu (Gaudium etspes) 
Touto nadějí - jak opětovně zdůrazňuje Druhý vatikánský sněm v 

konstituci Gaudium et spes - se však »nezmenšuje, nýbrž spíše vzrůstá 
důležitost úkolu, který mají křesťané: přičinit se spolu se všemi lidmi o 
vybudování lidštějšího světa« (č. 57). Církev podle Gaudium et spes »učí, 
že eschatologickou nadějí se nezmenšuje důležitost pozemských úkolů, 
nýbrž jejich naplnění se spíše podpírá novými pohnutkami. Jestliže nao-
pak tento božský základ a naděje ve věčný život chybí J e důstojnost člo-
věka, jak se dnes můžeme často přesvědčit, vážně poškozena a záhady ži-
vota a smrti, viny a bolesti zůstávají bez odpovědí, takže lidé nezřídka 
upadají v zoufalství« (č. 21). 

To je důvod, proč koncil odkazuje všechny ria vzkříšeného Krista, 
»nového Adama« (GS 22), »dokonalého člověka« (GS 45), jenž »je cílem 
lidských dějin, bod, v němž se sbíhají tužby dějin a civilizace, střed lid-
ského pokolení, radost všech srdcí a naplnění všech jejich tužeb. On j e 
ten, kterého Otec vzkřísil z mrtvých, vyvýšil a umístil po své pravici a 
ustanovil soudcem živých a mrtvých« (GS 45). 

Je sice pravda, že »neznáme čas, kdy dospějí k svému dokonání země 
a lidstvo, a nevíme způsob, jímž se má proměnit vesmír« - pokračuje 
koncil ve svém učení - »ale dostává se nám poučení, že Bůh připravuje 
nový příbytek, novou zemi, v které přebývá spravedlnost...« Avšak »oče-
kávání nové země nesmí oslabit, nýbrž spíše povzbudit k úsilí o zvele-
bení této země«. Toto očekávání není marné, není zbytečné, není če-
káním na Godota, jež zmarňuje jakékoliv lidské úsilí o urychleni jejího 
příchodu. Je sice pravda, že »i když je třeba pečlivě rozlišovat pozemský 
pokrok od růstu Kristova království - jak nás upozorňuje koncil - přesto 
má (tento pokrok) pro Království Boží, pokud přispívá k lepšímu uspořá-
dání lidské společnosti, velikou důležitost« (GS 39). 

A tak nikoliv trpné, prázdné, nesmyslné čekání na Godota, ale činné 
očekávání přivolávači Kristův den. »Ut Christo venienti bonis operibus 
occurramus«t říká kolekta první neděle adventní. To je naděje koncilu, to 
je naděje církve. Právě zde je, myslím, na místě zamyslet se nad tím, co 
nám koncil říká těmito slovy: »Právem můžeme předpokládat, že bu-
doucnost lidstva je v rukou těch, kteří jsou schopni podat budoucím ge-
neracím důvody k životu a k naději« (GS 31). 

Papež Jan XXIIL, »člověk nezdolné naděje« (Jan Pavel I I ) 
Člověkem naděje byl - jak nám to nedávno připomněl Jan Pavel II. -

papež Jan XXIII. »Hlavní známkou jeho pontifikátu - říká papež Wojtyla -
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byl jeho optimismus. (...) Povolán k odpovědnosti za nejvyšší vedení 
církve, když mu zbývaly pouhé tři roky, či o něco málo víc, do naplnění 
osmdesátého roku života, byl mladý myslí i srdcem, jako zázrakem příro-
dy. Uměl hledět do budoucnosti s nezdolnou nadějí; očekával pro církev 
a pro svět rozkvět nového období. . . nových letnic nových velikonoc, 
totiž nového procitnutí, nového a odhodlanějšího vykročení« (17). 

Jak napsal Francois Mauriac u příležitosti jeho úmrtí: »Jan XXIII. zů-
stane papežem naděje«, ten, »skrze něhož zrychlení dějin se stalo zrych-
lením milosti« (18). Poslušnost a mír byly jeho heslem. Naší době po-
koušené prometeovstvím připomíná, že pokojnost je plodem důvěry v 
Boha, protože věřící je beze strachu, jistý v rukou Božích. Tomu J e n ž je 
prodchnut nadějí, dějiny nemohou propadnout nějakou pohromou chao-
su, i proti všemu zdání. S tímto nadějeplným přesvědčením Jan XXIII, 
zahajuje koncil, při čemž se netají svým »naprostým nesouhlasem s pro-
roky neštěstí, kteří ohlašují stále jen katastrofy J a k o by už svět byl u kon-
ce. Naprosto ne« - prohlašuje důrazně. A tak jako dokázal zjednodušit ži-
vot, dokáže během své agónie o letnicích roku 1963 ozářit i smrt. Dalek 
toho J a k bylo řečeno, že by přizpůsoboval církev náladám okamžiku, do-
dal světu chuť k Evangeliu. Když před dvaceti lety, 3. června 1963, umírá, 
zanechává lidi blíže Bohu a zemí lidí lepším příbytkem. Tak mohl kardi-
nál Montini (budoucí papež Pavel VL) během smutečního obřadu v Mi-
láně 7. června téhož roku říci: »Nikdy zpět,, hledíme již nikoliv na něho, 
nýbrž na onen obzor, který otevřel krokům církve a dějin ... povinni niko-
liv popisovat její minulost, ale odkrývat budoucnost, která se z ní rodí. 
Taková je naděje: aniž by promítala dějiny do věčnosti, ž|je věčnost v 
čase« (19). 

Z Á V Ě R : N A D Ě J E A V L R A V L Á S K U 

Tváří v tvář krisi naděje: výzva Kristově církvi (A. Malraux) 
Od doby, kdy André Malraux, lyrický prorok »situace člověka«, na-

psal svou proslavenou knihu Naděje, kulturní situace světa se značně 
změnila. A podle onoho známého výroku budoucnost už není to, co byla. 
Dokonce se začalo hovořit o budoucnosti bez výhledu. Od nejútlejSího 
dětství je výuka zaměřena spíše k získávání poznatků než k schopnosti 

( 1 7 ) J A N P A V E L I I . , Papa Giovanni indicö Je vre del rinnovamento, Projev při generální audien-
ci 25. listopadu 1981, v Insegnamenti di Giovanni Paolo i f , IV, 2, 1981, str, 754. 

(18) Figaro litt éra ire, Paříž, 8. června 1963, str. 20. 
(19) P A U L P O U P A R D , Un Pape, pour quoi faire? De Saint Pierre a Jean-Paul II, Pařič 1 9 8 0 . 
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zamyslit se; vědomí je zavalováno rostoucím přívalem zpráv, ohlupováno 
lomozem sdělovacích prostředků; neustálé přemisťování lidí, z pracoviště 
mimo své bydliště na víkend mimo město a na dovolenou daleko od do-
mova, přispívá k udržování lidí na povrchu sebe sama, v prchavém 
okamžiku života zbaveného záhady a tajemství. Zajištenost a úspěch za-
stírají obzor, zatímco obava z budoucnosti se druží k nechuti vůči politi-
ce. Stojíme prostě před opravdovou revolucí kultury, tzn. před skutečnou 
proměnou kultury jako způsobu lidského bytí (20). Nedlouho po paříž-
ském máji 1968 André Malraux, v promluvě do mikrofonu Evropa 1 dne 
21. června, vytyčil podstatu problému takto: »Křesťanská civilizace se 
rozvíjela uvnitř křesťanství. Dnes se civilizace rozvíjí v určitém smyslu 
naprázdno. Nemůžeme pro studenty udělat nic, nedáme-li j im naději.« 

Laicizace, urbanizace, sekularizace, tyto převládající známky naší no-
vé kultury zbavily víru oné samozřejmosti, jež se postupně touto plod-
nou symbiózou v průběhu dvou tisíciletí vytvořila. Bůh přestal být bez-
prostřední daností kolektivního vědomí. Tradiční způsoby jeho 
zprostředkování odpadávají. Samy symboly víry, umístěné v posvátném 
prostoru a času, zdají se vytrácet v prostředí odposvátněného světa J e h o ž 
kulturní klima se vyznačuje rostoucí nepřítomností ideje Boha. Sexualita 
a brutální násilí zaplavily prostřednictvím televisních obrazovek náš kaž-
dodenní život. A pozoru jemejak se rozmáhají dionýzovské stránky tem-
ných instinktivních životních pudů. Opojení svobodou se pojí s 
odvržením autority, s odmítáním dogmatismu a opouštěním etických no-
rem. Toto je výzva, kterou nová generace činí církvi, bezpochyby tak ra-
dikální jako ona renesanční; jak říci mladým lidem dotazujícím se na bu-
doucnost člověka a vystaveným beznaději, že pravou budoucností člově-
ka je Ježíš Kristus, jenž zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých pro náš 
život (21)? »Ježíš Kristus spasitel, naděje dnešních lidí« (22). 

Naděje zoufalců (Emmanuel Mounier) 
Před více než třiceti lety Francois Mauriac, během Týdne francouzských 

katolických intelektuálů, věnovaném námětu Naděje lidská a naděje kře-
sťanská, si kladl tuto otázku: »Jestliže Bůh neexistuje a všecko je dovole-
né, tedy co je především dovolené, je být bez naděje« (23). A jakoby na 

(20) PAUL POUPARD, Extise et Cultures. Jahns pour une pastorale de i'ittrelfigence. Paříž 1980, 
str. 181. 

(21} Kardinál S U E N E N S a M. R A M S E Y . L'avenir de I'Egiise, Paříž 1981. 
(22) Francouzský episkopát, Lurdy 1968. 
(23} CCIF, 1951, Paříž, Ed. Pierre Horay, str. 124. 
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ohlas toho dva roky později Emmanuel Mounier v okamžiku, kdy Teil-
hard de Chardin se obával »stávky naděje«, zveřejnil svou angažovanou 
reflexi řiditele-zakladatele časopisu Esprit, pod výmluvným názvem »na-
děje zoufalců« (24). Nic není v takovém rozporu s bohosiovnou nadějí ja-
ko ateistický optimismus moderního světa, zakládající se výlučně na člo-
věku a jeho mytických možnostech, které mu připisuje. Ateistické po-
kušení moderního člověka - Jan Pavel II. bude mluvit během své pasto-
rální cesty do Paříže 1. června 1980 o »metapokušení« - spočívá v tom, 
že skládá svou naději do sebe samého, do svých sil. Tento klamný opti-
mismus je popřením naděje a zkušenost posledních desetiletí nám to 
dokazuje; její selhání vede rovnou k zoufalství. Mýtus pozemského rájey 
jehož tvůrcem by byl člověk, uzavírá člověka do vězení časného světa, 
z něhož nás osvobozuje naděje zakládající se na zmrtvýchvstání 
Kristově (25). Ano, »to, co nás hrozí strhnout k zoufalství - jak říká Ga-
briel Marcel - je pocit, že jsme ve slepé uličce, že opravdu není východi-
ska, a zde, samozřejmě, bychom mohli poukázat na symboly onirické a 
fantastické literatury všeho druhu, neboť obraz slepé uličky se snadno 
promění v obraz rdoušení« (26). Pro nás je východiskem víra v Krista spa-
sitele. Od Augustina k Pascalovi, od Kierkegaarda k Péguymu, ona před-
chuť věčné naděje inspirovala tolik vrcholných děl klasické literatury, jež 
vyrůstají z hlubin víry v Kristovo zaslíbeni ubohým rozechvěným apošto-
lům v loďce zmítané rozbouřeným mořem: »já jsem to, nebojte se« (Jan 
6, 20)* Rozhodný hlas Jana Pavla II. je jeho ozvěnou od prvního dne pon-
tifikátu: »Nebojte se! Otevřete brány Kristuí« A kulturním pracovníkům 
shromážděným v Paříži v sídle UNESCO dne 2. června 1980 řekne: 
»Ano, budoucnost člověka je odvislá od kultury. Mír ve světě je závislý 
na primátu ducha. Mírová budoucnost lidstva odvisí od lásky. Neustávej-
te, pokračujte, pokračujte neustále!« Ano, právě naděje je ctností naší do-
by, neboť ona je ctností tragických časů: nemocnou lidskou naději neu-
zdraví leč ruce plné lásky a naděje. Přičiftujme se tedy všemi svými sila-
mi, spolu s milostí Boží, jež je zdrojem, podporou a cílem naší naděje. 

Nadějef ctnost tragických časů (Anna Frank; Maximilian Kolbe) 
Duchovní obloha současného lidstva není jasná, nýbrž zatažená těžký-

mi a hrozivými mračny, z nichž čas od času vyšlehne nepředvídaný blesk 
ohroženého krvavého konfliktu. Existuje ještě vykořisťování a útlak, pro-
(24) Paříž, Ed. du Seuí], coll. La condition h amain e, 1953. 
( 2 5 ) C H A R L E S M O E L L E R , Littěrature du XXeme siede et Christian isme, sv. Iii, Es po i r des Ham-

mes, Paříž 1957; sv. IV, L'Esperance en Dieu Notre Pere, Paříž 1960. 
(26) CCEF, cit., sír. 49. 
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vozuje se mučení, jsou různými způsoby a systematicky šlapána základní 
práva člověka, zvláště svoboda svědomí a svoboda náboženství; existují 
ještě koncentrační, ba někdy dokonce i vyhlazovací tábory, tyto »Golgoty 
moderního světa« (27), jak byly nazvány. 

Avšak je podivné, paradoxní, úchvatné a zároveň povznášející, že prá-
vě tam, kde lidskost je popřena co nejradikálněji, totálně, kde člověk je 
úplně zredukován na číslo, jemuž není přikládáno ani tolik ceny co odě-
vu, jejž nosí, právě tam, vlivem jakési podivuhodné dialektiky, můžeme 
pozorovat i úžasné rašení lidskosti. 

Vzpomeňte jen na onen tragický a přece tak památný okamžik, kdy v 
táboře Oswietim je nařízena trestná poprava několika desítek vězňů zcela 
náhodně vybraných. Jeden z nich naříká, doprošuje se slitování, křičí, že 
má ženu a děti. Hrozná scéna. Trest není jen obyčejná smrt J e ž by mohla 
být v oněch podmínkách vysvobozením. Jen okamžik, a všecko je 
skončeno! Ne. Je to smrt pomalá, vleklá, hladem a žízní v kasematech 
smrti. »Zvadnete jako tulipáni,« pošklebuje se jeden z hlídačů nad těmi-
to lidskými troskami, které se ještě hýbou, A hle, v tom okamžiku vystu-
puje jeden z vězňů a míří přímo k veliteli tábora Fritschovi. »Chci zemřít 
místo jednoho z těchto odsouzených.« 

Jaký čin J a k é krajní potvrzení lidskosti, svobody, lásky, přímo v srdci 
jejich nejradikálnějšího popření. Fritsch, řečený »krvavý«, hledí naň s 
úžasem a po prvé mluví lidsky s jedním vězněm. »Za koho chceš 
zemřít?« »Za tamtoho, co má ženu a děti,« zní odpověď, »A ty, kdo jsi?« 
ptá se ještě Fritsch. »Katolický kněz.« Načež následuje ticho, které při 
žádném nástupu nebylo tak dlouhé. Co probíhalo v těch okamžicích Frit-
schovou hlavou? ... Nakonec jen řekne, tentokrát bez nadávek a bez 
spílání: »Tak teda jdi.« 

Následuje jednoduchá procedura. Zástupce velitele škrtne jedno číslo 
a zapíše jiné: 16.670. Pak se řada hne směrem k oddělení smrti a zmizí v 
hladomorných bunkrech. Všichni tam zahynuli, jeden po druhém. Po-
slední, Otec Kolbe, v den vigilie Nanebevzetí Panny Marie. »Nikdy jsme 
neviděli nebe tak rudé jako ten večer,« vzpomínají vězňové. 

Nebo pomyslete na Annu Frankovou, tuto židovskou dívenku, která 
po měsících skrývání spolu se svou rodinou v přístěnku holandského 
domku jako myška před kočkou je dopadena a zavlečena do koncen-
tračního tábora Bergen Belsen, kde umírá krátce před ukončením války. 

(27) J A N P A V E L IL, Sulfe ořme de! Padre Koibe, Projev z 18. října 1981, v insegnamenti di Gio-
vanni Paolo U. IV, 2, 1981, str. 457. 
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Konec tragický, beznadějný? Z časného hlediska ano. Ale právě zde 
Anna objevuje Boha. Boha svých otců, o němž napíše ve svém deníku: 
»Bůh mě neopustil a nikdy mě neopustí.« Není právě toto naděje proti 
vší naději, naděje Abrahámova? Bezpochyby je. Ale právě proto je malá 
Anna Franková »obrazem naší naděje«, jak o ní napsal Charles Moeller. 

Tito lidé, tyto symboly triumfu lidskosti a lásky uprostřed jejich nejra-
dikálnějšího popření, nám umožňují věřit ještě v člověka, i přese všecko, 
a podpírají a živí naši naději a naši lásku. Jejich příklad nám bez přestání 
klade naléhavou a znepokojující otázku: co jste udělali s lidskou nadějí? 
Co jste udělali s Pánem, nadějí světa (28)? 

(Přeložil Karel Skalický) 

OTAKAR NAHODIL (Freiburg i.Br.) 

UNIVERSÁLNÍ KULTURNÍ PROCESY A PROBLÉMY LIDSKÝCH 
PRÁV (l) 

Specifický a výlučně lidský fenomén tradice působí na základě podi-
vuhodné, sebe sama regulující síly selektivity. Bez tradice a její inhe-
rentní selektivní schopnosti stálé obnovy není jakákoli kultura - a tím i 
věda - vůbec myslitelná. Totéž platí i o vědách o člověku, které se ještě 
neosvobodily od určitých neudržitelných předsudků, jejichž překonání je 
v relaci k mezinárodní koncepci lidských práv již dávno více než žádoucí. 

V Chartě Spojených národů, ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v 
Evropské konvenci na ochranu lidských práv a základních svobod, ve 
smlouvách o lidských právech Spojených národů a v dokumentech orga-
nisace UNESCO je implicitně nebo explicitně užívaný pojem lidstva ještě 
dosti často - dokonce i u některých vážených průkopníků boje za lidská 
práva - chápán jako pouhá fikce. Lidstvo je jaksi jen biologickou sku-

(28) C H A R L E S M O E L L E R , Letteratura moderna e cristianesimo, sv. III, str. 4. 
(1) Tento referát na X. Světovém kongresu pro právní a sociální filosofií byl přednesen drie 

29. Července 1981 v Mexico City. Tamtéž vyšla brožura pod názvem Universale Kultur-
prozesse und Probleme der Menschenrechte v prvém vydání péčí Ústavu pro kulturní an-
tropologii ve Freiburgu. Druhé vydání pod týmž názvem v n&mčiné vyšlo v kongresovém 
sborníku Filosofia del derecho y filosofa de la cultura. Memoria del X Cong res o Mundiai 
ordinario de filosofia del derecho y filosofia social. Vyd. JOSÉ LUIS CURIEL B., sv. VIII, 
Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Mexico 1982, str, 173-184. 
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tečností, druhovým označením. Reálně však existuje lidstvo jako univer-
sální historická dimense, která v sobě zahrnuje všechny lidi bez rozdílu 
rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného 
přesvědčení, etnického nebo sociálního původu. Lidstvo je jediným tvůr-
cem nesčetných materiálních a duchovních hodnot. A v kultuře spatřuje-
m e universální a charakteristickou konstantu lidsky možného chování. 

Pro některé vědce neexistuje žádná kultura obecně, nýbrž pouze po-
jetí partikulárních kultur. Skutečnost, že všechny jednotlivé kultury jsou 
jen částí kulturního dědictví lidstva, bývá vědecky formulována poměrně 
velmi zřídka. Mnohem častěji se setkáváme s tendencí universální kul-
turní jevy resp. transkulturní konstanty a priori odmítat anebo je považo-
vat za vědecky málo přínosné. 

Pomocná vědecká konstrukce tzv. ideálních typů, jejímž původcem je 
Max Weber, otevřela cestu další myšlenkové chybě, totiž dichotomické-
mu rozlišování kultur, na jedné straně tzv. tradičních, které bývají 
označovány jako statické, na druhé straně moderních kultur průmyslo-
vých společností, které jsou chápány jako dynamické. Existuje vůbec ta-
ková dichotomie, která dnes vede přesnou hranici mezi kulturami tzv. 
třetího světa a kulturami průmyslových společností? Ve skutečnosti nee-
xistuje, tím spíše, že lidé bez tradice nikdy neexistovali a neexistují. Také 
tradice a rozum nejsou vždy a všeobecně tak nesmiřitelně antagonistické, 
jak zdánlivě objevil např. José Ortega y Gasset (2). 

Právě tak jako neexistuje žádná sociální statika, protože ve všech 
sociálních systémech se odehrávají sociální procesy, které jsou přirozeně 
dynamické, neexistuje také žádná kulturní statika, neboť kulturu je třeba 
interpretovat jako proces, tedy výlučně dynamicky. A protože tradice j e 
jedním z nejdůležitějších kulturních procesů, je již představa statické 
»tradiční« společnosti a kultury eo ipso absurdní. V nerovnoměrném vý-
voji kultur není obsažena žádná kulturní statika. Dočasná stagnace nebo 
retardace jednotlivých kultur, která je způsobena sociálně-ekonomickými 
a historickými, za určitých okolností též ekologickými podmínkami, ne-
vylučuje v zásadě dynamiku vývoje. Dichotomické rozlišování kultur v 
teorii znamená též prakticky odmítnutí moderní koncepce lidských práv, 
koncepce, která neuznává žádné národy a kultury druhé kategorie. Tako-
vý teoretický přístup je stejně nepoužitelný jako zastaralé pojetí do proti-
kladu postavených tzv. přírodních a kulturních národů. 

(2) JOSÉ ORTEGA Y G A S S E T , Die Vertreibung des Menschen aus der Kunst. München (dtv) 
1964. str. 48-53. 
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Ke »kavalírským deliktům« moderní vědy patří tendence jistých etho-
logů, kteří se domnívají, že našli kulturní kategorie a dokonce kulturu sa-
mu v živočišném světě. Přes veškeré snahy ethologů tohoto druhu kultu-
ra je a zůstává výlučně humánní instinkty ovládq/íci a desanimalistijici 
formou bytí Kultura ve své totalitě je historicky vzniklý, historickému vý-
voji a tradici podléhající souhrn všech materiálních, sociálních a du-
chovních hodnot, které člověk vytvořil k uspokojování svých potřeb v pro-
tikladu k tomu, co v hotové formě nalézá v přírodě (3). Tato definice, kte-
rá je použitelná i pro pravěk a ranou historii lidstva, j e schopná aplikace 
nejenom ve všeobecném teoretickém smyslu, nýbrž pro každou kon-
krétní kulturu vůbec. 

Svým pojetím hodnot jako základní kategorie kultury se tato definice 
distancuje od antiaxiologické, simplifikující teorie kultury některých so-
větských marxistů (4) a jejich politické argumentace. Hodnoty jsou od 
začátku existence lidstva fundamentální kulturní jevy, bez nichž je vědec-
ké bádání o kultuře nemyslitelné. Člověk je bytost, která kulturní hodno-
ty tvoří, tradtye a podrobuje tvořivě selekci. Kulturní procesy jsou bez ka-
tegorie hodnot nepředstavitelné. Pierre A. Radwanski (5) považiye rozví-
jení hodnot dokonce za dqfiniens pokroku. 

Při svém zaměření na universální kulturní procesy v širokých ab-
straktních dimensích si musíme nejdříve položit otázku, jak dalece má vů-
bec smysl v teorii kultury oddělovat všeobecné od zvláštního, jakož i jak 
dalece náš teoretický přístup odpovídá základnímu pojetí lidských práv. 
Claude Lévi-Strauss (6) viděl při výkladu relace rasy a historie svůj teore-
tický výchozí bod v tom, »jak a v jaké míře se kultury od sebe vzájemně 
liší«. To byl jistě zcela legitimní výchozí bod, neboť různorodost kul-
turních možností je pro člověka jako druh charakteristická. V celé historii 
etnologie resp. kulturní antropologie lze vidět, že většina badatelů - díky 
specifickému objektu a metodám terénního výzkumu - věnovala svůj zá-
jem především konkrétním etnickým skupinám, konkrétním kulturám 
resp. kulturním oblastem. Přitom obecné spojitosti zůstávaly často mimo 

( 3 ) OTAÍCAR N A H O D E L , Kultur und Humanität. Prolegomena einer Theorie der Kultur, Erich 
May Verlag, Bad Krozingen 1970, str. 34; TÝZ, Menschliche Kultur und Tradition. Kultur-
anthropologische Orientierungen, PauJ Pattloch Verlag, AschafTcnburg 1971, paralelní vy-
dání v Christiana Verlag, Stein am Rhein 1971, str. 9. 

(4) Sn např. E D U A R D SARKJSOVIC M A R K A R J A N , Očerkiteoriikuftury, Akad. Nauk Armjanskoj 
SSR, Jerevan 1969. 

( 5 } PIERRE A . R A D W A N S K I , Human Co-Existence and Culture. Xhh International Congress of 
Anthropological and Ethnological Sciences, Chicago 1973, str. 1. 

(6] C L A U D E L É V I - S T R A U S S , Rasse und Geschichte, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.. M. 1972, 
str. i lnn. 
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jejich pozornost. Také srovnávání kultur není vždy jistou základnou pro 
zachycení širších, obecně lidských dimensí kultury a její procesuality. 

Naše formulace otázky postupuje opačným směrem. Chceme-li zjistit, 
které znaky, které kulturní elementy a základní postoje jsou všem kon-
krétním kulturám - a případně subkulturám - vlastní a v nesčetných 
etnických a lokálních skupinách, kulturních typech atd. se projevují jako 
variabilní, dáváme přednost otázce kulturních universálních kategorií. Při 
vší úctě k integritě jednotlivých konkrétních kultur začínáme tam, kde C. 
Lévi-Strauss (7) své myšlenky o specifických vymoženostech a prvních 
vynálezech končí: ».., originalita každé kultury spočívá spíše v jejím spe-
cifickém způsobu řešení problému a vytyčení hodnot, které jsou pro 
všechny lidi přibližně stejné: neboť všichni lidé bez výjimky vlastní řeč, 
techniky, umění, znalosti vědeckého rázu, náboženské představy a so-
ciální, ekonomickou a politickou organisaci. Vzájemný poměr těchto 
momentů není však v každé kultuře stejný 

Otázka dynamických universálních kategorií kultury byla a zůstává le-
gitimní. Zarážející množství variant tisíců dosud známých resp. registro-
vaných kultur, které žádný seriosní, antropologicky myslící vědec nemůže 
popřít, nás stěží může zastavit v hledání lidských společných prvků v kul-
tuře. Ve smyslu důsledně antirasístické, humanitní a na lidská práva 
orientované teorie kultury můžeme formulovat svou hlavní zásadu takto: 
Všichni lidé jsou si ve svých kulturních předpokladech rovni. Neexistují 
žádné kultury »druhé kategorie«. Rozdíly ve vývojovém stupni, bohatství 
nebo chudobě jednotlivých kultur jsou závislé na konkrétních sociálně-
ekonomíckých, historických a ekologických podmínkách. Totéž platí pro 
určité subkultury nynějších nejvyvinutějších průmyslových civilisací, v 
kterých existují lidé, kteří m^jí na jedné straně stejné kulturní předpokla-
dy, na druhé straně je však nemohou realisovat. 

O kulturních procesech existují ve vědecké literatuře zmínky; zpra-
vidla však nebývají definovány, protože jsou očividně pro většinu autorů 
»samozřejmostmi«. Kulturní procesy splývají s kulturními reakcemi na 
základní lidské potřeby (8), s koncepcemi civilisačních procesů (9), s pojmem 
(7) Tamtéž, sir. 46. 
( 8 ) B R O N I S L A W M A L I N O W S K I , Eine wissenschaftliche Theorie der Kultur. Und andere Aufsätze, 

Suhrkamp Verlag, Frankfurt a . M . 1 9 7 5 , str. 123nn; RALPH P I D D I N G T O N , An Introduction to 
Social Anthropology, sv. I , Oliverand Boyd, Edinburgh-London 1 9 6 3 , str. 248nn; MELVILLE 
J. ILERSKOVITS, Cultural Anthropology. Abridged Revision of Man and His Works, Alfred A. 
Knopf, New York 1966, sir. 111-118. 

(9) A L F R E D WEBER, Prinzipien der Geschickts- und Kuhursoziologie, R. Piper, München 1951, 
sir. 4 4 - 9 2 ; D A R C Y RMJEIRO, Der zivilisatorische Prozess, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 
1971, str. 20-54; N O R B E R T ELIAS, Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und 
psychogenetische Untersuchungen, sv. II, Francké Verlag, Bern-München 1969» sir. 3l2n. 
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kulturního vývoje u neoevolucionistů (10) a marxistů, s pojmy kulturní 
dynamiky (li) a kulturní přeměny (12). 

Můj dosavadní teoretický výzkum v oblasti kulturní antropologie a ji-
ných věd o kultuře mně dovoluje načrtnout předběžnou definici kul-
turních procesů v tomto znění: Kulturní procesy jsou superorganické, dy-
namické manifestace lidské adaptivní, akumulativni a inovativni tvůrci 
činnosti. Kultura je permanentně humánní a universální na základě její 
imanentní, životně důležité a život podporující hybné síly, kterou Alassa-
ne N'Daw (13) označuje jako need for creative activity. Všechny kon-
krétní kultury existují nejen jako konsumenti, nýbrž i jako tvůrci mate-
riálních a duchovních hodnot. Naše koncepce kulturních procesů nám 
dovoluje zastupovat axiopragmatický obraz člověka, koncepci člověka 
vytvářejícího hodnoty, odpovídající chrakteristice homo creator (14), kon-
cepci tvůrce kultuiy a zároveň bytostí kulturou stvořené (15) a určení ho-
mo innovator (16). 

Kulturní procesy můžeme rozlišovat jakožto universální a partiku-
lární. Jako partikulární jsou míněny etnokulturní procesy a procesy v 
oblasti kulturních typů, jimiž se konkrétní kulturní vědy prakticky stále 
zabývají. Těmito procesy tudíž nehodláme na tomto místě zatěžovat výklad. 

Universální kulturní procesy figurují v naší klasifikaci jako: 
1. Procesy evolučního charakteru, jimiž jsou míněny procesy histori-

city - synonymní s vývojem resp. evolucí - spojené s nerovnoměrností 
kulturního vývoje a jeho inherentní časové elasticity. 

1.1. Tradice j e specificky lidským a historicky nutným způsobem se-
lektivního předávání akumulovaných kulturních hodnot, umožňujícím 
kontinuitu veškerého kulturního vývoje (17). Tradice patří k fundamen-

( 1 0 ) J U L I A N H . S T E W A R D , Theory of Culture Change. The Methodology of Multilinear Evolu-
tion, University or Illinois Press, Urbana 1955, str. 11-29. 

( 1 1 ) M E L V I L L E J. H E R S K O V I T S , Cultural Dynamics, Alfred A. Knopf, New York 1964, sir. 2 1 7 ; 
B E R N A R D O B E R N A R D I , Uomo - cultura - societa. Irttroduzione agli studi etno-antropolo-
gici, Franco Angeli Editore, Milano 1 9 7 9 , str. 8 3 - 1 1 3 . 

(12) Viz napr. E R N E S T L. S C H U S K Y - T , P A T R I C K C U L B E R T , Introducing Culture, Prentice-Hall, 
Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1967, sir. 82nn. 

(13) A L A S S A N E N ' D A W , Universal Culture and National Cultures, ve sborníku Cultural Rights 
as Human Rights, UNESCO, Paris 1970, str. 28. 

( 1 4 ) W I L H E L M E M I L M Ü H L M A N N , Homo Creator.: Abhandlungen zur Soziologie, Anthropolo-
gie und Ethnologie, Otto Harrasowitz, Wiesbaden 1962. 

( 1 5 ) M I C H A E L L A N D M A N N , Der Mensch als Schöpfer und Geschöpf der Kultur. Geschichts-
und Sozialanthropologie, Emst Reinhardt Verlag, München-Basel 1961. 

( 1 6 ) W O L F G A N G R U D O L P H - P E T E R T S C H O H L , Systematische Anthropologie, U T B 6 3 9 , W . 
Fink Verlag, München 1977, str. 195. 

(17) O T A K A R N A H O D I L , Menschliche Kultur und Tradition, cit,, str. 158. 
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tálním kulturním procesům (18), v nichž j e významný nejen proces trans-
mise, nýbrž navíc obsah tradice, kulturní dědictví. Neexistuje žádná kul-
tura bez tradice- Inovace, kulturní renesance a modernisace jsou tradicí 
podmíněny. Bez tradice není stability a identity, neexistuje spojeni mezi 
minulostí, přítomností a budoucností, není možná žádná kulturní a ži-
votní dynamika, žádná kreativita. 

1.2 Enkulíurace j e další conditio sine qua non každé konkrétní kultu-
ry a jejího jednotlivého nositele. Znamená začlenění jednotlivců do dané 
etnické - za určitých okolností bietnické nebo dokonce plurietnické -
kultury. Základního významu je v dětství a mladosti, ovšem relevantní zů-
stává jako celoživotně trvající proces učení (Lernprozess, learning pro-
cessX Výchova j e v tomto smyslu definovatelná jako intencionální a insti-
tucionalisovaná enkulturační pomoc. 

1.3. Ákulturace j e ve smyslu kulturního kontaktu další universální 
dynamickou dimensí kultury. Jako konkrétní vícestupňový proces, který 
může vést k jazykové a jiné kulturní asimilaci, patří pak k partikulárním 
kulturním procesům. 

1.4. Kulturní přeměna j e dynamický proces kvantitativního anebo 
kvalitativního přetváření kulturního stavu, který může být endogenního 
anebo exogenního rázu. Migraci a difusi můžeme považovat za mecha-
nismy tohoto procesu. 

1.5. Dekuhurace je negativní proces, odbourávání, demontáž kul-
turního života společností - národů, lokálních skupin a td jako důsledek kata-
strof, zotročení, kolonisace, válečných událostí atd. - nebo jedinců - násled-
kem odnětí svobody, těžkých nemocí, senility, v současnosti vdůsledku závis-
lostí od omamných prostředků - dále podvázání nebo regres kulturní aktivity, 
dočasný nebo konečný proces retardace. Genocida nebo etnocida( 19) jsou 
nejbrutáln&jší cesty dekulturace, a to stejně v minulosti jako v současnosti. 

2. Procesy uspokojování základních lidských potřeb jsou universální 
kulturní objektivace, a tudíž nemohou být redukovány na fysiologicko-
ekologické existenční minimum. 

2.1. Zvládnutí a přetváření biogeneticky a ekologicky podmíněných 
potřeb existuje ve všech kulturách a je jakožto kulturní proces integrováno. 

(18) VlNIGI L. G R Q T T A N Í - L U . Ethnoiagica. L'uomo e fa civiitá I, Edizioni Labor, Milano 1966, 
sir. 319. 

( 1 9 ) E R N E S T A C E R U L L I , Trad i ztone e etnocidio, I due poli deila ricerca etnologica oggi, UTET, 
Torino 1977, sir. 92n, 
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Potřeby, které jsou podle Bronislawa Malinowského (20) »určovány látko-
vou výměnou, rozmnožováním, fysiologickými a tepelnými podmínka-
mi, ochranou před vlhkem, větrem a bezprostředním působením škodli-
vých faktorů klimatu a počasí, ochranou před nebezpečnými zvířaty a lid-
mi, odpočinkem v daný čas, cvičením svalového a nervového systému a 
regulováním dospívání«, tedy potřebami, které G.W.F. Hegel (21) 
označoval jako obecné potřeby, jsou uspokojovány po linii kultury. 

2.2. Uspokojováni základních potřeb sociokulturni cinosti posuzuje-
me nikoli jako »odvozené potřeby« ve smyslu funkcionální teorie kultu-
ry (22), nýbrž jako universální kulturní procesy. Člověk není bytost defi-
novatelná nedostatky (Mängelwesen), jak jej vzhledem k snížené orga-
nické specialisaci chápal Arnold Gehlen (23). Přirozenost člověka s ome-
zenými instinkty je třeba chápat nejenom jako organickou, nýbrž i jako 
sociokulturni. Tvůrčí schopnost člověka je stejně významná jako jeho 
úsilí o relativní vymanění z moci přírody, jež byla a zůstává jeho energe-
tickou a surovinovou základnou. Pracovní proces je fundamentální. Nad-
to existují sociálně-kulturní činnosti ve volném čase a v době odpočinku, 
jejichž tvůrčí možnosti nelze podceňovat a které nám v kulturním nebo 
historickém srovnání mohou poskytnout vpravdě sugestivní obraz, 

2.3. Uspokojováni základní potřeby společenských vztahů patří k uni-
versálním kulturním procesům, neboť kultura je zprostředkována, osvo-
jována, realisována a dále rozvíjena pouze ve společnosti. Jednotlivé slož-
ky kultury vznikají jen v mezilidských vztazích, institucionalisovány a 
kulturně objektivovány ve zvycích, obyčejích, rituálech atd. 

2.4. Uspokojování základní potřeby symbolického myšlení a komuni-
kace j e nevyhnutelnou nutností specificky lidské existence a kultury. 
Symbolická aktivita se týká všech forem lidského kulturního života. 
Opírajíce se o kulturologii ve smyslu, jak ji rozpracoval Leslie A. 
White (24), můžeme tvorbu symbolů interpretovat jako universální kul-
turní proces. Tvorba symbolů v sobě zahrnuje řeč, písmo, interperso-

( 2 0 ) B R O N I S L A W M A L I N O W S K I , cit. d.t s t r , 3 9 n . 
( 2 1 ) G E O R G W I L H E L M F R I E D R I C H H E G E L , Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Na-

turrecht und Staatswissenschaß im Grundrisse, v Sämtliche Werke. Jubiläumsausgabe in 
zwanzig Bänden, 4. vydáni, sv. VII, Friedrich Fromann Verlag (GünLherHolzboog), Stutt-
gart-Bad Cannstatt 1964, str. 2 7 0 - 3 2 8 . 

( 2 2 ) R A L P H P I D D I N G T O N , cit. d., s t r . 2 3 5 . 
( 2 3 ) A R N O L D G E H L E N , Anthropologische Forschung. Zur Selbstbegegnung und Selbstenl-

deckung des Menschen, Rowohlt, Reinbeck bei Hamburg 1967, str. 46. 
( 2 4 ) L E S L I E A . W H I T E , The Science of Man. A Study of Man and Civilisation, Far rar, Straus 

and Giroux, New York 1971, 3. vyd. 
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n á l n í a interetnickou komunikaci. Spolu s Mary Douglas (25) a j i n ý m i an-
tropology můžeme i umění identifikovat jako systém symbolů. 

2.5. Uspokojování základní potřeby sebepoznání a pojetí světa před-
stavuje specificky lidský fenomén par excellence, který patří převážně do 
sféry universálních kulturních procesů. Jedná se o časově, prostorově, 
společensky a kulturně podmíněný výklad sama sebe i světa, v němž jsou 
propojeny racionální, iracionální i ideologické momenty. Na tyto otázky 
odpovídá kulturní antropologie jen částečně. Tyto problémy patří do sfé-
ry filosofické antropologie - W. Keller, M. Landmann (26) a jiní - resp. 
integrální antropologie - Karel Mácha (27). 

Pokusili jsme se představit universální kulturní procesy v širokých 
abstraktních kategoriích. Konfrontujeme-li tyto kategorie s katalogem 73 
universálních kulturních elementů - George Peter Murdock (28) - zjišťu-
jeme, že všechny tyto kulturní fenomény se dají zařadit do našich katego-
rií. Současně můžeme konstatovat, že Murdockův výčet elementů, spo-
lečných všem kulturám, je nevyvážený, že určité relevantní kulturní ele-
menty byly vynechány a že nadřazené a podřazené pojmy figurují vedle 
sebe ve stejné rovině atd. Přestože nám známé pokusy v nekonečném 
počtu kulturních objektivací najít universální kategorie zůstávají dosud 
málo uspokojující, měla by být snaha o systematickou klasifikaci přece 
jen dále rozvíjena. 

Naše úvahy nám dovolují formulovat následující kulturně antropolo-
gické zásady: 

I. Všichni lidé jsou si ve svých kulturních předpokladech rovni. 
II. Všichni lidé m^jí v kultuře svou druhou, mimobiologickou a život 

stimulující přirozenost. Vzájemný vztah kultury a života je funda-
mentální. 

III. Všichni lidé jsou díky své adaptivní, akumuiativní a inovativní 
tvořivosti zúčastněni na kulturních procesech. Neexistuje kulturní proces 
bez tvořivého člověka a bez kontinuity jeho působení. 

(25) MARY DOUGLAS, Ritual, Tabu und Körpersymbolik. Sozialanthropologische Studien in 
Industrlegesetlschqfi and Stammeskultur (orig. Natural Symbols; Explorations in Cosmo-
logy), S. Fischer, Frankfurt a.M. 1974. 

(26) W I L H E L M KELLER, Einführung in die philosophische Anthropologie, UTB 87, Francké 
Verlag, München 1 9 7 1 ; M I C H A E L L A N D M A N N , cit. d. 

(27) K A U E L M Ac IIA, iOQ Thesen zu einer Integralen Anthropologie, ve sborníku Die menschli-
ch e Individualität. Festschrift zum 85. Geburtstag von Prof. Dr. Herbert Cysan, Minerva 
Verlag, Münchcn 1981, str. 163-213. 

(28) G E O R G E P. M U R D O C K , Culture and Society* 24 Essays. University of Pittsburgh Press, 
Pittsburgh 1969, sir. 89. 
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IV. Všichni lidé jakožto nositelé kultury jsou bytosti vytvářející hod-
noty. 

Tyto abstraktně formulované zásady mohou být stěží potvrzeny praxí, 
S ohledem na skutečnost, že se s člověkem v různých zemích našeho svě-
ta ještě na konci XX. století jedná v rozporu s maximy humanity, že hod-
notou lidského života a lidské důstojnosti se za určitých okolností u 
mnohých milionů Lidí pohrdá, že kulturní hodnoty jsou relativisovány až 
k nihilismu, existuje souvislost mezi kulturní antropologií a problémy 
lidských práv. Našemu kulturně antropologickému obrazu člověka od-
povídají tyto důsledky v oblasti lidských práv: 

1. Existuje bytostná rovnost lidí a přirozená jednota lidského rodu. 
Lidstvo je nejenom biologickou, nýbrž také universálně a kulturně histo-
rickou dimensí. 

2. Existuje obecně lidská universalita přirozeného práva. Všichni lidé 
ze své přirozenosti jsou jako kulturní bytosti svobodni. Všichni lidé jsou 
zrozeni svobodni a rovni ve své důstojnosti a právech (29), aby pomocí 
své kultury jakožto souhrnu lidské zkušenosti svůj život utvářeli a dále 
rozvíjeli. Kultura a humanita jsou nerozlučně spjaty (30), Kultura jako 
podstata lidského bytí musí být z hlediska lidských práv brána vážně a 
uskutečňována. 

3. Existují požadavky z hlediska lidských práv, které vyplývtyí z po-
znáni universálních kulturních procesů: 

a) Všichni lidé mají nárok na svůj autonomní život ve své vlastní kul-
turní tradici. 

b) Všichni lidé mají nárok na svobodnou a důstojnou enkulturaci, na 
svobodné utvářeni své vlastní identity. 

c) Všichni lidé mají nárok na svobodné kontakty s cizími kulturami, 
mají právo každou kulturu, včetně své vlastní, bez jakéhokoliv státního 
reglementování opustit, akulturovat se v jiné kultuře a po případě být do 
své původní kultury reintegrováni. 

d) Všichni lidé mají nárok na kreativní utváření a přetváření své 
vlastni kultury, jakož i na svobodné a selektivní přejímání exogenních 
kulturních vlivů. Kulturní přeměna uvnitř konkrétních kultur se usku-
tečňuje jen za podmínek zachování práva na sebeurčení konkrétních ná-
rodů a společenství. Násilím vynucená kulturní přeměna j e v rozporu s 
lidskými právy. Kulturní imperialismus je zavrženíhodný, 

(29) Všeobecná deklarace lidských práv, článek 1. 
(30) O T A K A R N A H O D I L , Kultur und Humanität, cit., str. Í2. 
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é) Všichni lidé mají nárok být chráněni před dekulturací mimobiolo-
gického původu a v akutním případě dekulturace být důstojně lidsky re-
habilitováni. Genocida a etnocida jsou zločiny proti lidskosti, j imž je tře-
ba celit pomocí mezinárodních sankcí. 

J) Všichni lidé mají právo na život a na lidsky důstojné zvládnutí a 
přetváření biologicky a ekologicky podmíněných potřeb. Toto právo na 
existenční minimum je v příkrém protikladu ke skutečné situaci ve světě. 
Hlad a nedostatek bytů, dětská úmrtnost, nedostatečná zdravotní péče a 
ostatní momenty tohoto druhu nám dokládají obraz nedostatečně vyvi-
nutých lidských práv v masovém měřítku. Atomové zbraně supermoc-
ností, připravované a dále produkované pro potenciální, lidstvu totálně 
nepřátelský hólokaust, representují ekonomické hodnoty, které by stačily 
na odstranění hladu ve světovém měřítku. Síly kultury, orientované na 
život, se zvrhávají v objevech a produkci sebe sama zničujících sil. Po-
mocí těchto opovrženíhodných prostředků hromadné vraždy dosáhla 
kultura své totální negace a může být zachráněna pouze totální negací 
hromadného smrtelného nebezpečí. 

g) VSichni lidé mají nárok na plný rozvoj svých tvořivých schopností 
v práci, volném čase a odpočinku. Právo lidí na práci (31) vylučuje jakou-
koli nesvobodnou a lidsky nedůstojnou nucenou nebo povinnou 
práci (32). 

h) VSichni lidé mají právo na sociální zajištění svého sociokulturnlho 
rozvoje, především rodiny (33) jakožto enkulturační instance. Všichni 
lidé mqjí právo rozvíjet kulturu ve svém vlastním jazyku, ve své vlastní 
etnické, náboženské atd. tradici. Potlačování resp. manipulace kultury 
ve službě hypertrofického státního zájmu nebo potřeb totalitních poli-
tických stran je v rozporu s důstojností člověka a jeho svobodného kul-
turního vývoje. Bez svéprávného občana neexistuje žádný svobodný kul-
turní vývoj. 

Ö Všichni lidé mají právo na svobodu komunikace jak v rámci svého 
společenství, tak i v mezinárodním měřítku (34). Uskutečnění lidských 
práv a základních svobod předpokládá slovní, písemnou, uměleckou a 
vědeckou komunikaci. Svévolné zásahy do svobody informací, znemož-
nění nebo censura korespondence a manipulace masovými prostředky 

(31) Všeobecná deklarace lidských práv4 čl 23, 24; Mezinárodni pakt o hospodářských, so-
ciálních a kulturních právech, část III, Článek 7. 

(32) Mezinárodni pakt o občanských a politických právech, část Ilí, Článek 8. 
(33) Mezinárodni pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, část III, ČI. 10. 
(34) Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, část Tli, článek 19. 
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jsou v rozporu s důstojností a hodnotou lidské osobnosti. Každý má prá-
vo na neomezenou svobodu mínění a na svobodný projev svého mínění. 

J) Všichni lidé mají právo na vlastní svobodné poznání sebe sama a 
na vlastní pojetí světa, právo na svobodu myšlení, svědomí a ná-
boženství (35). Ideologická manipulace lidmi je nedůstojná. Multidimen-
sionalita lidského kulturního vývoje nemůže být bez škodlivých důsledků 
pro člověka redukována na jednu dimensi určité ideologie. 

Pokusili j sme se zformulovat universální kulturní procesy a paralelně 
nastínit problémy lidských práv. Přitom jsme mohli zjistit, že universální 
kulturní procesy, které jsou všem kulturám společné a v nesčetných kon-
krétních formách proměnlivé, odpovídají obecným lidským právům a 
svobodám, 

Články 

M I L A N Š I M E C K A (Bratislava) (*) 

SVĚT S UTOPIEMI NEBO BEZ NICH? 
Příspěvek pro Colston Symposium 1983: Utopias Unlimited 

Nic nenf v sociálním ohledu tak deprimující jak poražená, vyčpělá a 
vychladlá utopie. Taková utopie, opuštěná svými zklamanými nadšenci, 
páchne jako železniční vagón, odstavený na nějaké vedlejší koleji, celé 
týdny nevětraný, prosmrádlý zbytky jídel, tabákovým kouřem a lidským 
potem. Taková utopie je trapnou připomínkou prohry a selhání lidské-
ho rozumu, pomníčkem zřícených snů, a na takové pomníčky není nikdy 
veselý pohled. O utopiích, které selhaly, se nemluví skoro nikdy s úctou, 
naopak takové utopie vzbuzujf rozpaky a nevrlost, vesměs pocity, které 
vyvolává nečisté svědomí. 

Prohrané utopie zanechávaly za sebou zpravidla smutné pozůstalé, 
své filosofy, kněze, věrozvěsty a souputníky. Není těžké představit si, jak 
jim bylo. Aby si to člověk prožil, stačí mu natáhnout si na chvílí na sebe 
převlek nějakého současníka poražených utopií. U nás v Cechách třebas 

(35) Tamtéž, část III* článek 18. 
O Vychází bez vĚdomí autora. 
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komží nějakého radikálního husitského kazatele nebo blouznivého 
Adamity, který se po letech občanské války dívá na trosky Tábora, města, 
které se mělo stát novým Jeruzalémem, Nic k záviděni'! 

Pohrával jsem si často s tímto druhem představivosti. Obcházela mě 
zlomyslná lítost nad tím, že většina autorů utopických vizí se nedočkala 
jejich zkarikovaných realisacf a nemusela vdechovat pach jejich rozkla-
du. Přál bych si stát třeba vedle Rousseaua, kterému se obdivovali všich-
ni francouzští revolucionáři, v povykujícím davu, a dívat se na guilloti-
nování Dantona, Robespierra nebo Babeufa. Při té příležitosti by jistě 
nebylo nezajímavé podebatovat si s ním o rovnosti, informovat ho o 
krátkých dějinách císařství a pak mu ještě dát přečíst nějaký román od 
Balzaca. 

Jak poučné by muselo být, kdyby se i Karel Marx dostal v nějakém 
stroji času sem, do Československa těchto dnů, do podivné realisace 
svých teorií, a musel třeba zasednout na nějaké školení a se zaťatými zu-
by poslouchat referát o klesající dojivosti krav. Ještě lepší by bylo, kdyby 
byl internován spolu s předáky Solidarity v Polsku a měl spoustu času 
hloubat o tom, jak podivně to dopadlo s nadějí na beztřídní společnost a 
říší svobody. 

Všechno, co zůstává po prohraných utopiích, je plné divných parado-
xů a připomíná zřetelněji než co jiné, jak daleko je lidstvo ve svých či-
nech od myšlenek, ke kterým dozrál mozek u vybraných jedinců. 

* * * 

Možná jinde na světě jsou pozůstatky starých utopií lidem lhostejné, 
ve východní Evropě však není možné vnímat je bez vzrušení a bez emo-
tivní reakce. Já sám jsem nikdy neuměl vnímat defilé ideálů, jež selhaly, 
bez smutku a deprese. Jistě především proto, že žiji uvnitř takové vy-
chladlé utopie a vdechuji její nostalgický pach. Pořád to na mne působí, 
přestože jsem nebyl u té utopie od samého začátku, že jsem z vlastní 
zkušenosti nepoznal její krvavý fanatismus a eschatologickou víru, a tím 
byl ušetřen těch nejbolestnějších traumat, kterým byly vystaveny dvě 
předcházející generace. 

Reálný socialismus, politicko-ekonomický systém panující v zemích, 
které se samy označují za socialistické, je taková vyčpělá, vychladlá uto-
pie, utopie poražená přirozeným vývojem věcí. Občané postutopických 
států si to však neuvědomují, domnívají se, a oficiální propaganda je v 
tom utvrzuj e, že současný stav je realisacf původního záměru. Reálný so-
cialismus nechce mít utopickou anamnézu. Socialistický systém je sice 
bez předcházející utopické formulace nemyslitelný, jeho teorie však pro-
jevovala vůči utopiím permanentní nepřátelství. Již sto let se pokouší 
odlišit od utopií vědeckým posvěcením a nutno přiznat, že toto úsilí mě-
lo jisté výsledky vzhledem ke všeobecné úctě k vědě, kterou se vyznačo-
valo minulé století. Statisíce propagandis t se dodnes snaží snést i proti 
samotnému Marxovi důkazy o tom, že ideologie může být vědou a věda 
ideologií. 
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Jenže staré utopie prostupuji původními kořeny společnosti a v její 
hloubce je jako nebezpečně napnuté péro neustále přítomno napětí mezi 
utopickými sliby minulosti a zkarikovanou současností. A tak celá reali-
sace socialismu má stále povahu naplnění i zrady staré utopie; nemůže 
se přes všechnu propagandu vědeckosti vymanit ze staré závislosti. 

Reálný socialismus se podobá v některých jednotlivostech až neu-
věřitelně okrajovým detailům starých utopií. Bohužel jsou to právě ty 
jednotlivosti, které usvědčují utopie z omylu. I nepříliš hluboká znalost 
utopií vnucuje člověku ve východní Evropě přesvědčení, že z utopií se 
uskutečňují jen jejich nejhorší stránky. Ze společenské hierarchie reál-
ného socialismu se například vytratili Platónovi tolerantní mudrci a filoso-
fové, třeba v roli okresních tajemníků, ale s velkou přesností se realisovala 
zbytnělá třída »strážců«, oblečená do uniforem policie a armády. Z Cam-
panellova Slunečního státu se nezachovali neuplatní úředníci a soudci, 
spravující stát pod triumvirátem Moudrosti, Moci a Lásky, podivuhodně 
věrně jsme však okopírovali pracovní brigády, na které je nuceno chodit 
městské obyvatelstvo, aby se zachránila úroda na polích nebo aby se vy-
zanrietal svinčík okolo domů na sídlištích. Zlatem, jak se byl domníval 
More, za socialismu nikdo nepohrdá. Naopak, socialistický stát si dá kvů-
li zlatu a devizám třeba navrtat i svá ideologická kolena. Z Morový Uto-
pie jsme, zdá se, realizovali jen ten klid a pořádek za každou cenu. 

Avšak to vše není nic proti tomu, jak v tomto ohledu dopadl sám 
Marx. Snadno se pozná, že z mnoha stránek Marxova díla, na kterých se 
mluví špatně o státní byrokracii, policii, cenzuře, třídní povýšenosti, na-
cionalismu atd., se nedá citovat skoro nic bez nebezpečí, že to vztáhne 
socialistický stát na sebe, že však dodnes kypí životem těch několik vět, 
které Marx věnoval nutnosti diktatury proletariátu v přechodném ob-
dobí. Kdo viděl zblízka, jak funguje výrobní podnik v socialistickém ho-
spodářství, nepřipadá mu to ani v nejmenším podobné onomu »řízení 
výměny látek s přírodou, které vykonává zespolečenštělý člověk s nej-
menším vynaložením sil a za podmínek, které jsou lidské přirozenosti 
nejdůstojnější a nejpřiměřenější«, jak to předpokládal Marx v Kapitálu. 
Všechno je prostě jinak. 

Utopie jako by neměly sílu převést do života ani jeden ze svých vel-
kých ideálů, jen samé hloupostí. Zatím je v nedohlednu harmonie, nikde 
nevidí člověk rovnost, spravedlnost musí hledat s lucernou za bílého 
dne, politikové sice slibují lidem štěstí od rána do večera, nemají však 
moc je zaručit. Wellsovi uskutečnění samurajové berou úplatky a noví 
lidé na prahu komunismu se často opíjejí vodkou. Hladovějící národy 
nakupují zbraně a za mír se nikdo nemůže zaručit 

Vše vypadá tak, jako by utopie byly jen nástrojem dějinného podvo-
du, vějičkou, na niž má naletět zoufalec, falešná duha, pod kterou má být 
lid převeden snadno do nového otroctví. Měli bychom se ptát, zda je v 
utopiích přímo zakódován jejich pozdější debakl a zda z nich při kaž-
dém pokusu o realisaci vyjde nutně karikatura. 

* * * 
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Nesporně mají utopie už svým vnitřním ustrojením podii na tom, že 
je jejich dobrými úmysly dlážděna cesta do pekla. Protože jsou obyčejně 
výplodem elitních tužeb a menšinových snů, provokují automaticky po-
kusy o násilné oktrojování menšinových ideálů většině. Přitahovány ja-
sem abstraktního dobra, utopie snadno podléhají mínění, že účel světí 
prostředky, a tak se podílejí přímo na dějinách násilí, diktatur a zabíjení 
ve jménu lepší budoucnosti. 

Utopie jsou výplodem »lidského« mozku, když ho chápeme podle 
Koestíera jako nadstavbu nad mozkem zvířecím. Utopie jsou průvodním 
jevem všeho ne-přirozeného usilování člověka, jsou produktem »nepři-
rozeného zvířete«, té bytosti, která se postavila proti přírodě, podřizuje 
si ji a mění ji. Utopie jsou projevem transcendence právě tak jako ná-
boženství. Proto také ztroskotávají, když mají být uvedeny do přirozené-
ho světa, který je z velké většiny ovládán přirozenými potřebami lid-
ských bytostí, především pak potřebami materiálními, a který se brání či-
sté »mozkové« přestavbě. Utopiím se staví do cesty všechny přirozené 
lidské vlastnosti jako sobectví, agresivita, poživačnost, sociální neteč-
nost, všechny pudové determinace apod. Protože všechny utopie jsou 
projevem lidské touhy po překonání hranic daných přírodním určením a 
po dosažení takového typu sociálního života, který odpovídá rozumu ja-
ko souhrnu dosavadního poznání, je jejich základním nepřítelem nero-
zum, převažující hloupost a neschopnost lidstva nadchnout se pro to, co 
je mu zjevně na prospěch, což je právě to, nač si utopisté všech věků 
stěžovali a stěžují. Protože jsou utopie pro statisticky průměrný mozek 
nepřijatelné, svádějí své přívržence k tomu, aby myšlenky o dobru a 
štěstí do takového statisticky průměrného mozku natloukli násilím. 

V tomto ohledu jsou utopie samy vinny tím, že se uskutečňují jen jako 
svoje karikatury. Násilí, které doprovázelo socialistické a komunistické 
ideály při pokusu o jejich realisaci ve východní Evropě, převrátilo jejich 
smysl naruby. Dějiny si s utopiemi zahrály ošklivou hru: až dosud nej-
vStší utopie dějin se v průběhu šedesáti let proměnila v sociálnířád, kte-
rý svou celkovou nehybností a myšlenkovou sterilitou připomíná spíše 
zlé sny starých utopií. Čistá socialistická utopie pluje zatím dále volně 
prostorem jako růžový oblak, jak říkávala Rosa Luxemburgová. Její rea-
lisace odpovídá lidské přirozenosti, je nerovná, sobecká, materialistická, 
konzumní, a také dáva průchod většinové hlouposti. Zbytky utopické 
terminologie, které dosud zůstávajív slovníku slavnostních projevů, jsou 
jenom propagandistickým podvodem, 

* * * 

Vzniká ovšem otázka, proč systém, který se dávno odpoutal od uto-
pické základny, ze které kdysi odstartoval, nezruší sám toto spojení a 
nepřizná, že funguje za jiným účelem. Že funguje z naprosto jiných dů-
vodů, že utopická motivace dávno zanikla a byla nahražena motivací ry-
ze mocenskou a pragmatickou? Celkem bez rizika by to mohl udělat, 
protože se opírá o stabilitu lidské přirozenosti. Toto setrvávání na staré 
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utopické terminologii je vysvětlitelné jenom sentimentální úctou k víře 
předků, která je vlastní všem ideologiím. Hlavně však praktickou poli-
tickou účelností: užíváním staré utopické terminologie se naznačuje vše-
mu lidu, že existující řád je legitimním dědicem starých ideálů a vlastně 
jejich jedinou možnou realisací. 

Na velikém prostoru zeměpisném i lidském se v podstatě uskutečnilo 
všechno, co vymyslel před desítkami let v jediné horečnaté vizi George 
Orwell. Proces, který měl směřovat k osvobození práce, člověka, k 
rozšíření jeho práv a důstojnosti, se uzavřel ve staří/s quo, jenž slouží 
složitým způsobem naprosto odlišným cílům. Od té doby si mnoho lidí, 
podobně jako Winston Smith, lámalo hlavu otázkou, proč funguje dále 
systém, který se odcizil původnímu účelu, projevuje proto všechny znaky 
absurdity a musí proto záplatovat celou řadou lží tuto základní nesrov-
nalost. 

Po všech letech, které uplynuly od napsání 1984, jedné z nejvíce 
vzrušujících knih světa, je odpověď na ono Smithovské trápení celkem 
snadná. V odpovědi na otázku proč se neskrývá žádné mystérium Strany. 
Miliony lidí v naší Eurasii, kteří sledují život kolem sebe v podstatě bezi-
deologickýma očima, zaznamenávají snadno celou řadu jevů, které tvoří 
dohromady odpověď na orwellovskou otázku. Tyto miliony lidí vědí už 
dávno, že reálný socialismus nesměřuje ke komunismu a ani se nesnaží 
uskutečnit všeobecnou rovnost, beztřídní společnost a podobné uto-
pické vidiny. Vědí, že je to v podstatě systém jako každý jiný, jehož stabi-
lita se opírá o sociální přirozenost, že základní motivací všech sociálních 
aktivit je ukájení materiálních potřeby spotřebitelského pudu, touha po 
konvenčních věcných hodnotách, po vlivu, penězích, domech, autech a 
všem, co lze v reálném socialismu vlastnit. A tak jako v každém jiném sy-
stému je toto vlastnění o to sladší, že se jím jeden člověk odlišuje od dru-
hého. V realitě nezakrývá ideologické přístřeší tuto podstatu systému tak 
dokonale jako v Orwellově konstrukci, Lid ve východní Evropě má pře-
ce jen možnost někdy nahlédnout do života privilegovaných vrstev, 
prohlédnout si aspoň zdálky jejich sídla, a tak nehledá žádné tajemné 
vysvětlení pro motivaci všeho, co se v politickém systému děje. 

Pro Orwella nebylo ještě všechno tak transparentní. Možná se 
domníval, že odpovědna otázku proč je skryta v nějaké fatální historické 
zákonitosti. Musím přiznat, že i já jsem měl dlouho nechuť k přijetí pri-
mitivního vysvětlení, které souvisí s břichem a ne s tajemným životem 
idejí. Nechtěl jsem připustit, že by vše bylo tak jednoduché. Bohužel je 
velké tajemství dějin už dlouho známým tajemstvím: nad nepřirozeností 
idejí vítězí vždy nakonec přirozenost materiální existence. 

Za tuto bezmocnost však utopie nemohou. Obvykle v nich nebývá 
přímý návod k tomu, jak využít ideálu rovnosti k zavedení nové třídní 
polarity a jak zavést sociální systémy, které se tak rychle odcizují pů-
vodnímu účelu. 

I tak však toho víme na utopie dost, abychom jim nevěřili a podezří-
vali je z viny na mnoha historických karambolech. Já jsem pojal k uto-
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piřm nepřátelství od té doby, co jsem pochopil jejich záludnost. Vřele 
jsem souhlasil s tím, co napsal o utopiích Karl Popper, že jsou totiž ne-
bezpečné, zhoubné, sebezničující a že pro lidstvo je vždy lepší odstraňo-
vat konkrétní zla než usilovat o realisaci abstraktního dobra (Utopia and 
Violence, 1962). 

Toto nepřátelství k utopiím podporovala navíc celá československá 
historická zkušenost. Lid v Čechách doplatil obvykle tvrdě na své pro-
hrané utopie. Myslím, že toto poznání vedlo i Masaryka k tomu, že přes 
svůj obdiv k husitství nabádal k drobné a poctivé konkrétní práci a byl 
podezřívavý k všeřešícfm abstraktním projektům. Jenže ve věku so-
ciálních bouří se tím stal pro mnohé staromódní. Obrátili se k němu 
například zády čeští básníci, které vzrušoval svatý pojem revoluce, což je 
zase jen jiné vydání utopie, jak bez obtíží dokazuje ve své knize Utopia 
and Revolution Melvin J. Lásky. Právě s touto básnickou interpretací re-
voluce zažil československý lid tu nejhlubší desiluzL Konfrontace uto-
pické abstrakce a likvidace konkrétních zel je dodnes přítomná v čes-
koslovenském duchovním životě. (Svědčí o tom například diskuse v disi-
dentských kruzích, která vznikla nad jedním fejetonem Ludvíka Vaculí-
ka o statečnosti.) 

V Československu se po všech zkušenostech zaujímá velmi těžko 
příznivé stanovisko k abstraktním projektům dobra. Jeden takový ab-
straktní projekt se rozmělnil v projevech fanatismu, násilí a ideologické 
lži. Před několika lety jsem si tedy myslel, že je vše vyřízeno. Jenže ... 

* * • 

Jenže představme si svět bez utopií. Vymažme najednou z celého du-
chovního dědictví všechno, co připomíná utopii, všechny sny a touhy po 
lepším uspořádání společnosti, po přiblížení prastarých ideálů rovnosti, 
bratrství, svobody, lásky a důstojnosti lidského života. Dějiny v takovém 
případě ztratí jednu dimenzi, dimenzi snu, dimenzi transcendence, cest 
za hranice každodennosti. 

I kdybychom utopie starostlivě vymezili jen jako pohádky Hytlo-
daeovy, bylo by bez nich v dějinách lidského myšlení smutno. Utopie 
však nejsou jenom pohádky, patří k nim všechny nerealistické touhy, a 
když se jich zřekneme, zřítí se celé duchovní dědictví lidstva do prachu, 
lidstvo přestane být lidstvem a změní se v mravence, kteří jsou účelněji 
organizováni, ale na rozdíl od lidí nikdy nepoženou mraveniště do výše 
babylónské věže. 

Jestliže zmizí z dějin Platónova touha po řádu, kráse a harmonii v 
lidském společenství, musí zmizet i stejně utopická víra Ježíšova v 
odtržení člověka od jeho pudového a materiálního určení a v jeho po-
vznesení k bratrství a lásce. Na antiutopickou cenzuru nemáme prostě 
dost přesná kritéria. 

Jisté je, že bez starých fanatických věr v Boží království na zemi by zů-
staly asi zachovány při životě miliony lidí, které zahynuly v zápasech o 
uskutečnění utopických vizí. Bylo by asi nekonečně méně křivd a traumat, 
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které zasazují svým bližním zapálení věrozvěsti budoucnosti. Kolumbus 
by zůstal doma a Robespierre by žil mnohem déle, kdyby se věnoval po-
kojné advokátní praxi. Bezpochyby by miliony lidí prožily delší a pokoj-
nější životy v Rusku bez Lenina a bez Stalina. Pak by však pravděpodob-
ně nevstoupil vesnický chlapec Jurij Gagarin jako první člověk do vesmí-
ru. A kdož ví, jestli právě tohle nebude důležité, až se lidstvo po tisíci le-
tech rozhodne opustit svou zničenou planetu. 

Dějiny bez utopií by jistě byly méně tragické. Odešla by však s nimi i 
tragika lidského údělu, jak ji třeba tlumočí evropskému člověku řecké 
bájesloví a křesťanské evangelium. Čím by pak člověk byl? 

* * * 

Přesto, že jsem měl dost příležitostí zuřit nad prohranou a vychladlou 
utopií, jsem po letech opět s utopiemi smířen. Nevěřím sice na jejich spá-
sonosnost a jako prevenci bych dal nejraději každému číst Qrwella. Jsem 
však s utopiemi smířen, protože svět bez nich by byl ještě horší. Utopie 
plodí sice myšlenky vzdálené všednímu životu a lidské přirozenosti, ale 
současně potvrzují pravé tragické lidství, onu ne-přirozenost lidského 
údělu, onu fantastickou aktivitu nadzvířecího mozku, z níž plyne všech-
no odlišení člověka a jeho jedinečnost v přírodě, Svět bez utopie by byl 
světem bez sociální naděje, byl by to jen svět smíření s daným stavem a 
se zprofanovanými hesly politické každodennosti. 

Na konci našeho století už stejně není tolik utopií na výběr. A lidé jsou 
k nim po všech zkušenostech mnohem podezřívavější. Mnohé utopie 
jsou mrtvé. V průmyslových civilizacích se však uskutečnila utopie po-
měrného blahobytu a byla dokonce překonána utopie technického po-
kroku. Tyto dvě utopie byly v některých šťastných zemích uskutečněny 
bez zabíjení a s nebývalou tolerancí. Docela by stačilo, kdyby tyto utopie 
měly dost sil, aby obsáhly celou planetu a zlikvidovaly hlad a bídu tře-
tího světa. Myslím si dokonce, že i nečisté zplodiny průmyslového bla-
hobytu jsou lepší než chaos a brutalita, ve kterých se zmítají sociální 
útvary, když v nich lidé nejsou schopni ukojit základní potřeby. 

Svět je dnes v takovém stavu, že další utopie potrebufe. Aní jeden z 
těch nejvážnějších problémů, které lidstvo dnes sužují, nemůže být 
vyřešen pouhým pragmatismem každodenní politiky. Prosté udržení do-
saženého stupně civilizačního rozvoje bude vyžadovat, aby se získal 
souhlas pro projekty, které přesahují všednost a mohou v mnohém při-
pomínat utopii. Utopičnost takových projektů bude spočívat v tom, že 
podmínkou jejich realisace bude překonání sociálního sobectví tříd, sku-
pin i jednotlivců. 

Už dnes pozorujeme, že se s velkou životaschopností prosazuje uto-
pie, která se snaží zachránit pro lidstvo čistý vzduch, čistou vodu, lesy, 
moře a všechno, co ještě zbylo z přírody, kterou lidé obětovali pro reali-
saci jiné utopie, utopie blahobytu. Tato utopie se může prosadit jen teh-
dy, když se z onoho blahobytu něco obětuje, a to je ta pravá nepřirozená 
žádost, opravdu důstojná člověka. 
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Zaměstnává nás též utopie míru a odzbrojení- Je méně úspěšná, 
přestože odpovídá pudové touze po zachování života a obsahuje srozu-
mitelnou myšlenku o tom, co všechno by člověk mohl mít, kdyby se ro-
zumně využily všechny obrovské materiální možnosti, které jsou umrt-
veny ve zbraních a lidech, kteří je vyrábějí nebo s nimi zacházejí. Tato 
utopie oslovuje všechny přirozenosti člověka a je v rozporu jen s jeho 
přirozenou agresivitou a přirozenou blbostí. 

Ve mně však vyvolává především úzkost myšlenka, co by zůstalo bez 
utopie ze světa, ve kterém žiji. Beznadějné podřízení řádu, který je až 
příliš přirozený, protože je schopen zatím nakrmit skromně lid, zajistit 
mu zaměstnání a bezpečnou všednost. Není schopen zajistit nepřiroze-
né požadavky člověka, utopická residua ze svých začátků, požadavky 
spravedlnosti, svobody, tolerance a jejich pokračování. Tento řád už 
nechce takovým požadavkům rozumět, považuje je za nepřirozené a 
utopické; pozoruhodný důsledek ztráty paměti, který uskutečněné uto-
pie vykazují. 

Kdybych se opět nesmířil s utopií a zachovával k ní staré nepřátelství, 
nemohl bych se těšit z její nové přítomnosti. Těšil jsem se z ní, když se 
objevila v neobyčejně skromné podobě v roce 1968, nevyhlašovala totiž 
nic než úctu k lidské tváři; to znamenalo úctu k člověku. Možná právě 
proto nezůstal po její porážce onen deprimující pach. Tato utopie nedo-
stala ani tu nejmenší šanci k realisaci a nemohla být proto ani zkariková-
na, Proto žije dál a stěhuje se z místa na místo. Je to velmi skromná uto-
pie, usiluje jen o vyzkoušenou prospěšnost svobody, beztrestnost odliš-
ných názorů a o všechno ostatní, co z toho plyne. Člověk zde skoro ne-
má na výběr, zda se s utopií smířit nebo nesmířit. Žít bez této utopie je ja-
ko žít bez lidské důstojnosti. 

Tato přednáška je věnována Dr. Viléma Prečanovi, který žije v Hannoveru a jehož 
přátelství pro mne uskutečni/o utopii o jednotě Evropy. 

Z D E N Ě K N E U B A U E R (Praha) O 

S L A V N O S T - H R A - S U B J E K T I V I T A 

Pocta Ladislavu Klímovi (22. 8. 1878 - 19. 4. 1928) 

Zkoumajíce pojem Boha najdeme jakožto vlastni jeho jádro a podstatu - pocit svého 
božství;... Bůh spočívá zcela v cítění se Bohem - tof jeho nejvnitřnější tiyemství. A dojde 
se k výsledku: pravda pravd nespočívá v myšlence »jest Bůh«, nýbrž »Jsem Bůhcc velmi 
důležitá to distinkce - velké smíření myšlenky a cíténí (i vůle), theorie a praxe, objektivity 
a subjektivity ... 

Filosofické Listy (1939), str. 59 

O Studie napsaná ke Klímovým výročím v roce 1978 vychází bez vědomí autora. 
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Vážnost jest omezená; matkou její animálni penia (= bída - Z. N.); animální penia je 
matkou pravdy. Hra jest jedinou možnou činností Boha; jedině hříčkou muže být vše, s 
čím je mu jednat. Absolutním plasmatem, nekonečně elastickou gumou, poddajným pla-
menem, ničím, co by kladlo jakýkoliv zdánlivý odpor; vzdušnosfcmi, obláčky, aetheriky, 
stíny, fantomy skupenství pevné jest jen illusivní ohradou, jíž opevnilo se zvíře proti 
obklopujícímu je moři aetheru; lenost bála se aetherové volnosti, aetherové rychlosti, ae-
therové absurdity, aetherové Hry a tance. B o h u j e co Činit jen s psychiky; ale Psýché — 
svět; ale svět = Bůh; ale Bůh = Já: svět je absolutní hříčkou Mé absolutní Vůle: toť nej-
vyšší ze všech poznání.... Absurdita je postulátem Boha; je jeho praedikátem. Vše božské 
smrdí v lidské hubě; a vše, co v lidské hubě smrdí J e božské. Teprve, kde člověk se všemi 
svými svátostmi, svatostmi, pravdami zapadl, vychází Bůh. 

Traktáty a diktáty: Absurdita a absolutnost III, str. 151-152 

»Um die Erfinder von neuen Werten dreht sich die Welt: unsichtbar 
dreht sie sich ...« (Nietzsche, Zarathustra I3 73). 

Měli jsme příležitost oslavit padesáté výročí smrti a stoleté výročí na-
rození českého filosofa Ladislava Klímy. Tyto příležitosti k slavnosti -
naše příležitosti - jsme ovšem zcela pominuli. Nemyslím jen na veřejná 
fóra a sdělovací prostředky. Myslím na jednoho každého z nás, jemuž 
myšlení a kultura vlastní tradice nejsou lhostejné. Každého, kdo se vědo-
mě vztahuje k tomu, co dostal, čím je: k národnímu věnu v nejširším slo-
va smyslu. Neboť národ je všechno to, co souvisí s naším vlastním rodem,, 
zrodem, při-rozeností. Myslím tedy na každého, komu není lhostejné je-
ho vlastní bytí, jeho nyní a zde. (Ladislav Klíma měl onu nemódní a 
směšnou vlastnost, že byl horoucím vlastencem!) Mlčení veřejných fór a 
tribun má ovšem také s naší lhostejností nemálo společného: tyto insti-
tuce jsou přece »od toho«, aby nás poučovaly, vše nám sdělovaly a při-
pomínaly. Informační prostředky nás mají v nejširším slova smyslu in-
-formovat, tedy u-tvářet - a tak nás zbavovat odpovědnosti za náš vlastní 
tvar, odpovědnosti za sebeuchopenf a sebepochopení. (Odtud jejich 
funkce ve »formování společenského vědomí«!) Přenesením odpověd-
nosti za svou informovanost, ba dokonce za své vzdělání,, zdraví atd. na 
veřejné instituce se postupně zříkáme sebe - i skutečnosti. Nefunkčnost 
příslušných institucí je pak pro nás pouze osudem, »tvrdou realitou«, 
které se opět pasivně a odevzdaně podrobujeme a na niž se vymlouváme. 
Tento povzdech není předběžnou aktuální glosou, ale skutečným úvo-
dem k setkání s Ladislavem Klímou: celý život tohoto myslitele byl straš-
livě důsledným, heroickým odpoutáním ode vší duchovní i tělesné zá-
vislosti, odvislosti, podmíněnosti. Klíma nám zjevuje konkrétní podobu 
svobody, o jaké se nám ani nesní: proto po takové svobodě netoužíme a 
nestaráme se o ni. Očekáváme a nanejvýš vyžadujeme, aby i vymoženost 
svobody nám - pokud možno zdarma - zaručily a zajistily právě spo-
lečenské instituce! 

Oslava, sláva, slavnost a svátek jsou také významnými výchozími 
zkušenostmi pro konfrontaci s Klímovým myšlením. Také v tomto přípa-
dě však musíme konstatovat, že vlastně již dávno nevíme, co tyto skuteč-
nosti znamenají. Odnaučili jsme se světit přítomnost posvátného. Po-
svátné je však všechno to, co ukazuje za fatální danost a podmíněnost 
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konkrétní přítomnosti. Potřebu svátečního prožitku, svátečního vztahu 
ke skutečnosti však již necítíme: to ukazuje, jak jsme vzdáleni Klímovu 
poselství. Pokusme se to napravit, pokusme se tuto skutečnost posvátné-
ho, božského, která v nás dosud dříme, slavnostně připomenout, zpří-
tomnit! 

Slavnost dává vstoupit do prostoru svobody: ukazuje, že skutečnost 
bytí překračuje p ouhou realitu jsoucna. Tak třeba právě oslava výročí je 
svobodným vztahem k minulému, je jeho zpřítomněním a znamením, že 
toto minulé, třebaže nepřítomné v konkrétností zde a nyní, není rpso 
facto nejsoucím. Slavnost dává prožívat skutečnost jako opravdovou 
možnost skutku, jako prostor svobodného činu. Slavnost tak zpfftom-
ňuje božství světa, to jest jeho smysluplnost. Zpřítomnění zde však zna-
mená jak uvědomění, tak uskutečnění (sr. tuto významovou podvojnost 
v anglickém to realize!). 

Pravá slavnost jako účast na božském je především hrou, tedy hudbou, 
tancem, zápolením, divadlem, dováděním nebo mumrajem .... nejlépe 
vším zároveň. Protože hra je způsob života bohů, života v bezstarostném 
nadbytku a svobodné vládě. Proto k slavnosti náležejí hojnost a plý-
tvání. Plýtvání statky, energií, časem či fantasií. Ke slavnostem a hrám 
patří hostiny, opojení, dary a oběti. Vždyť předpoklad a naladění každé 
hry je plnost a darmost, přebytek bytí a bujnost života. Hra zjevuje a 
ztělesňuje svobodu tím, že uděluje smysl a význam bez ohledu na to,, 
»jak se to ve skutečnosti má«: ve hře se věci a lidé stávají tím, co předsta-
vují, a osvobozují se tak od fatality svého určení. Hra znevažuje všechnu 
vážnost a převrací všechny hodnoty: šašek se stává králem a král šaš-
kem, nejvyšší povstává z nejnižšího, krása je pitvořena atd. Hra, plnost 
bytí, jako podoba svátku odhaluje pravou tvář skutečnosti, tu tvář, kte-
rou starosti všedního dne zahalují: tvář jejího božství. Hra tak zjevuje, 
jaká skutečnost »ve skutečnosti«, tj. v pravdě (= skutečně) jest, a to tak, 
že sváteční zkušenost hry je zkušeností bytí. Hra je ontologickou zkuše-
ností. 

Hru hraji tím lépe, čím více ji prožívám, tj. čím více se v ní ztrácím, a 
tak zapomínám na svět - na jeho všednodennost, danost, na jeho staro-
sti. Ztrácím-li se ve hře, zapomínám však nejen na svět, ale též na sebe -
na vlastní vážnost, důstojnost, důležitost. Toto vzdání hře, ztracení sobě 
a světu prožívám jako osvobození - od světa a od sebe. Tato svoboda 
však spočívá paradoxně v harmonickém splynutí s tělem a okolím: ve 
hře jsem zcela prostoupen smyslem hry, ale jakožto hry: i v nejvypja-
tějším zaujetí nezapomínám, že jde o hru! (Záměna za »pouhou skuteč-
nost« by znamenala propadlost a posedlost - tedy nesvobodu, opak hry!) 
Tímto způsobem tedy ve hře plně nalézám sebe sama, plně sebe proží-
vám, plně jsem - tj. bezprostředně činím zkušenost vlastního bytí. Onto-
logická zkušenost hry mi tak zjevuje, že bytí jsoucna nespočívá v jeho 
konečné jedinečnosti, v přísné odlišenosti mne samotného od okolí a 
od druhých, nýbrž naopak v ztrácení sobě samotnému, v ek-stasi, tj. 
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vystupování sama ze sebe a otevírání živé skutečnosti, v sounáležitosti s 
tím, o co jedině jde - o hru samu! 

Hra není jen původní podobou svátku: platí zároveň, že svátek je nej-
původnějším výrazem posvátné úcty ke hře, jež dává zakoušet, že bytí 
spočívá v jevení. Bytí samo je ilusí (sr. latinské in-ludo = vstupuji do 
hry!), bytí jsoucna je oním svobodným »jen tak«, jež hra staví proti fa-
tálnímu »tak a nejinak« normálního života. Tento »normální život«, vů-
či němuž se prožitek hry ostře vymezuje, je život, který sebe sama chápe 
jako jsoucí v poutech příčin, důvodů a účelů, v zajetí všednodennosti, 
kde vše je poměřované »hokynářským koeficientem«, tj. poměrem zisku 
k výdaji. Tento normální život je o sobě přesvědčen, že je jedinou prav-
dou o životě, a prohlašuje, že ti, kdo tvrdí opak, ještě neví či nikdy ne-
poznali, »co je život«! Naproti tomu slavnost, které poskytneme v životě 
prostor, čas a smýšlení, které jsou od všedního dne odlišné, ukazuje a vy-
kazuje, že skutečnost všednodennosti není kompaktní »tvrdou reali-
tou«, do níž by se ona sama jakožto něco zcela jiného nevešla. Slavnost, 
která si na světě nachází místo, zároveň zjevuje tento svět jako jeviště -
místo svobodného zjevování. 

Domníváme se, že prožitek slavnosti jako svátku, tj. jako teofanie 
bytí ve hře je nejpřímější cestou k Ladislavu Klímovi. Jeho svědectví je 
totiž zjevením tohoto původního ontologického prožitku. Je příležitostí, 
aby tento prožitek, tato zkušenost nám všem vlastní byla přivedena k 
probuzení, sebeuvědomění, tj. k zpřítomnění. Klímův život byl totiž jedi-
ným zářivým vtělením božské Hry, její suverenity nad »vládcem tohoto 
světa«, tj. ďáblem, duchem tíže, suverenity nad objektivní realitou 
podmíněnosti, starosti a potřeb. Památka Ladislava Klímy by nám měla 
připomenout, že hra, v našem životě zcvrklá na chvilky rozpačité slabo-
sti, na předmět shovívavosti či nostalgické vzpomínky, na vzácné svá-
teční příležitosti, tato hra že je zjevením bytí, které Klímovým životem 
bylo plně mezi námi. Klímovo výročí nám však nestálo ani za krátké 
slavnostní zamyšlení, jeho dílo je nám pak nanejvýš právě jen nostal-
gickou vzpomínkou a předmětem rozpačité shovívavosti. »Máme své 
starosti - to se mu to tehdy žilo!...« říkáme; a nechceme nebo nedovede-
me připustit, že na rozdíl od nás »se mu nežilo« - tento modus naší pasi-
vity, skrývané za zvratným slůvkem »se«, Klíma neznal: žil plně, zářivě, 
aktivně, neurvale. Svět (»tehdejší poměry«) našemu mysliteli hotový tvůrčí 
prostor neposkytl, to Klíma učinil ze světa tvárný materiál a jeviště vlastního 
zjevu, vtiskl světu slavnostní prostor a čas zjevující se věčnosti! 

Odcizení slavnosti a hře je výrazem našeho odcizení životu: nejen ži-
vot přírody, ale i náš vlastní život, tedy samo naše bytí jsme redukovali 
na pouhou danost - na pasivně fungující trvání. Teoretický vztah k ži-
vým bytostem jako k fungujícím systémům sebeudržování a praktický 
vztah k nim jako k výrobním prostředkům či výrobkům nebo k využitel-
nému »přírodnímu bohatství«. Tyto vztahy k živé přírodě vycházejí z té-
hož kořene jako redukce naší vlastní existence na předmětný výskyt, te-
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dy na myslící věc XY, zařazenou do pracovního procesu a vydanou péči 
a moci společenských institucí. Tímto kořenem je pochopení skutečnosti 
jako objektivní reality, tedy jako něčeho, co prostě, temně, pasivně - tak 
a nejinak - jest. Dokonce i logické a mravní normy, etické či estetické 
hodnoty atd. jsou garantovány svou objektivní platností, tj. opět fatální, 
absolutní - byť »vyšší«, »ideální« daností. Vláda takové ideální »říše 
platnosti« tak omezuje, ochuzuje, popírá lidský život možná ještě více 
než předsudek objektivity hmotné - jakkoliv uznávání »vyšších pravd« 
dodává člověku pravé důstojnosti a vážnosti, jež jsou nutné k jeho dý-
chavíčnému sebepotvrzování, kterým se snaží kompenzovat stínovost a 
bezduchost vlastní existence, zacházející na úbytě života. Ve světě ob-
jektivity není místa pro svobodu, neexistuje zdroj bohatství, jenž pra-
mení z duše, z života, ze hry. Svět objektivní reality nezná - ex definitio-
ne - bezprostřední evidence subjektivity, jako jsou vědomí, vůle, já atd. 
Z hlediska předsudku objektivity ztotožňuje novověký člověk - »reali-
sta« ~ skutečnost, tj. pravdu se starostí, vážností, strastiplností, ano-
nymní všednodenn ostí, zatímco ve hře, radosti a zábavě vidí protipól 
skutečnosti, »Realistický« pohled na skutečnost jako objektivní danost 
musí zcela ignorovat obecnou zkušenost, že člověk plně a doopravdy ži-
je teprve v »nepravdivé« svobodě hry a že právě ze hry - z »pouhé hry« -
se rodí každé nové poznání a hodnota. Je známo, že právě ve hře, v hraní 
je kolébka vší tvůrčí aktivity, poněvadž teprve hra poskytuje všemu no-
vému prostor, místo mezi tím, co už je zde. Realista přehlíží, že právě ze 
hry a její tvůrčí, plodné svobody vůči světu vzešly všechny myšlenky, 
představy, předměty a objekty, z nichž se skládá jeho svět a na nichž se 
právě zakládá jeho předsudek objektivní reality. Proto nepochopí vý-
chozí postulát Klímovy filosofie, že celý svět je výrazem hry, hry pozná-
ní, života, bytí. Proto realista nemůže být vůči světu svoboden, cítí se 
jím omezen, zařazen, určen a vržen. Není mu nápadné, že právě hra je 
plností života, zatímco veškerá vážnost, střízlivost a starost »skutečného 
života« dospělých je protikladem života, jeho selháním a resignací na 
něj, A tento protiklad vážnosti a hry, krerý jsme právě nastínili, nám mů-
že poskytnout rámec k porozumění myslitelskému odkazu největsího 
českého filosofa Ladislava Klímy. 

NejvStšfho filosofa? Nepřeháníme, užíváme-li toto epiteton? Všich-
ni, kdo byli Klímovým dílem positivně osloveni, jistě shodně uznávají, 
že Klíma je zjevem mimořádným, a to zejména jako osobnost. Jeho 
výstřední život mnohým imponuje, jeho neméně výstřední myšlenky a 
způsob jejich podání jsou jistě pozoruhodné, v lecčems podnětné, nutící 
k zamyšlení. Jejich hodnota je však shledávána především v originalitě, v 
odvaze hyperbolické absurdity, v zálibě v paradoxech a v nezvyklé 
drsnosti a neomalenosti jejich vyjádření. To všechno jistě činí na první 
pohled z Klímova díla ojedinělý zjev svého druhu. A přesto se zdá za těžko 
považovat je za filosofii v silném slova smyslu. Vždyť od »silné« filosofie 
vyžadujeme právě vážnost, systematickou a metodickou náročnost a 
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především pak odpovědnost k pravdě a skutečnosti, jak k nám promlou-
vají, jak je vždy už známe a chápeme v naší živelné, praktické zkušeno-
sti. Nic se však nezdá být vzdálenější tomuto nároku na filosofii jako 
zprostředkovatelku porozumění naší zkušenosti než Klímův myšlenko-
vý svět. Náš filosof programově odmítá, ruší, boří všechna kritéria správ-
nosti a pravdivosti, jeho »metalogismus« a »metafilosofie« popírají jak 
všechna pravidla myšlení a poznání, tak samu skutečnost, jeho »egodeis-
mus« a »egosolismus« pohrdají jakýmkoliv nárokem na všeobecnou, 
objektivní platnost vlastního poselství. Podobně to, co Klíma líčí svou 
beletrií, je záměrným, trucovitým a ad absurdum dohnaným popřením 
vší lidské, ba vší možné zkušenosti! Mnozí sice připouštějí, že mezi Klí-
movými inkoherentními, velikášskými a protiřečícími výkřiky lze objevit 
vynikající postřehy, ba náznaky toho, co nás právě dnes v současné filo-
sofii nejvíce oslovuje. Avšak právě tyto střípky vzbuzují spíš dojem utrž-
kovosti, živelnosti, nadhozených črt než náročné, závazné, domyšlené 
soustavy. Zdá se, že jako celek nelze Klímův absurdní, obrazoborecký 
ilusionismus brát vážně. Klímovy filosofické texty působí na první po-
hled jako polemika cynického resentimentu outsidera proti etablované 
tradici akademického myšlení. Klíma se tak jeví i programově sympati-
sujícímu pohledu jako nadaný diletant pěstující jakési »naivní umění« 
filosofovat, které dovede oslovit právě jen vytříbený až snobský vkus 
expertů. Myslící veřejnosti - navzdory několika módním vlnám ocenění 
- zůstal téměř neznám. A i pro ty odborníky, do jejichž oblasti zájmu z 
toho či onoho důvodu zapadá, je jen historicky vzácné, kuriosní, avšak 
přece jen venkoncem lhostejné specimen. 

U příležitosti neuskutečněných oslav památných výročí geniálního 
českého myslitele Ladislava Klímy si zde dovoluji - slavnostně a na-
vzdory vší objektivní realitě a objektivně platným hodnotám - prohlásit, 
že Ladislav Klíma je jedním z největších zjevů dějin myšlení, že jeho dílo 
je velkou filosofií v nejsilnějším, nejvzácnějším slova smyslu, splňující 
nejvyšší nároky na podstatné a pravdivé myšlení, tj. takové, jež proniká k 
podstatě naší zkušenosti a poukazuje k nejtajemnějším hlubinám ta-
jemství bytí. K ztělesněnému zjevení těchto tajemství pak nutně náleží 
odmítnutí, ignorování a znehodnocení zdvořilým, shovívavým oce-
něním; ke Klímově osobě a dílu neoddělitelně patří jejich skrytost světu 
v živořícím podnájmu kulturní tradice malého národa. 

Ono »navzdory vší objektivní realitě« je nejdůstojnější oslavou pa-
mátky Ladislava Mimy. Nejvlastnější Klímovo svědectví se nedá ani do-
kazovat, ani hájit, dokonce s ním nelze ani polemisovat; lze mu však při-
takat slavnostní apoteosou: rozverným, hravým, nesmyslným napsáním 
těchto řádků, které není zavěšeno na žádném důvodu, příčině či účelu. 
Studium Klímova díla dává zakusit plnost bytíř plně zakusit bytí jakožto 
Hru. Klíma je vtělením Hry a sdílí s n i jak její osudovost, tak její jevovou 
stránku. Klíma živoří na světě jako hra, ze které celý svět pochází, ale 
svět pro ni nemá místo, nepoznává ji. Klíma však o ní podal svědectví. I 
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hra a její nevážnost se ovšem v dnešní době mohou stát módním před-
mětem vážného zájmu a bádání: veškeré jsoucno, od chemických proce-
sů po myšlení, jazyk a ekonomiku, je dnes popisováno a poznáváno po-
mocí »teorie her« a také hra sama je jako zajímavý biologický, psycholo-
gický a kulturní fenomén vědecký studována: jistě takový fenomén o 
něčem vypovídá - není to jen tak! A tak existují i vynikající pokusy vzít 
vážně také Klímu. 

První krok k zpřítomnění Klímovy filosofie musí však podle mého 
názoru spočívat v tom, že vezmeme na sebe důsledně právě její největší 
kámen úrazu, totiž že Klímovu filosofii - tak jako hru - skutečně nelze 
brát vážně! Každý vážný, seriosní pokus se s Klímovým myšlením »vy-
rovnat« se nutně mine jeho podstatou! Klímova filosofie - tak jako hra -
o ničem nevypovídá! »Vse je hra« znamená, že vše vypovídá o hře, vše je 
projevem hry, vše je hrou zjevování jsoucna jakožto hry! 

Zdá se, že jde o starou banální metaforu: vše je jen hra, svět je pouhé 
divadlo. Jenže v ontologické zkušenosti hry není žádných »jen« a »pou-
ze« relativísujících svět a jsoucno vůči pomyslu nějaké absolutní skuteč-
nosti. Nebo lépe: ono »jen« a »pouze« hry není skeptickou resignací, vý-
rokem o nesmyslnosti všeho, aíe radostnou zvěstí o smysluplnosti jsouc-
na, zjevujícího se ve hravé svobodě výše zmíněného »jen tak«. Vážnost 
je mírou jsoucností pouze v gravitačním poli ducha tíže, vládce světa ob-
jektivity: v oblasti upadlosti a padání (např. na »nižší energetickou hla-
dinu«) musí být vše jsoucí přivázáno kausálními řetězci na příčinách, dů-
vodech, účelech a jiných formách hokynářského koeficientu, musí být 
závazné! Jen z hlediska objektivity lze vážnost, závažnost a závaznost 
ztotožňovat s opravdovostí! Avšak není tomu tak ve světle hry, v níž bytí 
zakoušíme jako plnost života a vědomí, jako něco, co není cizí, »objek-
tivní«, ale jako něco, co je radikálně vlastní, subjektivní. Ve světle Hry 
je skutečnost subjektivitou, kde váha není hodnotou a nemůže být mírou 
bytí: světlo neváží! Kriteriem bytí je ve světle Hry naopak lehkostt proje-
vující se jako svoboda, zábavnost, radost! Kriteriem pravdy je proto 
vznešenost - opak vážnosti. Hra je název a symbol pro překypující hoj-
nost (superabundantia) ve smyslu ontologie subjektivity. Hra, jež zjevu-
je toto bytí tak, že překračuje sebe sama: odtud její z-bytečnost, nad-by-
tečnost. Bytí jako Hra, tj. život Boha, totiž překypující bohatství sebe sa-
ma nezná konečné míry: místo mírnosti a smířlivosti má zde místo 
nesmírnost, místo opatrnosti odvaha. V ontologickém řádu Hry již nelze 
Moudrost ztotožňovat s opatrností a zdrženlivostí, s oním méden agan 
(ničeho příliš!) antických mudrců, kteří chtěli vědět, jak se to se světem 
má, aby se v něm mohli zabydlet! Filo-sofia (tj. láska k moudrosti) je u 
Ladislava Klímy spíše láskou k Moudrosti Boží, k Té, která »byla ustano-
vena před počátkem, prve než byla země, když ještě nebylo propastí« (Př 
8, 23-24), k Moudrosti, která »si hraje před Bohem i na okrsku země« a 
jejíž »rozkoše jsou se syny lidskými« (v. 30-31). »Blažený, kdo jí naslou-
chá« (v. 34), tj. ten} kdo sebe nestylisuje do moudrosti podle svých před-
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stav a své zkušenosti, ale kdo v hlase Moudrosti samé zaslechl echo zá-
kladů vší zkušenosti. Toto echo se ozývá ve vzpomínkách na zkušenost 
dětské hry, v níž bylo původně, bezprostředně zakoušeno a uskutečňo-
váno vlastní bytí. Moudrost Boží není moudrostí tohoto našeho (tj, 
objektivního) světa (sr. 1 Kor 1, 19-21). Její hlas volá ke vzpomínce na 
zkušenost, jež zde byla dříve, než povstala má konečnost a má představa 
»tohoto světa«, kdy ještě nebylo propastí mezi mnou a světem, mezi vě-
domím a jsoucnem, mezi subjektivitou a objektivitou - mezi hrou a váž-
ností! V nejpůvodnější dětské hře, jež vyrůstá ze hry sebeutváření poča-
tého zárodku, spočívaly poznávání a život v prostém, bezstarostném a 
důvěřivém hraní na svět, na tělo, na sebe. Byla to suverenní božská hra 
kosmogonie, kdy jev a jsoucno, význam a předmětnost, věcnost a tělo by-
ly bezprostředně sjednoceny v životě smyslu, udíleném a vtělovaném 
hrající si vůlí, zjevující se ve vědomí. Tato původní zkušenost není ani 
mytickou představou, ani spekulativním postulátem; je prostě vzpomín-
kou, zkušeností vlastní každému z nás. Tato zkušenost je nám ostatně 
nabízena stále, v každé hře, jíž se plně a opravdově (svátostně) otevírá-
me, pokud jsme ovšem zůstali schopní a hodni takové důvěřivé bezsta-
rostnosti, tj. není-li to pod naši důstojnost a nejsnie-li na to již příliš 
vzdělaní, zkušení a staří! 

Tak zkušenost nejhlubší - primordiální vzpomínka - zkušenost nej-
bezprostřednější, život a vědomí, a konečně zkušenost nejíbanálnější -
pouhá, obyčejná hra - všechny tyto zkušenosti zpřítomňují tajemství, jež 
zjevila Klímova filosofe, a jsou tak klíčem k jejímu pochopení. Aby se 
nám však Klímův svět zjevil před očima celý, beze zbytku (a nikoliv jen 
jako námi vybraná hrst líbivých střípků), ve vší ontologické opravdovo-
sti, naléhavosti, smysluplnosti, je třeba očisty. Tato očista by měla spočí-
vat v důsledném překonám předsudku objektivity! Tento předsudek nás 
odcizuje bezprostřednímu zakoušení a prožívání vlastní subjektivity a 
tím znemožňuje plný prožitek hry a slavnosti jako zkušenosti subjekti-
vity světa. Nejde však o nějaké odkrytí »pole subjektivity« nebo o sub-
jektivitu jako čistý, transcendentální postulát a východisko! Tak se to 
běžně chápe ve filosofii. Nám zde jde o znovunalezení schopnosti bez-
prostředně prozívat vlastní subjektivitu, která není nějakým (objek-
tivním) polem či schopností, ale je námi, zjevuje původní jsem, jsme 
první osoby! Jako subjektivita však nejsem pouze myšlením a vnímáním, 
ale také - a především - tělem, citem, vůlí, zkušeností, vzpomínkou atd. 
Jádrem subjektivity není reflexe, ale svoboda a radost; reflexe je pouze 
jedním z nesčetných projevů této svobody. Subjektivita je totožná s 
prožíváním svobodného života svých obsahů; toto prožívání, zpří-
tomňování, realisace je zintensivňováno spíš hrou a hravými stránkami 
našeho prožívání než sebeuvědomováním a reflexivním myšlením. Pří-
tomnost subjektivity nemá povahu jevícího se jsoucna, ale zjevujícího se 
bytí: »cogito« je především radikálně »swm« a nikoli nějaký partiku-
lární obsah mého vědomí, dokazující mou existenci! 
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Subjektivita, osvobozená od referenčního rámce objektivity, je tím, 
co staří nazývali duší. Symbol duše vypovídal v původním významu o 
subjektivitě ontologické, tj. subjektivitě jako apeiron - nekonečné, věč-
né, nedělitelné, neohraničené. Duše je především duší universální, duší 
světa {psýché tú kosmů, resp. tú kolu, tj. anima mundi starých hermeti-
ků). Jejím jevištěm je vědomí. Duše však není něco, co se teprve ve vě-
domí, v mém vědomí jeví, nýbrž to, co je cele tímto jevením a co je plně 
přítomno ve svých projevech - obsazích tohoto mého vědomí. »Esse est 
percipi« (býti jest býti vnímánu), říká Berkeley, jehož se Klíma často do-
volává. Očistit subjektivitu od předsudku objektivity znamená pochopit 
(tj. prožít jako vlastní zkušenost) právě toto! 

Znovunalezení světa subjektivity nám opět otevírá svět magie a po-
hádek, svět oživlý, tj. nikoliv pouze naplněný jsoucny, ale zabydlený 
mluvícími bytostmi, takovými, jež svou existencí sdělují svůj smysl a sdí-
lejí společný smysl s námi. Toto byl však samozřejmý svět našeho 
dětství, dokud nebyl odkázán z hlediska předsudku objektivity do oblasti 
»pouze subjektivních« představ a ilusí! Očistné znovunalezení subjekti-
vity je právě oním »nalezením duše«, ztracením sama sobě, o němž 
mluví Písmo (Aít 10, 39) jako o vykoupení, vysvobození. Až budeme vy-
svobozeni ode vší objektivity jako nevyhnutelné danosti, od fatality zá-
konů tíze a hokynářského koeficientu, budou zde opět věci, tytéž věci -
ale nikoliv už jako pouhé předměty našeho vnímání či zacházení: bytí 
těchto jsoucen bude v jejich jevu, jejich existenci plně přítomno, budou 
jevením bytostným (wesentlich) - věci se stanou bytostmi (Wesen). Také 
každá danost přestane být pouhou daností, faktem, ale stane se skutečně 
danou, dávanou, tedy darem, něčím z-darma, bez zásluhy - svobodnou, 
obohacující nabídkou, setkáním, příležitostí k hraní. Nelíčíme vysněný 
svět: je to svět našeho vnímání, myšlení, řeči, svět hry, svět každého zde 
a nyní, pokud a dokud mu nepodkládám žádnou objektivitu a ani jej za 
objekt nepokládám. 

Proto může Klíma označit subjektivitu, tj. duši za vědomí\ za ego. Od-
tud se nám Klímovo svědectví i ve svých »nejextrémnějších« podobách 
jeví jako střízlivá samozřejmost. Klímův »ludibrionismus« a »egosolis-
mus« se stává tomuto přístupu skutečně silnou ontologií v plném slova 
smyslu. Je to však ontologie subjektivity, tj. pochopení bytí jako vědomí, 
tj. přetékajícího, sebepřekračujfcího života - našeho bytí. A tímto naším 
konkrétním prožitkem bytí musíme Klímově ontologii rozumět, přijímat 
ji a nikoliv poměřovat nějakou naší »objektivní« představou o jsoucnu! 
Jen ve světle živého bytí, ve světle »jsem« a nikoliv v představě »jest«, lze 
pochopit Klímův »egosolismus« jako »deoesenci«, ono tajemné »S«, 
kterým tento myslitelve svých denících označuje nevýslovnou totožnost 
vědomí s duší, se světem, s Bohem. Výrok »jsem Bůh« nelze transformo-
vat na slabomyslné tvrzení, že »Ladislav Klíma je Bůh«! To proto, že 
podobná transformace je přípustná (logická) pouze v rámci ontologie 
objektivity, tj. pouze ve výrocích o jsoucnech jako objektech. Avšak 
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nejenže pro pana Klímu jakožto jsoucno neplatí, že jest Bohem, ale ani o 
Bohu neplatí žádné »jest« právě proto, že Bůh není žádným jsoucnem. 
Z hlediska předsudku objektivity je zcela oprávněný, a tedy pravdivý 
výrok »Bůh není«, neboť nevyhovuje objektivním kriteriím jsoucnosti 
jsoucího. Jenomže v takovém bohaprázdném světě, ve světě objektivní 
reality, nemá pak místo ani žádné já. To opět není žádný abstraktní filo-
sofický závěr, ale konstatování historické zkušenosti od počátků novo-
věkého mechanicismu k vědeckému ateismu a odtud k potlačení veškeré 
svébytnosti a spontaneity (subjektivity!) přírody, života, člověka, jehož 
jsme svědky v současnosti! 

Světlo očištěné subjektivity, popírající a rozptylující temnotu objekti-
vity, dává pochopit jako samozřejmosti i ty nejobtížnější »kameny úra-
zu« Klímova myšlení a výraziva. Klímovo vášnivé popírání pravdy zna-
mená popření jsoucna jako prosté, konstatovatelné výskytovosti, nezá-
vislé na nás, znamená popření pravdy objektivní, pravdy »o sobě«. 
Klímovo pohrdání logikou, jeho »metalogismus« předvádí náhled, že lo-
gika je podmíněná, je nástrojem, tedy relativní a není založena abso-
lutní, nade vším stojící »objektivní« platností svých norem, na než již 
není možno se dále tázat. Rozumíme-li u Klímy pojmům »svět«, »hmo-
ta«, »jsoucnost« jako různým výrazům pro »objektivní realitu«, je vskut-
ku jasné, že jde o směšné, nesmyslné, sebe sama vyvracející protimluvy, 
hybridní pseudopojmy, jak nás náš myslitel svým vykazováním neexi-
stence světa, jsoucna, hmoty a směšné blbosti víry v ně opakovaně ujišťu-
je. Jasné to však je pouze ve světle subjektivity! Naděje na porozumění se 
hroutí, opustíme-li subjektivitu jako žitou zkušenost »jsem« a založíme-
li Klímovy výroky typu »není jsoucno« na pouhé logické objektivní ne-
gaci, po níž zbude nonsens »objektivní nicota«, vedle níž nám pak zbývá 
druhý nonsens: subjektivita jako jediná objektivní realita! V tomto ohle-
du jsou samotné Klímovy výroky často zavádějící; ani on, ani my však 
nemáme než tento jazyk objektivity, jímž se snažíme vstoupit na půdu 
nevyslovitelného. 

Při zdůrazňování živé zkušenosti »jsem« jako pole pochopení Klímo-
vy filosofie jsme se však vystavili risiku vážného nedorozumění. Mohl by 
totiž snadno vzniknout dojem, že jde o výzvu k jakési introspelcci, tedy k 
sebeanalyse, omezené na zkoumání obsahů vlastního vědomí. Taková 
introspekce - reflexivní zpředmětnění obsahů vlastního »nitra« - má 
však s výzvou k znovunalezení subjektivity jen málo společného: takový 
postup se opět snaží o objektivní poznání jako ideál »přísné vědy«. Ale i 
vlastní žité zpřítomnění naší subjektivity, jak se nám zjevuje ve vlastním 
vědomí, je pouze jednou z poloh, v nichž můžeme subjektivitu odhalit. 
Překonání předsudku objektivity a zjevení subjektivity jsoucna na cestě 
sebeočišťování se může dít zcela mimo sféru vší»psychiky«. To chceme 
ukázat na zjevování subjektivity poznávaného jsoucna v samotném lůně 
vědy, zejména současné fysiky. 

Novověká věda se konstituovala právě na předpokladu objektivní 
reality, tj. na představě skutečnosti jako inertní pasivity hmotných těles 
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přemisťujících se navzájem pohybem, jenž je jim určován zevně. Tato 
jsoucna zabydlující svět podle vědeckých představ, zaujímají prostor a 
trvají - a to je vše. Jsou »tak a nejinak«, nezávisle na toni, zda jsou po-
znávána čilí nic. A právě na této nezávislosti, čili objektivitě poznávané-
ho jsoucna spočíval ideál novověké vědy, ideál objektivního poznání. 
Na tento ideál objektivity však přírodověda našeho století postupně resi-
gnuje. Začalo to tím, že hmota sama přestala být chápána jako pasivní 
rozprostraněná inercie - substrát a podstata všeho pohybu - ale ukázala 
se - v rámci vědy a podle všech pravidel objektivního poznání experi-
mentální metody - jako svébytně se projevující aktivita, jako čisté dění a 
změna, jejímž je veškerá látkovost a předmětnost, jež dala podnět k no-
vověké představě objektivní reality, teprve druhotným, statistickým pro-
jevem. Představu rozprostraněných temných mas, buď do sebe neuspořá-
daně strkajících nebo spojených do kausálního zřetězení čili mechanis-
mu, nahradila představa vlnění a pole. Dále: je a ode vždy bylo přímo 
postulátem vědeckého přístupu a metody,, že o jsoucnu jako předmětu 
vědeckého poznání má smysl hovořit jen potud, pokud se jeví\ tj. pokud 
se může stát předmětem pozorování, měření atd. Pro vědecké uvažování 
- navzdory svému mlčky přijímanému objektivistickému předsudku -
neplatí vlastně žádné »an sich«: nic zásadně se nejevící, principielně ne-
pozorovatelné a nezjistitelné nemůže být předmětem vědeckých úvah a 
součástí vědcových hypotéz, a tedy vlastně neexistuje. To však znamená, 
že ve vědeckém přístupu k světu byl vždy už zahrnut dlouho nevyslove-
ný předpoklad, že bytí = schopnost projevu, tj. že jsoucno je ve svém je-
vení plně přítomno! Tento předpoklad zahrnutý ve vědeckém přístupu k 
světu, tedy předpoklad metodický, je však ve zřejmém rozporu s objekti-
vist i ckým východiskem vědy, tedy předpokladem metafysickým, zaklá-
dajícím tzv. vědecký názor na svět (Proto též právem jsme označili před-
poklad objektivní reality za před-sudek, protože souzení je již záležitost 
metody!) Poznatelnost každého předmětu poznání vypovídá zároveň o 
jeho (»objektivních«) vlastnostech. (Proto je »informace« nejen mírou 
vědomostí, ale i mírou uspořádanosti, přičemž obojí j e totéž!) Ukázalo se 
však, že to, jak se jsoucno jeví - a tedy také jest - záleží na způsobu na-
šeho přístupu, na procesu poznání samotného! Výchozí porozumění, 
metoda pozorování a měření, přístrojové vybavení, matematický aparát 
a způsob interpretace nelze od pozorovaného jevu oddělit! Toto zjištění 
je nejcennějším »poznatkem« moderní přírodovědy, jehož plody se v 
dnešních dnech pomalu projevují v nejrůznějších vědeckých discipli-
nách, i za hranicemi teoretické a kvantové fysiky. Tak i věda postupně 
nahlíží, že bytí jsoucna spočívá v jevení a toto jevení je jak výrazem své-
bytné aktivity poznávaného, tak aktivity poznávajícího. Vědecký pozna-
tek tak má neoddělitelnou subjektivní komponentu: to neznamená, že je 
každé poznání částečně výrazem svévole poznávajícího subjektu, nýbrž 
že poznatek sám je jedinečnou událostí setkání a má tak svou svébyt-
nost, svou subjektivitu. Vědecké poznání není tudíž odkrýváním něčeho 
sice schovaného, ale sama o sobě jsoucího, a suchou konstatací, jak nám 
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to líčí ideál střízlivé, nezaujaté vědeckosti. Kvědě náleží nedílně zaujetí, 
a to zaujetí pravdou: spočívá v partnerském setkávání se skutečností a 
má spise povahu hry, je »dobrodružstvím poznání«. 

Toto tušení o sounáležitosti subjektivity a světa, o totožnosti jsou-
cího, pozorovaného a pozorujícího se zrodilo z. lůna samotné objektivní 
vědy. To proto, že si tato věda sama postupně osvojuje zvyk provádět 
svou vlastní očistu. Věda uznává, že není absolutní, bez předpokladů, jak 
se domnívala. Její očista spočívá ve snaze vzít tyto své předpoklady, zá-
klady a východiska na sebe, vědomě si je přisvojit. Tím, že tak činí, že re-
flektuje a tematisuje S T O J vlastní základ a chápe své poznatky v jeho per-
spektivě, stává se - opět paradoxně - věda TOČÍ tomuto základu svobod-
ná, může jej tvůrčím způsobem pozměňovat, přestává být pasivní obětí 
novověké metafysiky, tj. předsudku objektivity. Lze proto smysluplně 
hovořit o očistě samotného vědeckého poznání. Tato očista se však děje 
celá »ve světě« a nemá co činit s introspekcí, se zkoumáním nitra indivi-
duálního vědomí. 

Naše krátká zmínka o překonávání předsudku objektivity ve vědě má 
především sloužit k pochopení, že subjektivita, o které zde hovoříme, 
není totožná s individuální psychikou. Domnívám se však, že radikální 
sebeproměna současné vědy má hlubší souvislosti s Klímovým gigant-
ským úsilím o vyjádření zkušenosti bytí jako vědomí Já a s jeho snahou 
důsledně žít v jednotě s touto zkušeností. Klímova filosofie se jeví jako 
první plné zjevení nastávající události v dějinách bytí, jejímž jedním z 
projevů je právě změna vědeckého chápání světa. Věda vždy platila za 
baštu objektivistické ontologie a je nejpádnějším argumentem oprávně-
nosti předsudku objektivity. Nyní se však tato tradiční pevnost předsud-
ku objektivity stává jevištěm jeho problematisace: základ novověké me-
tafysiky praská ve švech! Událost smrti Boha, kterou tato metafysika 
dovršila technickou civilisací, je tak záhy následován Jeho zmrtvých-
vstáním. Současná evropská filosofie, hluchá k této události, se mezitím 
sama snaží vyprostit alespoň člověka ze zajetí objektivního jsoucna. 
Činí tak úpornou resuscitací jeho » transcendentální subjektivity«, vyme-
zuje jeho »pobytovost« vůči »pouze výskytovému jsoucnu«, tahá člověka 
za pačesy z tmelu anonymní objektivity do »existence«, na niž mu zjed-
nává monopol (!), a odívá ho do abstraktní důstojnosti humanity vy-
bavené pomyslnými »právy« - za pohrdlivého smíchu vládců tohoto svě-
ta. Na pozadí těchto snah současné filosofické antropologie neváhám 
Klímu označit za apoštola - svědka a hlasatele - vzkříšeného Boha sa-
motného z vlastních sil! (A právě v této konfrontaci s antropologií a hu-
manismem se nám též osmyslní Klímovo pohrdání člověkem a lidstvem 
na jedné straně a jeho zájem o vesmír, duši, přírodu, jazyk, národ na stra-
ně druhé!) Ladislav Klíma svým životem a dílem svědčí o tom, že okovy 
objektivity a zákonitosti, jimiž člověk chtěl sevřít jsoucno, aby mu vládl, 
a stal se jejich obětí, tyto okovy že dávno praskly a že duch tíže, vládce 
tohoto světa je již odsouzen a svět je osvobozen, zbaven živoření koneč-
ného trvání a pouhé jsoucnosti a přiveden do svobody překypujícího bo-
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hatstvf bytí - Života věčného. Co na tom, že lidstvu tato kosmická udá-
lost, tato »radostná zvěst« dosud nedošla, že lidé »mají oči a nevidí, uši 
mají a neslyší«, protože chtějí vládnout a nechtějí být svobodni, chtějí 
být manipulováni, aby nemusili být sami sebou? Co na tom, že člověk 
nechce být vyveden z otroctví spokojené zajištěnosti egyptských hrnců 
objektivity do odpovědné svébytnosti živé subjektivity? 

Nedávno byla vyslovena otázka, zda vůbec lidstvo stačí »připravit 
svou připravenost« (Heideggerovatzv. Bereitung der Bereitschaft) k pří-
padné Boží záchraně. Jak by mohlo snést Klímovu radostnou zvěst, že 
tato záchrana, spása, kterou se lidstvo teprve má učit očekávat, aby ji 
poznalo, kdyby přišla, je již dávno zde? .... 

Proto musí Ladislav Klíma zůstat neznámý, být bezvýznamným, 
okrajovým myšlením v nenápadném podnájmu malého národa v srdci 
Evropy! Vždyť život přece spočívá v sebezáchově a v úspěšnosti trvání!... 
Všechny radostné zvěsti však mají tu smůlu, že tvrdošíjně hlásají opak. 
Co na tom! Quieta non movere ... 

Requiescant in pace - Klíma, jeho dílo i jeho tělesné pozůstatky. V 
nenápadnosti, v zapomnění, v podnájmu ... 

V Praze na Malvazinkách, při levém okraji hlavní hřbitovní cesty za 
kostelem, na hrobě v pořadí sedmém, jehož náhrobek nese jméno Marie 
Švagrovcové a členů rodiny Lososovy, lze spatřit mramorovou knihu s 
nápisem: L A D I S L A V K L Í M A - F I L O S O F . 

... requiescat in pace - in saecula saeculorum - na věky věků. Věk se 
totiž řekne latinsky saeculum, což zároveň znamená století a svět. Tako-
vé jedno saeculum saeculi - věk světa - se obrátilo. 

...Still dreht sich die Welt, unsichtbar dreht sie sich ... 

V A C L A V B E N D A (Praha) (*) 

POZNÁMKY K POZNÁMKÁM ČASTO SLYŠENÝM 

Židé mu odpověděli: »My máme zákon, a podle toho zákona musí zemřít, protože se 
vydával za syna Božího.« (Jan 19,7) 
„. jakýsi Josef Zvěřina, který se vydává za kněze. (Rudé právo, 24. 9. 1983) 

protože zlobři, jak pravděpodobné víte, musí před rozedněním zpátky pod zem, nebo 
se promění v horninu, ze které jsou stvoření, a nikdy se už nepohnou. (J.R. T O L K I E N , Hobit) 

Po ovoci jejich poznáte je. Jsou tací, kdo se za kněze jen přistrojují -
nemylme se, i k tomu je zapotřebí nemalé odvahy v tento čas pronásle-
dování a mimo chrám to ostatně odporuje příkazům moci, panující nad 
jistou částí časných trestů a časných možností. Jsou ovšem i někteří, kteří 

O Vychází bez vfidomt autora. 
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nedbajíce ani míry, ani důstojnosti převleku jsou časem ochotni při-
strojovat se nebo nechat se postrojovat i za ledacos jiného: nevadf-li jim 
vůle a autorita učitelského úřadu, nevadí jim pochopitelně ani pře-
zdívky, připomínající psí plemena, ani podvojnost a vzájemná nesmiři-
telnost zdrojů jejich titulů a požitků. A pak zůstávají ti náramně slaní a 
nestravitelní, kdo se za kněze opravdu vydávají, kdo se jako kněží vydá-
vají za našeho Pána a po způsobu našeho Pána, vydávají až k smrti. Kdo 
žízní po spravedlnosti a neopouštějí vdov, sirotků aniž vězňů. Kdo 
neodvrátí tvář, míjejíce zraněného a oloupeného nebožáka poblíž cesty, 
nesklopí zrak, mumlajíce slova prázdná a omluvná, když je hlučně a 
výhružně haněna pravda. Kdo si z bláznovství pro Krista ochotně znovu 
a znovu »ušijí z ostudy kabát«, jak něžně praví Rudé právo: tento eufe-
mismus prozrazuje jen málo o tom, že to obvykle bývá také kabát z 
kopřiv a utrpení. Podle přání neblahé moci a po vůli Toho, který je Pá-
nem časů i činů, jen nemnozí z těchto věrných služebníků nejsou mrtvi 
nebo vymazáni z lidské paměti: je mým nejhlubším přesvědčením, že 
jedním z nich je Otec Zvěřina, po křesťanském familiárním způsobu 
řečený Pepíček těmi, kterým kdy byl pomocí a oporou. Pepíčkovy skutky 
svědčí zajisté o mnohém, je však psáno, že je-li víra bez skutků mrtvá, 
jsou skutky bez víry plané: a on v hluboké křesťanské pokoře klade vždy 
svou víru do otázky - bojovník o víru a pro víru, nikoli Boží penzista a 
obratný kupec věčných jistot. Zajisté naše srdce a ledví může soudit toli-
ko Bůh, je-li však vůbec nějaké světské vodítko pro zvážení opravdové 
víry, pak je to neutuchající důvěra a veselí, ona radostnost dobrého pra-
mene, která z Otce Zvěřiny vyzařuje na každého, kdo má oči k vidění: 
navzdory všem nepřízním, pod nimiž jiní dávno padají a které jsou jemu 
jen důvodem k laskavému pousmání, navzdory neskutečně dlouhému 
řetězu zkoušek a křivd - a také navzdory věku. Neboť příležitostí k to-
muto neumělému holdu je skutečnost, že se Josef Zvěřina podle kalen-
dáře i věrohodných svědectví dožil sedmdesáti let: jen podle nich, neboť 
když se s ním setkáš, když jsi stržen jeho mladistvým elánem kněze, člo-
věka, občana i učence, nikdy by tě nic takového nenapadlo, Muž skuteč-
né víry, muž v pravdě se vydávající! 

* * * 

My zde však chceme oslavit pravdu tím, že se pokusíme vrhnout tro-
chu světla na některé lži, které se za ni vydávají či toliko přestrojují, spo-
léhajíce na svou pravděpodobnost a přemlouvavou schopnost. Jde o 
okruh tvrzení respektive hesel, jejichž vzájemná návaznost snad vyni-
kne v průběhu našich poznámek (a budou to opravdu jen poznámky či 
téže, něco jako to třetí kohoutí zakokrhání, které nečiní jitro, jen se je 
pokouší přivolat). Že socialistické myšlenky, ať již Marxovy či spřízněné 
provenience, jsou v jádře dobré, jen byly pokaženy neblahou praxí. Že 
specielně ideál sociální rovnosti je něčím, co je naším společným lid-
ským úkolem a co nemůže být dost dobře zpochybněno - nanejvýš lze 
diskutovat o vhodnosti prostředků k jeho dosažení. Přitom takové hlasy 
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zaznívají i z křesťanského prostředí a křesťanskou řečí, dovolávajíce se 
Evangelia - právě tomuto prostředí jsou určeny mé výhrady a na řeči 
Evangelia se je pokusím artikulovat. 

Nejprve tedy k marxismu a socialistickým myšlenkám vůbec, a to s 
klidem k jejích »nejčistšímu« a »nejautentičtějšímu« jádru, které údajně 
představuje vůdčí duchovní a mravní impuls posledních sta let. Záslu-
hou imperativů, v nichž jsem vyrůstal a studoval, vím o těchto myšlen-
kách nemálo, přesto bych však chtěl cosi předeslat: pro ty, kdo se za kaž-
dou cenu snaží obhájit neobhajitelné, i pro ty, jímž by snad příznivější 
okolnosti dovolovaly ušetřit si díky této poznámce putování po zbyteč-
ných cestách. Protože je notoricky známo, že lidský život je krátký a ne-
jistý a že přemíra informací se stává jednou z nejvážnějších překážek 
pravdy, je nadmíru užitečné osvojit sí jedno docela prosté kritérium: jak-
mile někdo slibuje uskutečňování ráje na zemi vlastními lidskými silami, 
jakmile se dovolává návratu (1) k původnímu neporušenému stavu, 
netřeba to dále číst - v lepším případě podvodník, v horším fanatický ší-
lenec. Zjevená i historická zkušenost nám však ve vzácné svornosti uka-
zují, že každý takový nárok »změnit jen to a to«, »odstranit jen tu či onu 
překážku a ten či onen lidský koukol, kazící lad celkového plánu«, aby 
se již konečně dosáhlo absolutního dobrého, znamenal vždycky jen he-
katomby mrtvých a nesnesitelné ujařmení přeživších, aniž by bylo jen o 
krok pokročeno k přislíbenému ideálu. Také druhá apriorní námitka je 
dobře zakotvena v Evangeliu, v onom »po ovoci jejich poznáte je« a »ne 
každý, kdo volá Pane!, Pane!, přijde do království nebeského«. Již od 
bezčasí pádu andělů a od prapůvodních časů »peccatum originale«, se 
dobře ví, že to nikdy není člověk, tvor k Božímu obrazu stvořený, kdo 
kazí dobré myšlenky: vzejde-li kde zlo, pak vždy jen ze semene čistého 
ducha a čistých idejí, jemuž člověk ve své slabosti znovu a znovu podlé-
há. Ovoce lidských skutků bývá nedokonalé, svraskalé, nedozrálé a 
trpké, je-li však plné jedu, přináší-li smrt a zkázu, tu můžeme bez nebez-
pečí omylu říci: tento jed je plodem ducha, to špatné myšlenky pokazily 
(toliko slabé) lidi a rozehrály v nich jejich možnost konat zlo. Nevědo-
most hříchu nečiní, aniž by byla špatnost přítomna a vtělena v kterém-
koli stvoření, neboť Bůh »viděl, že je to dobré«: jen duch je ve své 
svobodě schopen dát povstat těmto neblahým věcem. 

Každý z těchto dvou důvodů sám o sobě postačí, abychom nad tímto 
bláznovstvím pokrčili rameny a věnovali raději čas modlitbě. Lze arci 
poukázat na četné konkrétní kletby v samých základech tohoto učení, 
které je předurčily stát se velikým svodem, zhoubou mnohých a straš-
ným trestem za nakupivší se lidské provinění. Jmenujme opravdu jen na-
mátkou. Hřích pýchy proti Bohu i proti všemu stvořenému, korunovaný 

(1) 1 logika zde pokulhává, nebof dovolával sc déjin a jejich zákonitostí je nezbytné; a dSjiny 
jsou bytostně tím, co nčkam smGfuje a nezná návratu. Dokonce ani Vykoupení jako výsosl-
ný Bo?J Čin nikterak neznamená odvolání anděla s plamenným mečem od bran ráje, nýbrž 
příslib nové řlSc a otevření cesty k ní, plné nejistoty a utrpení a služby, cesty vskutku dějinné. 
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v sekulární rovině oním: »Filosofové svět jen různě vykládali, jde však o 
to jej změnit« (Aby nám náhodou nebylo špatně rozuměno: Kristova 
»změna srdcí« je procesem přesně opačným, ona je východiskem 
poslouchání, ne ničivé vlády.) Hřích zoufalství neboli nihilismu, ať již 
obratnými manipulacemi s pojmem »odcizení« popírá kohokoliv a co-
koliv druhého, či ať tvrdým dějinným determinismem a »převrácením z 
hlavy na nohy« anihiluje nakonec i samotného hříšníka a jeho svobodu. 
Četné hříchy proti pravdě, která je učiněna majetkem (třídy, jejího revo-
lučního předvoje a posléze jen »objektivních« zájmů tohoto předvoje, 
vyjadřovaných puncovanými orákuly), věcí mrtvou a mravně i ontolo-
gicky lhostojnou. Po osvědčeném způsobu »opice Boží« bylo do těchto 
myšlenek, které jsou nedílně i praktickými návody ke svému uskuteč-
nění, převzato mnohé, co se zrodilo ve starozákonní a rabínské tradici či 
v rámci historických struktur katolické církve - v podobě jen nepatrně 
proměněné, o to odlišnější je však celkový záměr a cíl. Atd., atp. Jen nad 
jednou ideou socialismu, patrně nejúporněji hájenou co zdravá a 
vnášející tak zmatek i do mnohých křesťanských myslí, se zde chceme 
pozastavit poněkud podrobněji: je to ideál (přiznejme hned, že my jej 
označujeme za kletbu) sociální rovnosti. 

Za prvé je nutno konstatovat, že společnosti tzv. reálného socialismu 
nastolily sociální nerovnost v míře historicky nebývalé i neočekávané 
(jisté - v daném případě nanejvýš sporné - minimální sociální zajištění, 
vlastní uzavřeným společnostem, nemá se sociální rovností samozřejmě 
nic společného). To je logický důsledek našich výše uvedených tezí, jako 
všechny až příliš eklatantní pravdy se však tento fakt vždy znovu stává 
námětem pochyb a diskusí. Za druhé je nutno konstatovat (a ani ty nej-
puvodnější teoretické zdroje socialismu se tím příliš netají), že možnost 
uskutečnění tohoto ideálu je podmíněna znásilněním, že cenou za do-
sažení sociální rovnosti je likvidace rovnosti politické a občanské, 
popření důstojnosti jednotlivé lidské bytosti a její svobody. Návrat až 
kamsi hluboko do předkřesťanských časů. Je však jasné, že ani jedno z 
těchto konstatování nestačí zdiskreditovat ideál sám, nanejvýš použitou 
metodu a její efektivnost: nezůstává sociální rovnost něčím, oč je kře-
sťan trvale zavázán (s vysokým stupněm priority) usilovat, čeho nedo-
statek je mu výzvou a současně »špatným svědomím« před stávajícím i 
kterýmkoli budoucím světem? 

Tento problém má celou řadu dosti různorodých aspektů a bylo o 
něm již napsáno tolik učeného i hlubokého, že se zde musíme spokojit 
nanejvýš jednotlivými poukazy. Rozhodně je chudoba darem, darem z 
největších a určeným všem: jako jedna z nejdůležitějších forem Kristova 
stálého zpřítomňování je pokladem jak pro ty, kteří takto svého Pána 
následují a připodobňují se mu - pro chudé - tak pro ty ostatní, kteří se s 
ním na tento způsob setkávají, obdarovávajíce Ho a poznávajíce v neju-
božejším z bližních. Je-li pojem chudoby morálně i ontologicky jasný, 
byla-li chudoba mnohokrát po právu vyvýšena před oči světa co jedna z 
dobrých cest, zdá se otázka majetku mnohem ošidnější a dvojsečnější: to 
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vždycky usnadňovalo vyslovovat kolem ni ledacos nepředloženého a vy-
dávat to za dobrou a jedině pravou zvěst. Zajisté je majetek, zvláště v 
míře možnostem toho onoho člověka nepřiměřené nebo pro srdce trvdá, 
čímsi ohrožujícím a překážkou spásy: nesnadno vejde bohatec (ať již 
ho bohatcem činí jediný prsten či statky v ceně poloviny země, to je zce-
la okrajová záležitost) do království nebeského; mládenec se pak za-
smušil a opustil cesty Ježíšovy, neboť byl velmi bohat. Současně je však 
majetek čímsi dobrým a pravým, uznanou a nezpochybněnou mírou 
hodnot, i kdyby na sebe měla brát podobu pokladů v nebi: když pone-
cháme stranou strukturu valné části Ježíšových podobenství, je to již 
mojžíšovský zákon, který právě za spravedlnost a štědrost vůči chudému 
slibuje rozmnožení majetku - jako odměnu a věc před Bohem i lidmi 
prospěšnou. Nejspíše snad lze říci, že se to s majetkem má nějak obdob-
ně jako s onou »šťastnou vinou«, bez níž bychom nepoznali slávu Vyku-
pitele, s hříchem prarodičů získanou schopností rozpoznávat dobré a 
zlé: je kamenem úrazu pro mnohé, ale současně i velikou a nezbytnou 
školou, školou odpovědnosti a úcty k Hospodinově dílu i Jeho vládě. Ne-
boť podstatné je, že my Bohu patříme, Kristus přišel do »vlastního«: aby-
chom mohli opravdu žít jako tvorové, k obrazu Božímu stvoření, aby-
chom mohli být právi svému synovství, je nezbytné, aby i nám něco 
patřilo, abychom se naučili rozvíjet starostlivý vztah láskyplné odpověd-
nosti za svěřené. Obdobně jako svoboda je i majetek tím nedotknutel-
ným projevem vážnosti Boží lásky k nám, který nám dává plnou mož-
nost zatratit se a Boha opustit, jehož odpovědné zvládnutí je však bez-
podmínečným předpokladem naší spásy - alespoň v té jediné a neod-
myslitelné podobě dějin spásy, do které jsme vrženi. 

Tomuto podvojnému charakteru majetku odpovídá také dvojí impe-
rativ, jehož se křesťanu ze zjevení dostává: na jedné straně naléhavá a 
spásu podmiňující výzva k almužně, štědrosti, rozdělení se svým bra-
trem, na druhé straně kategorický zákaz »požádat statku bližního své-
ho«. Jakýkoli pokus o dosažení ideálu sociální rovnosti, založený na ne-
respektování tohoto zákazu, nutně převrací veškeren řád a zahajuje ce-
stu, na které je s železnou logikou popřeno jedno přikázání po druhém a 
pravda se mění v lež - specielně je teprve takto majetek zbaven výsady 
ospravedlnit se štědrostí a tvořivým rozmnožováním, chudoba se pak 
mění z naděje a daru na skutečné prokletí. Ještě cosi víc je však zapotřebí 
dodat k zmíněnému ideálu: totiž i pro ten případ, kdy je beze vší nepocti-
vosti a postranních úmyslů (což je historicky nanejvýš vzácné) vyhledá-
ván cestami pokojnými a mravně Nezávadnými - zda je opravdu kře-
sťanské či dokonce pro křesťana závazné takto si počínat a takový cíl si 
vytyčit. Náš Pán pravil, že chudí budou vždycky mezi námi, a ostře 
odmítl nabídku proměnění všech kamenů v chleby - tedy nabídku »po-
zitivního« uskutečnění sociální rovnosti, odstranění chudoby bez po-
rušení přikázání a znásilnění lidské svobody. Tím je jednoznačně dán 
obsah našeho následování i meze, za nimiž sestává poblouzněním a pyš-
nou snahou mařit Boží plány. Kdykoliv a kdekoliv pomáhat odstraňovat 
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či zmírňovat sociální nerovnost, skýtat almužnu či se rozdělit s bratrem 
(i potom ovšem zůstává každému jeho díl majetku - a tedy také svoboda 
a milost, jak jej rozmnoží nebo jej promrhá), být v tomto neúnavný: ne-
jen aby nevěděla levice, co činí pravice, ale abych nevzpomínal dnes, co 
jsem učinil včera. Ideály však pokud možno nevytyčovat (nejen dobrými 
rozhodnutími je dlážděna cesta do pekel, ideály tam obyčejně vedou 
ještě spolehlivěji), v žádném případě pak ne ten o sociální rovnosti. Když 
už pro nic jiného, tedy pro Kristův svatý příslib, že i On bude s námi až 
do konce časů - kromě eucharistie právě v chudých a trpících, které bu-
deme vždy a codenně potkávat. Nejenže tedy usilování o sociální rov-
nost není povinností křesťanů a jejich zanedbaným úkolem, ono je 
jedním z velikých svodů, které nám opětovně a v masce zvířete nej-
chytřejšího předkládá otec lži: po Stromu poznání pojezte ještě ze Stro-
mu života a budete jako bohové, odstraňte bídu a chudobu a budete více 
než bohové, neboť vlastními silami dokážete poopravit Jeho stvoření a 
vykoupit se z kletby prvotního hříchu. Ideály jsou věc všeobecně vážená 
a ideál sociální rovnosti se vydává za tak dobrý a nepochybný, že je zajisté 
pohoršením a kamenem úrazu pro mnohé pokusit se jej popřít v samém 
základě - co však od časů Kristova kříže není v křesťanství pohoršením. 
Už bychom si měli pomalu odvyknout líbivé řeči aggiornamenta. 

Z D E N Ě K R O T R E K L (Brno) O 

SLOVO O ČESKÉ KULTURNÍ DISKONTINUITĚ 
O minulosti a současnosti, ale také o českém románu 

U mnoha současných needitních prací historických, při jejichž četbě 
nepochybuji o poctivém úsilí autorů, mně chybí znalost závažných hi-
storických mezníků, popřípadě vůbec zevrubná analýza určitých čes-
kých dějinných etap. Pokusím se dotknout - nikoliv zmapovat - aspoň 
něco z toho, co mne už delší dobu tísní, nalézt trigonometrické body, 
vysvětlit mezery a disproporce. »Národ je pouze tak stár, kam sahá jeho 
paměť,« začal bych přímo větou Josefa Palivce z eseje Dvojdomá kultu-
ra, tedy kam sahá paměť jeho literatury, a to ať denotační, ať konotační 
zobrazení charakteru doby a společnosti v ní. 

Paměť národa jinými slovy je obsažena v jeho kultuře, kulura pak je 
mi vlastní realizací národa, a to každodenní - mnohokrát jsem už citoval 
Renanův výrok o národu jakožto každodenním plebiscitu. Národ se 
každodenně realizuje, znovu ustavuje, znovu k něčemu připravuje jedině 

O Příspěvek označený autorem jako »přednáška s několika zdánlivě nesou vztažnými odstav-
ci« vychází bez jeho vědomí. 
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svou kulturou za jednoho předpokladu, bez něhož kultura a její vývoj, 
její zmnožování a obohacování, myslitelná není. Národ si je vědom své 
minulostí, zná ji, nepodléhá mytizování, sebeklamům, jinak řečeno chá-
pe sám sebe skrze kulturu v souvislostech s tradicemi. Nemá toliko jednu 
jedinou tradici, zúžit ho výlučně do jediné znamená ořezat všechny vět-
ve na pahýl obrůstající neplodonosným listím. Nemá ani pouhé dvě, jak 
soudí Josef Palivec v uvedeném eseji, když někdejší církevní rozdvojení 
na našem území považuje za »vítanou dvojproudnost« vytvářející pro-
stor pro konfrontace a vzájemné poopravování. Národ jich mívá více, a 
čím více kulturních tradic, z nichž žije, tím pro jeho vnitřní život a boha-
tost lépe. Pokud si je uvědomuje. 

Na okamžik se odkloním k terminologii doznav, že tradici chápu v 
tomto smyslu; continuaía reditio opinionum, consuetudinum et doctri-
narian. Každé slovo váží jednoznačnost tolik co základní kámen. Sou-
vislé, nepřetržité (tedy ne diskontinuitní) předávání (tedy ne umlčování, 
zatajování úplné či částečné) mravů, mínění, zvyklostí, nauk a - opět do-
dávám - in realiíate plena et creativa. Tedy ne v šálení, ve vytrhování 
částí z celku, ve zkreslování, ne v úlomcích vydávaných za celek v 
jakémsi ideologicko-rétorickém tropu zvaném synekdochální partikula-
rismus na talíři předkládaném k věření s dostatečným návodem k další 
samoobsluze. Tedy ne v domněnce a v zdání o realitě. Inspirační zdroje 
mají předpoklad ve vědomí souvislostí. 

S doklady k tomu, jak se desetiletí a desetiletí zacházelo u nás s 
vlastní minulostí, ba i současností, se setkáváme na každém kroku kaž-
dého dne a Evropan by se podivil, jak národ uvízlý v sebešálení a v z my-
tizování dokonce i nedávná může vůbec existovat a odkud se v něm bere 
touha zbavit se vlastní identity. Generační vlny procházející zideologič-
těním všech forem národního života, počínaje mateřskou školkou, na se-
be nenavazují, protože postrádají možnost se poznat Dnes sám termín 
»mladá generace« se jeví sporným, víme-li, že se skládá z řady nesouvis-
lých skupin se společným popřením, s univerzální negací všech světo-
vých stran, Tabuizované neuralgické body se obejdou nebo zfalšují 
(kupr Únor a činnost Akčních výborů), dějiny se eventuálně nazpět 
přeorganizují, upraví, aby vyhovovaly po každé jiné potřebě - a nikdo si 
ničeho nevšimne - přesně tak, jak po válce předvídal Orwell. Podle této 
potřeby se upraví archivy a hermeticky uzavřou. Už samo zpochybnění 
všeho slyšeného a oficiálně čteného může mít přízvuk heroického činu, 
avšak toto ostří je broušené z obou stran. Tak lze slyšet, že lež je všech-
no, skutečno se ztotožní s výmyslem, příčiny s následky, zlo - defectus 
boni - s dobrem a tak dokola kolem stolu. Obdobnou nebo aspoň při-
bližně podobnou situaci, tak úplnou mocenskou interpretaci skutečnosti 
vždycky podřízenou do detailu mocenskému zájmu (tak rozumím pojmu 
ideologie, jehož jinak neužívám) si Evropan představit nedokáže, dokud 
ji neprožije sám na sobě a na svých vnucích. 

Odhlédněme od problematiky »smyslu dějin« nebo »národní pova-
hy« a na okraji jenom podotkněme k prvnímu, že kupř. Gollo Mannovi 
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byl »smysl dějin« patrný někdy více, někdy méně, někdy mu dějiny 
vlastního národa německé ani nebyly, někdy mu dějinami nebyly vůbec. 
To si však vyřeší historik budoucí, my se držme úkolu a snažme se příliš 
odstavce nerozšiřovat. 

Nedávno jsme z několika úst slyšeli přirovnání k české situaci po Bílé 
hoře. Nic nemohlo být řečeno nešťastněji, ahistoričtěji a zároveň nic ne-
mohlo jasněji doložit existenci kulturní diskontinuity. Soudím, že zdo-
mácněla, po případě by podle mého v obecné užívání přejít měla periodi-
zace současných dějin na období První republiky, Druhé republiky, Pro-
tektorátu Čech a Moravy a Slovenského státu, Třetí republiky, období 
Poúnorové (terminologicky vágní, nepřesná a nepřijatelná jsou »léta pa-
desátá«), rok 1968 s krátkým, několikaměsíčním dozníváním, období 
pozdější, po tomto roce. Co dějinný usek, to zvrat, zvláštní společenské 
klima dané politicko-mocenskými strukturami, zvláštní vývoj s tekto-
nickými změnami v národním tělese. Nezapomínejme však, že kulturní 
vývoj přerušení nepoznal ani za Protektorátu; a po roce 1945 rychle v 
publikační činnosti navazoval válečným děním přetrhané nitky s kul-
turními centry okolního světa. Co následovalo za několik let? 

Zaznamenám hrst faktů a číslic z oblasti literární. Akčním výborem 
Syndikátu československých spisovatelů byly okamžitě po únoru vy-
loučeny desítky spisovatelů, zastaveno vydávání téměř všech časopisů, 
zbylé (Kritický měsíčník vedený místo Václava Černého Pavlem Eisne-
rem, Vyšehrad apod.) vycházejí do konce roku. Sdružení katolických 
spisovatelů a publicistů vydávající revui Akord, Moravské kolo spisova-
telů, pražský Máj, olomoucká Družina a další okamžitě rozpuštěny. 
Koncem roku 1948 se rozpouští i střechová organizace Syndikát čsl. spi-
sovatelů a oznámen ustavující sjezd nového Svazu čsl. spisovatelů na 4.-
6. březen 1949. Z členů ustavujícího výboru jsou škrtnuti: Jaroslav Kva-
pil, Vladimír Holan, Josef Stefan Kubín, Jaroslav Seifert, František Ha-
las, přestože se nepřihlašuje, dostává legitimaci »čestného člena«. (Ni-
kdy ji nepodepsal.) Údaje o poúnorovém vylučování ze Syndikátu lze 
čerpat z tištěného, interního časopisu Plán, řízeného Pavlem Nauma-
nem, následující z cyklostylovaných, rovněž interních zpráv nového 
Svazu čsl. spisovatelů. Podle nich neschválených kandidátů členství by-
lo 167, odmítnuto 446, z beletristů dále 34, z překladatelů 11, z autorů 
literatury pro mládež 82, a to po únorových čistkách ze zbytku zbylých. 
Stejně bylo naloženo s profesorskými a učitelskými sbory škol všech 
stupňů, s ostatními kulturními organizacemi a spolky až po Svaz zahrád-
kářů s tím, že vyloučení se předávali Úřadu ochrany práce k pracovnímu 
nasazení do čtyř sektorů: doly, hutnictví, zemědělství, stavebnictví vý-
hradně na manuální práce. 

Zvlášť otřesně působí situace na vysokých školách, kde stovky vyso-
koškoláků, třeba i před posledními universitními zkouškami, jsou - jak 
zněl dobový termín - okamžitě totálně nasazeni. Další vývoj je více mé-
ně známý, byť taktně- přecházený. A co zanedlouho na to nastupuj ící ge-
nerace? Začínaly jako to Camusovo město po moru: »Smazalo minulost 
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a začíná od nuly.« A další generace přicházely do nových škol, učily se 
teprve psát (třeba vědět co), číst (opět třeba vědět co) a lepit nástěnky. 
Nemaje v úmyslu rozhovořit se s dalším interpretačním rozvíjením hi-
storických faktů více, pro dnešek, konstatuji jako přímý účastník tohoto 
i předcházejícího dění - na přesně opačné straně - existenci tragického 
kulturního zlomu s nedozírnými důsledky, jež charakterizuji jako fakt 
české kulturní diskontinuity dodnes neodstraněné. Pročpak, suaves ho-
mines, jest chodit k době po Bílé hoře (při minimálních znalostech baro-
ka) a ne kousek za roh? 

Obraťme list. Max Picard ve své znamenité analýze Německa před-
hitlerovského a hitlerovského {Hitler in uns selbst) nalézá vnitřní dis-
kontinuitu, nesouvztažnost světa okolního se stavem člověka, žijícího z 
okamžiku k okamžiku, vznikajícího skrze okamžik a degradaci slova v 
heslo, protože jeho vnitřní život nemá a nezná jakýchkoliv souvislostí. 
Nitro tohoto člověka nevidí žádnou souvislost s minulostí, s žádnou věcí 
není »vnitřně spoután«, čas nechápe jako trvání, ale jako okamžik, a 
proto může mechanicky dělat cokoliv, interpretovat Bacha i stavět ply-
nové komory (Himmler), vyhlazovat národy i plakat při poslechu Mo-
zarta (Heydrich). Ve světě diskontinuity se žádná věc nemůže vyvíjet, 
stávat se odlišnou od jiné. Picard se táže, je-li ve světě nesouvztažnosti 
možné nějaké společenství, a odpovídá, že zde existuje jen »registrace 
lidí« bez paměti, bez vývoje, politická akce následuje po jiné akci - třeba 
protichůdné - vytváří se řada nekonečných »akcí«. Rozumný řád degra-
doval na vnější seskupení, pravda i omyl jsou čiré náhodnosti v jakémsi 
zabsolutněnf nepatrnosti, nicotnosti, v mechanickém a vnějškovém 
přiřazování a skládání věcí, dějů, činů. Člověku, jemuž chybí paměť 
(ztrátu paměti ovšem nikdy nepostřehl), všechno nahrazuje mechanický 
sled a pseudokontinuita »vnějšího provozu«. Maxu Pícardovi se zdá, že 
věcí člověkem stvořené už s ním nesouvisejí, ba vzdalují se mu a Hitler 
svým systémem této diskontinuitě dal zdání vnější a zkarikované jedno-
ty prostřednictvím hesel, frází a organizačního rituálu. Jmenované pří-
klady (Bach - Himmler, Mozart - Heydrich a dal by se vyjmenovat stou-
pající počet paralel dalších) jsou možné ve světě, v němž věci »neexistují 
podle své podstaty«. Ve světě, v němž cokoliv se může přihodit kdykoliv 
a jakkoliv, řazené příhody a děje se vzápětí mohou popírat bez vnitřních 
souvislostí, aniž si kdokoliv čeho všimne; vidět jev jako celek je odepře-
no. V důsledku: chce-li člověk »překročit lidskou míru zla, musí vůbec 
přestat být člověkem, musí se stát aparaturou«. Diskontinuita se proje-
vuje přirozeně i v řeči: »tlačí člověka ke lži«. Mašinérie diskontinuity 
má tutéž strukturu jako lež, obdobně jako »ve struktuře pravdy a struk-
tuře řeči odpovídá jedno druhému«. Když se v minulém století prohlásil 
duch za produkt hmoty, později se odvozoval od sexuálna, následovalo 
odvozování od rasy, třídy, zítra od čehokoliv jiného. (Myslím si potají, 
že bude odvozováno od computerů.) 

Mechanismus okamžikovosti a nesouvztažnosti, v němž rozdíl mezi 
omylem a pravdou mizí, vzal Hitler - nedomnívejž se nikdo, že snad 
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hovořím o někom jiném - z »čistě soukromého provozu do státní režie«, 
kde se dávají pro to směrnice, pokyny, usnesení, povely, linie, kde není 
dialogu, ale monologu. Nesouvztažný člověk žije ve fragmentech, skáče 
z fragmentu na fragment Slovem: je to svět, v němž už je napřed možné 
všechno, v němž se žije ze střídání okamžiků a akcí nemajících k sobě 
nijaký vztah, v němž se nezná mravní závazek, a proto si v něm lidé při-
padají tak nevinní. Co se stalo, co se událo, stalo se »jakoby mimo ně«, a 
tudíž nevědí, co zlého vlastně udělali. Max Picard ovšem negeneralizuje. 
Ví o lidech i o společenství plných kontinuity ve světě rozvratu, do nichž 
to, co bylo dříve u všech nebo téměř u všech, v celé společnosti, se stáhlo, 
soustředilo, uchovalo, zachránilo pro budoucí možnosti a naději. 

Pozdrželi jsme se nadmíru u tohoto švýcarského analytika z těsně po-
válečných let? Mohli jsme přece místo něho znovu připomenout a vy-
ložit dnešním zrakem Juliena Bendu, jeho La trahison de clercst Ortegu 
y Gasset v La rebellion de las masas nebo z doby války Crisis of our Age 
Pitirima A. Sorokina, Wilhelma Ropkeho, či řadu dalších z časů, kdy se 
jasně a zřetelně manifestovala krize společnosti a kultury, kdy se roze-
bíraly důsledky z příčin. Bývám-li v pokušení hovořit ne už o pouhé kri-
zi, ale o možném zániku, vybral jsem namátkou právě tohoto filosofa na-
děje navzdory všemu se zcela určitým záměrem. 

Vraťme se oklikou k původnímu tématu. Kulturní kontinuita, opa-
kujme, předpoklad vývoje, si kromě jiného vysloveně žádá svobodu, na-
vazování tvůrčích činů jednotlivých generací na sebe, třeba v polemi-
kách a nesouhlasu. Začínat od nuly, dokonce od nesouvislé řady nul se 
rovná setrvávání v době jeskyň (ačli je to možné). I tehdy, kdy mimově-
decké důvody, mylné a ne dosti poučené výklady minulých dob uplynuly, 
zamlčování celých etap se objasnilo moderním bádáním, kdy se počínají 
znovu objevovat celé dějinné úseky, s podivem uzříme kontinuitu ukry-
tou někde jinde. Přijdeme k ní. Nyní mám na mysli český barok objevený 
Josefem Vašicou, Zdeňkem Kalistou, Vilémem Bitnarem, Albertem Vy-
skočilem a dalšími zapomínanými. Tak jenom neúplná bibliografie 
písemnictví mezi lety 1630 k roku 1750 zachycuje částečně někdy kon-
cem První republiky na dva tisíce knižních titulů. Od roku 1948 na dlou-
há desetiletí barokní bádání oněmí, i když se barok odedávna a defini-
tivně stal viditelnou a neodlučitelnou podstatnou částí české krajiny, 
českého prostředí, české architektury ve městech i na vesnicích, českého 
ducha, zvyklostí, obyčejů a písní. Jen na okraji připomeňme, zajisté zby-
tečně, že dějinné úseky hodnotí sebe samy skrze svůj věk, že Velkou 
legendu o sv. Kateřině, Alexandreis a úhrnem poezii gotickou, vrcholy 
evropské poezie vůbec, nemůžeme poměřovat a hodnotit poezií Halaso-
vou či Ivana Blatného, že onen věk nelze nijak aktualizovat a ze-
současňovat tak jednou provždy uzavřený historický usek. 

Tažme se, kam se ukryla kulturní kontinuita a vědomí národní po-
spolitosti kdysi i nyní. Ukryla se neviditelně, hluboko v selském lidu, pě-
stujíc a předávajíc si své zvyklosti, zkušenosti, dějiny, víru, řeč i v době, 
kdy jeho budoucí buditelé psali zatím latinsky či ještě německy a až poté 
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česky. Pavel Eisner bystře poznamenal, že čeština je jazyk selský, byť 
plný vlivů právě latinských a německých. Kdo jím chtěl hovořit, musel 
nejdříve pochopit selský lid. Kdo chtěl bránit lid, musel pochopit jeho 
bohatství a toto bohatství převzít. Odtud seznáváme, že vzdor osví-
cenství a jeho následovníky oficiálně zamítnutý a pokořený barok žil v 
selském lidu dále, jím jsme se vřadili do Evropy latinského ducha, zčešti-
li jej rovnorodou příbuzností až po ty selské chalupy a Boží muka. Zde 
také spočívá vlastní důvod stále a stále živého barokního fenoménu přes 
romantismus, Máchu, Erbena, přes Zeyera, Březinu, ano, přes Wolkra, 
Halase, Holana, Palivce po Karla Šiktance dodnes. Odtud také si lze vy-
světlit, proč lidové vrstvy tak náhle v sobě nalézají jen zdánlivě ztrace-
nou demokratickou kontinuitu úplně spontánně v roce 1968. 

Pro větší ujasnění: že doba pobělohorská národní tragédií byla, zů-
stává nesporné, nezamlčuji však, že v téže době vznikají počátky ná-
rodního obrození, barokního nacionalismu českého s nobilizací lidové 
češtiny. 

Jiří Mahen, psal se rok 1924, si kadl otázku: »Kde je počátek a konec 
češství?« Řekl bych nejdříve: Kde je počátek a eventuální konec, tam po-
zorujeme kontinuitu, sama formulace otázky je vyjádřením kontinuity, a 
tedy naděje. Za třicet let se zdálo, že přervání kontinuity je konečné, ofi-
ciální zamlčování díla celých vědeckých a tvůrčích generací neodčinitel-
né, Nebezpečí vzrůstalo a vzrůstá a je větší než v době, kdy oficiální částí 
národa musel být nalezen Albert Camus (řeč je o knize La peste - Mor, 
vyšlé ve franštině r. 1947, knize klíčové po všech stranách, u nás vydané 
až v r. 1963), přes Moskvu pak i Ernest Hemingway, a konec konců také 
Karel Čapek. Za zmíněných okolností vypadá jako zázrak skupina spiso-
vatelů tzv. kritického realismu z roku 1962, její mravní růst v boji s mocí, 
i pozdější generační skupiny a jednotlivci (Sešity pro mladou literaturu, 
předtím Tvářapod.). Poruchy kontinuity se však nutně projevují i u nich. 
Lze přistoupit ke komputerizaci podniku (nebo k žáku Romana Jacobso-
na Lévy-Strausovi), k prozatímnímu stupni bez znalosti stupňů - a bojů 
o tyto stupně - z předcházejícího dědictví? Univerzitní profesor, slavi-
sta, zjišťuje až v zahraničí, že mu byly zamlčeny a že nezná celé literární 
generace, a to není případ ojedinělý a náhodný. 

S vytrvalostí hodnou jiných věcí se přece nemůže do nekonečna opa-
kovat chvíle: » - kdy ten, kdo se odváží říci, že dvě a dvě jsou čtyři, je po-
trestán smrtí. Učitel to zná dobře. A rozhodující není vědět, jakou odmě-
nu nebo trest taková úvaha přinese. Rozhodující je vědět, zda dvě a dvě 
jsou nebo nejsou čtyři« (Albert Camus, Mor). Tradice jako souvislý inspi-
rační zdroj se ve svých hlubinách vyznačují nutností svobody toto říci, u 
nás - jinými slovy řečeno - tradice boje kultury s mocnými a s mocí, a to 
od zápasů Bohuslava Balbína a Jana Amose Komenského s vyzařující 
tvarotvornou silou baroka do dnešních časů. Zjištění barokního fenomé-
nu v těchto letech v naší needitní literatuře bylo pro mne - při znalosti 
problematiky kulturní diskontinuity - největším překvapením tohoto 
desetiletí. 
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V dřívějších poznámkách a zamyšleních jsem se dotkl - a ještě do-
tknu - řady knih české prózy. Určitě se mýlí Arnošt Lustig, když tvrdí, že 
se naše próza stala světovou, protože ve vlasti je needitní. Že se vydává v 
mnoha překladech, slyším dobře, pochyby mám v otázce světovosti. 
Předpoklady k světovosti má nesporně ve své národní zkušenosti od let 
1938, jak jsem kdysi naznačil. Ale vzpomeňme, jak mučila evropské du-
chy - romanopisce i filosofy - otázka viny a trestu v minulosti i nedávno 
po pádu nacismu, jak trýznivě reflektoval problém zástupnosti oběti ne-
vinných za viníky starý Joseph de Maistre, nemluvě o romanopiscích 
ruských. Tak rozebíral Jiří Mahen český nihilismus a co sdělil dramatem 
Moře, či Salda naše pojetí demokracie a smysl literárních dějin vlastního 
národa, nebo před několika lety Václav Černý podstatu naší kultury atd. 
Stojíme na půdě tragicky prosáklé ubíjením a sebeubíjením, zápasem o 
bytí a nebytí v úzkém prostoru značně temném. Ale temno je jen důvod 
pro metafysické pruhy světla a rozlišování čili pro tvorbu tvaru. A co če-
ský needitní autor? Toužil bych pozdržet vaši trpělivost posledním od-
stavcem o našem románu. 

Vím s André Malrauxem, že román příběh mít nemusí. Ale musí mít 
děj, chce-li být románem, a tedy postavy děj tvořící, konstrukci, stavbu, 
kompozici. Vím rovněž s Václavem Černým, že román může být vyprá-
věčský, autobiografický, psychologický, fantastický, realistický atd. Proč 
mluvím o románu? Vidím v něm totiž jednu z velkých možností českou 
kulturní diskontinuitu rozrušit aspoň na ploše postav v jejich společen-
ských a dějinných souvislostech. (Mluvím o románu needitnfm, jiným se 
nezabývám, o románu, ne o básni v próze ani o prozaických útvarech 
tzv. menších.) Při troše rozhl édnutí se mi zdá, že náš národ je tvořen nej-
méně pěti miliony románových postav s českou zažitou zkušeností z 
okupací, převratů, iluzí a desiluzí, svobody a ztráty svobody, ztráty ceny 
života a nalezení jeho ceny, s vůlí k pravdě pod tvrdými tlaky mocen-
ských faktů, s tvorbou charakterů i s podléháním bezmoci, ze statisíců v 
koncentrácích, z neuvěřitelné síly oběti vědomé a volené, z tvorby no-
vých životních pocitů i z abulií v této věci, z nepřehlédnutelného 
množství odpoutávání od vlasti a připoutávání k ní, krátce je toho na 
tomto prostoru jako v pařeništi napěchováno tolik, že zahraniční autor 
komíhající své postavy mezi obehranými trojúhelníky manželského či 
pseudomanželského typu by nutně zbledl závistí. Neopouští mne pocit, 
že toto vše není v současném našem románu dostatečně exploatováno. 
Tam, kde jiný autor své postavy musí vymýšlet, hledat, tvořit, tady mu 
chodí před očima na ulici, před ním (a s ním) pijí své pivo, Tento před-
poklad však není dílo, literární čin světového významu. Nemohu se od-
vážit tvrzení, že znám celý komplex needitní literatury, která jednou bu-
de předmětem usilovného bádání, bude-li badatelů, když už dnes ie za-
těžko zpracovat pouhou její bibliografii. Zemřelý kritik Rudolf Černý 
kdysi řekl, že »v románu stejně jako v životě je celá mechanika dění 
ovládána gravitačním zákonem nutnosti«. Teprve tenkrát uvěříš posta-
vám (a autorovi), cítíš-li nutnost jejich činů, napětí v událostech, vidíš-Ii 
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postavu při četbě jasně existující, jako bys s n í mluvil či spal. Užil-li jsem 
slova o nutnosti konstrukce a stavby v románu, měl jsem na zřeteli i 
vyzdvižení této stavby a dějů do vyssí polohy, do polohy básnické kom-
pozice. Ale i zde každý zdánlivý detail svědčí o hodnověrnosti autorova 
sdělení- Přiznám se, že jsem se kdysi v románu Jana Trefulky Zločin 
pozdvižení pídil po chybě v detailu, protože právě na zdánlivém detailu 
si ověříš autenticitu autorovu. Detail rozhodne, uvěří-li čtenář nebo od-
loží-li knihu. Chybu jsem nenašel: Trefulka popisuje tak říkaje návrat 
vězně. Vězeň, právě propuštěný, sahá mechanicky rukou po klice dveří 
do pokoje, kde kdysi před jeho zatčením bývala, má ji v živé paměti, leč 
kliku nenajde. Za jeho nepřítomnosti totiž dveře i se zárubněmi přesta-
věli - klika se nalézá na jiném místě dveří. Jak autenticky viděné - a opět 
stará věc: autor nemusí všechno na vlastní kůži prožít. Trefulka ve vězení 
nebyl, avšak vypovídá pravdivě. Znám naopak autora, který ve vězení 
byl a sdělil nám falsum. Zážitek obdobný z četby jsem měl při Grůšově 
Dotazníku v kapitole Take it easy, úryvek písničky z anglického muziká-
lu ve válečné době. Zpívali jsme ji s anglickými letci za onoho času. Ale 
pro pána krále, kolik v té době bylo Grůšovi let? Napsal prostě pravdu a 
detail zdvižený do výše v událostech, jimiž se nedal přemoci, vypovídá o 
autenticitě čili o poctivosti, cti, která by měla být samozřejmostí. Čtenář, 
ten starý český nedůvěřivec, bývá většinou nadán zkušenostmi vpravdě 
netušenými a srovnává s nimi čtené, ověřuje si. Tím obtížnější úkol pro 
romanopisce, »čtoucího« těmato očima své čtenáře, tím větší odpověd-
nost za každý odstavec. 

Neříkám tu nic nového, nepovažuji se za teoretika románu, mnozí to 
sdělili daleko lépe, o teorii románu (jakož i o jeho ustavičné krizí) jsou 
knihovny až po strop, ale přece mi stojí za to opakovat známé věci. Při-
házíse mi už častěji než dříve, že při četbě lapám postavy pohybující se v 
jakési abulii. (Pokušení i Klimentovo v Nudě v Čechách.) A náhle mi pa-
dne do ruky rukopis knihy z let 1978-1981, román (o 416 stranách). V 
jedné třetině, více v druhé, najednou zjišťuji, že mé kolty visí proklatě 
nízko. Oč jde? Hlavní postava, žena-matka, odjede od svého několika-
měsíčního dítěte do Izraele, tam ji zastihne srpen I960; a na první stovce 
stran se rozhoduje, má-li se vrátit. Vrátí se. Manžel, po půl roku bez 
manželky a matky děvčátka, si jednoduše najde jinou ženu. Dvě stě 
stran, v abulii naprosto klinické čteme rozhodování a nerozhodování, 
jak to řešit. Dožijeme se, že na straně 301 manželka-matka s dítětem 
odjíždí z domova. Co by se stěží vešlo do deseti, roztáhne autorka na 
rovnou stovku a něco. Při větší píli z toho mohlo být pět tisíc stran. Au-
torka jejího talentu přece musí pociťovat něco jako povinnost k svému 
talentu. »Křičet jako papoušek, vřískat jako opice,« napsal Elliot. Z této 
látky román nevytvoříš. Dobrá. Věřme, že autorku vysvobodí vnitřně vy-
vážené lidské gesto. Co však s románem, jenž zobrazuje charakter doby, 
co s románovou analýzou společenského života, jak bývalo a bude, po-
kud ovšem zůstane román románem a nevymění se za útvar jiný? 
Množící se postavy ve stavu klinické abulie nejsou svého úkolu mocny. 
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Je mi s Chalupným známo, jaký odpor máme k širším koncepcím, buď 
filosofickým, buď románovým. Neomlouval bych to - jako on - malostí 
našeho národa. Jiné národy, severské kup-ř., jsou ještě menší. Za mák 
mne nepřesvědčuj e Klimentovo zúžení problematiky životní (i romano-
piscovy) na gesto lásky a gesto nenávisti, ačli se nemýlím. V každém pří-
padě mně v českém literárním prostředí chybí gesto oběti. Oběti dobro-
volné, úmyslně volené gesto zástupnosti oběti ve svrchované osobní vůli. 
Anebo mám věřit, že abulie je trvalým stavem postav našeho románu? 
Zkušenost i skutečnost mně dokonce diktuje pravý opak. Závazek ke 
skutečnosti je závazkem k pravdě, nikoliv k fotografii, nikoliv k vitali-
sticko-fantasmagorickérnu trendu života pro život, pro fatální vůle pro-
sté přežití a vyžití. Pročpak Alexandr Kliment říká, že »kultura je velké 
umění zániku«? Kultura je kažodenní boj se zánikem. I kdybych věděl, 
že zánik nastane zítra ve 12.00, budu se bít ještě v 11.59 SEČ, 

Světové téma českého autora teprve hledá, chápajíc se jako záminka 
k něčemu vyššímu. Bude jím Václav Havel, Ivan Klíma, Ludvík Vaculík, 
Jan Trefulka, Milan Uhde, Alexandr Kliment, Eda Kriseová, Milan Kun-
dera, Jiří Grůša nebo Josef Škvorecký (který zatím má k tornu nejblíže)? 
Anebo někde vskrytu sedí ten velký neznámý, možná budoucí autor a 
přemýšlí o svém úkolu? I to je možné. Ale bez znalosti souvislostí a 
souvztažností reálií a sebeprožitku v nich, bez dobývané, i když někdy 
ztrácené víry v absolutno, bez urozenosti myšlení a bez mravního pato-
su, bez kultu formy vzdálené bývalému »myšlenkaření« podobný světový 
román napsat nelze. Že v to počítám i velikost koncepce a novost bás-
nického pohledu, dodávat nemusím. Je dobře, když to řekne někdo z nás 
dřív, než když to řeknou cizí. Zatím jsme ve slušném, místy dobře zpra-
covaném, v celku i v dobře čtivém niveau, až na pět, šest čestných vý-
jimek. Proti našim předpokladům je mi to málo. Stačí-li to niveau 
evropskému, nám to stačit nesmí. 

A M B E R B O U S O G L O U (Panz) 

»FINLANDISACE« A FINSKÁ SKUTEČNOST (*) 

Co je vlastně finlandisace? Podle encyklopedického slovníku La-
rousse, kam se ten výraz již dostal, označuje »souhrn omezení, které 
mocný stát klade autonomii slabšího souseda«. A to dělá přímo či nepří-
mo každý stát se slabším státem než on. 

C) Přednáška byla proslovena 25. listopadu 1983 na tradičním symposiu Opus bonům ve Fran-
kenu (NSR), pořádaném ve dnech 24.-27. listopadu 1983 na téma »Mir, mírové hnuti, kře-
sťanská etika«. Toto je i titul knihy sestavené Milanem Schulzem a vydané péčí Opus bo-
nům, Mnichov 1984, kdejsou zverejnenyjak referáty, tak i nejdCiležítéjSí diskusní příspévky 
na symposiu. 
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Slovo vzniklo po druhé světové válce a je velice nespravedlivé k ze-
mi, která mu nechtě dala jméno. Ale protože Finsko má tisíc tři sta kilo-
metrovou hranici se Sovětským svazem a muselo se po druhé světové 
válce podrobit sovětskému diktátu, výraz »finlandisace« znamená vlast-
ně dnes jednat podle přáni" Sovětského svazu, ba předcházet nevyslove-
nému přání této velmoci. A to je přesně to, co pomalu, ale jistě Finsko 
přestalo dělat 

Vlastně způsob, jakým si Finové dokázali obhájit svoji nezávislost, je 
zajímavým návodem, jak se malý národ malé země může dostat ze sví-
zelné situace v mezích možností daných geografickou polohou tohoto 
státu. Proto se mi zdá zajímavější povědět o tom, jak se to stalo, než 
dlouho přemýšlet o tom, zda Evropa je nebo není finlandisována pacifi-
stíckým hnutím. Toto je otázka komplikovaná: předně normálním lid-
ským cítěním (kdo vlastně si může přát válku?); dále kdo může změřit 
rozsah infiltrace sovětských agentů v této věci a veškeré politické ambi-
ce různých složek »mírového hnutí«? 

Ve špatném smyslu slova finlandisace je každému jasné, že bývalý 
president Francie Giscard d'Estaing byl značně »finlandisován«, když 
po änvazi Afganistanu Sovětským svazem jel do Varšavy si promluvit s 
Brežněvem, Je sice fakt, že Giscard si myslel, že může ovlivnit Brežněva, 
že si přál hrát velkou roli na mezinárodním poli. Zapomínal jen, že 
Francie pro Sovětský svaz je pouhým pěšákem na šachové desce, na 
které Moskva a Washington soupeří o světovou nadvládu. Kancléři 
Brandt a Schmidt měli snad na mysli jiné cíle, atd. 

Nechám povolanějším referentům zjistit míru »finlandisace« každé-
ho evropského státu a vrátím se k Finsku. Nejsem historik a v denní no-
vinářské praxi se historické souvislosti často vytratí z paměti. Avšak 
pohled na dvě století rusko-finských vztahů je velice poučný, aniž by se 
muselo jít do všech podrobností. 

Na začátku 19. století, po napoleonských válkách, Finsko přechází ze 
švédského područí do ruského. Ale car Alexandr I. uděluje Finsku status 
Velkovévodstvf a svěřuje administraci země Finům. Konstituce a záko-
nodárství zůstávají stejné jako za panování Švédů a výkon autonomie je 
svěřen Dietě, tj. stavovskému sněmu. Finové nemusí rukovat do ruské 
armády a výtěžek daní je použit jenom ve Finsku. Po nějakém čase Fino-
vé dostávají právo razit vlastní minci, marku, a mohou založit armádu. 
Kulturní a politické probuzení vlastně probíhá zároveň. 

Ale koncem 19. století už jde do tuhého. V únoru 1899 začíná rusifi-
kace Finska. Carský manifest odebírá národnímu sněmu právo vyvíjet 
zákonodárnou činnost Carský gubernátor Bobrikov vládne jako diktá-
tor a různým represím není konce, Je zavražděn v roce 1904. 

Koncem října 1905, po porážce carského Ruska Japonskem, začíná 
generální stávka. Finové chtějí docílit zrušení manifestu z roku 1899. 
Ale stoupenci Konstituce a socialisté si navzájem nedůvěřují a nejsou s 
to se dohodnout na způsobu jednání. Proto každá skupina vytváří svou 
vlastní milici: konstitucionalisté Bílou gardu a socialisté Rudou gardu. 
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4. listopadu car zrušuje manifest z roku 1899 a ukládá Senátu, který měl 
výkonnou moc, aby vypracoval demokratické reformy Národního shro-
máždění, které žádali stávkující. 

Sněm skládající se ze 4 stavů je v roce 1906 přeměněn v jednokomo-
rové shromáždění, zvolené všeobecnými volbami podle systému propor-
cionální representace, tj. poměrného zastoupení. Zeny dostávají volební 
právo. 

Tato idyla však netrvá dlouho. Ruským vládním kruhům se nelíbí, co 
se děje ve Finsku. A zvlášť se jim nelíbí, že se tam scházejí revolucionáři 
a agitátoři, např. Lenin a Stalin se sešli po prvé ve Finsku. V roce 1908 
car dekretuje, že finské záležitosti budou podléhat ruské vládě; předtím 
je řídil přímo sám car. 4 roky později carský dekret dává všem Rusům ve 
Finsku občanská práva, která předtím neměli; mohou být členy Senátu, 
který je vlastně jakousi vládou velkovévodství. Většina Finů opouští 
ovšem Senát. 

Po říjnové revoluci v Rusku Finsko prohlašuje svoji nezávislost 6. 
prosince 1917. A na Silvestra Výbor národních komisařů uznává suvere-
nitu tohoto nového státu. 

Ten začíná svou existenci občanskou válkou. Generál Mannerheim 
řídí Bílou gardu a v Helsinkách začíná rudá revoluce. Rudá garda a bílá 
armáda se utkávají a po několika měsících Rudá garda podléhá. V roce 
1919 Finsko schvaluje republikánskou konstituci (pokus o přeměnu ze-
mě v království ztroskotal předtím). V roce 1920 Sovětský svaz uznává 
Finskou republiku a podepisuje s ní mírovou dohodu. 

V období mezi oběma světovými válkami styky obou států nejsou do-
bré a nedůvěra roste stejně na obou stranách. Uvnitř Finska rány vzniklé 
za občanské války nejsou ještě zahojené a zákaz komunistické stany v 
roce 1930 tomu samozřejmě neprospěje. Veřejnost sympatisuje spíše s 
otatními nordickými státy (neutrálními jako Finsko), dokonce některé 
složky dávají přednost Německu ... 

30. listopadu 1939, bez ohledu na vzájemnou dohodu o nenapadení, 
Sovětský svaz napadá Finsko, protože Finové odmítli dát Stalinovi ty čá-
sti svého území, které on považoval za nutné pro obranu Sovětského 
svazu a zvláště Leningradu. Tzv. »zimní válka« trvá několik měsíců a so-
větský obr má co dělat, aby nakonec zvítězil. V březnu 1940 je podepsá-
na mírová dohoda: Sovětský svaz zabírá ty části území, které chtěl, ale 
jejich obyvatelé (ll°/o tehdejšího obyvatelstva Finska) nezůstávají v oku-
povaných zemích. Je třeba ubytovat a uživit půl milionu občanů ... větši-
nou rolníků zbavených půdy. 

To už je světová válka a do Finska se nastěhovávají německá vojska. 
Finská armáda brání svoje území proti sovětským útokům, ale nikdy se 
neúčastní společných akcí s německou armádou, která se dostala do se-
verní části Finska přes norské a švédské území. 

V roce 1944 už je třeba pomýšlet na to, jak se dostat ze situace, kdy 
dva obři si podávají malou zem. President republiky Risto Ryti se obětuje 
po dohodě s maršálem Mannerheimem, hlavním velitelem finských 
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vojsk. Aby se země nemusela vázat smlouvou s Říší, která to vyžadovala, 
posílá Rytí 28. června »osobní dopis« německému ministru zahraničí 
Ríbbentropovi. V něm se Ryti zavazuje, že bude pokračovat ve válce po 
boku Německa a že bez jeho schválení nebude jednat o separátní mír se 
Sovětským svazem. Pak 1. srpna podává demisi, aby tak maršál Manner-
heim mohl být zvolen hlavou státu. Maršál, nejsa vázán osobním dopi-
sem svého předchůdce, může zase odpovědět na naléhání Sovětů. 

Podepsáním separátního míru se Sovětským svazem koncem roku 
1944 se Finsko zavázalo, že vyžene německou armádu ze země a zvláště 
ze severu. Němci tam nenechali kámen na karnenL Finsko muselo 
odevzdat Petsamské pásmo na severu a už nemá přístup k Arktickému 
moři. Zato Norsko má teď společnou hranici se Sovětským svazem. Fin-
sko tam ztratilo také jedno ze svých - kromě lesů - tak vzácných pří-
rodních bohatství: niklové doly. Na východě si Sovětský svaz ponechal 
převážnou část Karelska a na jihovýchodě široké severní pásmo kolem 
Ladožského jezera včetně velkého města Viipuri, Vyborg. A Sovětský 
svaz si zařídil vojenskou bázi v Porkkala-Ud na finském pobřeží. 

Mannerheím podává demisi začátkem roku 1946 a uchyluje se do 
Švýcarska, kde také v roce 1951 zemřel. President Ryti je na naléhání 
kontrolní komise přiměří, které předsedal sovětský generál Ždanov, sou-
zen s jinými jako »válečný zločinec« a odsouzen na 10 let vězení. Toto 
ponížení Finové tak hned nezapomenou ... 

10. února 1947 je podepsána mírová smlouva v Paříži, která schvaluje 
sovětské územní požadavky a stanoví reparace, které Finsko musí zapla-
tit Sovětskému svazu. Jde o částku 300 milionů dolarů, ale dolarů zlatých 
a navíc zaplatitelných ve zboží. Během 6 let Finsko musí dodat každý 
rok zboží podle seznamu stanoveného Sovětským svazem. Jestliže však 
výše reparací byla stanovena ve zlatých dolarech, cena zboží se účtovala 
v cenách, jež byly platné v roce 1938! Bylo to velice těžké břemeno a na-
konec Sovětský svaz slevil o 73 a půl milionu, trochu prodloužil lhůty 
dodání a zvýšil některé ceny zboží o 10 až 15°/o. 

Sovětský svaz nepotřeboval to, co Finsko mohlo dodat: dřevo a dře-
věné výrobky. Finsko tak muselo vybudovat celý metalurgický průmysl, 
aby se zprostilo závazků. A muselo více rozšířit, až příliš, stavbu lodí. 
Obchodní lodi chtěla Moskva dostat hned. Finsko se muselo vzdát 
svých 104 nejlepších lodí, jež byly zaúčtovány za pouhých 14 milionů 
dolarů. 

Když se k tomu přidají jiné poplatky (dluhy I&íši, odškodnění sovět-
ským občanům za válečnou dobu, výdaje mezinárodní kontrolní komise 
atd.), lze říci, že reparace stály Finsko okolo 550 milionů dolarů, což do 
roku 1952 znamenalo vzdát se každoročně 10 až 20% národního dů-
chodu. 

Sotva Finsko začalo splácet reparace, přišel další úder. A tu už si 
všichni mysleli, že to bude konec nezávislosti Finska. Dne 22. února 
1948 Stalin nabídl presidentu Paasikivi (který následoval po maršálu 
Mannerheimovi) uzavření smlouvy o vzájemné pomoci, která by uvalila 
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na Finsko stejné závazky, jaké právě přijaly Rumunsko a Maďarsko. Tu-
to nabídku, motivovanou nutností ubránit se německé hrozbě, udělal 
Stalin Finsku orávě v okamžiku, kdy na Západě viděli s poděšením, co se 
právě děje v Československu, tato živá výčitka svědomí Francii a Anglii. 

6. dubna byla podepsána smlouva o přátelství a vzájemné pomoci. 
Podle jejího znění se Finsko zavázalo, že bude bránit své území proti 
každému útoku namířenému na Sovětský svaz. Předběžné konsuitace by 
se měly konat mezi oběma vládami, aby se rozhodlo o případné vojenské 
spolupráci, jejíž modality nebyly nikdy zpřesněny. Sovětský svaz uzná-
val, že Finsko si přeje zůstat mimo konflikty velmocí. Finsko tedy nebylo 
nuceno bojovat vedle Sovětského svazu, kdyby útok nezačal přes finské 
území. Za podepsání této smlouvy Stalin snížil část reparací a prodloužil 
lhůtu konce dodávek do 18. září 1952. Poslední nákladní vlak překročil 
hranice obou států právě v tento den. A 6 měsíců potom Stalin zemřel. 

Také v roce 1948 po skandálu se skladem zbraní (vlastně se připravo-
val ve Finsku také puč) musel komunistický ministr vnitra odejít z vlády 
a s ním jeho ostatní kolegové. Zůstali mimo vládu 18 let. 

V roce 1955 může Finsko nakonec vstoupit do Organisace spojených 
národů a rok poté do Nordické rady, která pomalu nastolila bez povyku 
opravdovou spolupráci mezi Finskem, švédskem, Dánskem, Norskem a 
Islandem. V roce 1956 také na žádost Sovětského svazu, dva roky před 
vypršením smlouvy o spolupráci, Finsko souhlasí s jejím prodloužením 
na 20 let, totiž do roku 1976. Za to Sovětský svaz vrací vojenskou zá-
kladnu Porkkala-Ud a stahuje svá vojska. 

V Sovětském svazu stále vládne Chruščov, ve Finsku od roku 1956 
Urho Kekkonen, který zůstane čtvrt století na tomtéž místě, než ho ne-
moc přinutí k odstoupení. Další krise nastane nečekaně. V březnu 1961 
Finsko vstupuje do EFTY (Evropské zony volné výměny), neboli hospo-
dářského sdružení malých západoevropských zemí, jež nejsou členy 
EHS (Evropského hospodářského společenství). 

6 měsíců potom, 30. října, sovětská vláda zve finskou vládu na vo-
jenské konsuitace vzhledem k »agresivní politice« Západního Německa 
a všeobecně států patřících k Atlantickému bloku. Rok předtím 
Chruščov mával svou botou v New Yorku na zasedání Valného shro-
máždění Spojených národů po incidentu s americkým letadlem U-2. Ale 
mezi Moskvou a Helsinkami nebylo nic zvláštního v tu dobu. 

Po několikadenním napětí Kekkonen jede do Novosibirská na se-
tkání s Chruščovem. Co si ti dva pověděli, zůstalo tajemstvím a asi zůsta-
ne. Ale nakonec Chruščov prohlašuje veřejně, že Sovětský svaz netrvá 
na žádné konsultaci a ponechává finské vládě, aby ji svolala, až a pokud 
to uzná za vhodné. Ale temperamentní pidimužík prohlašuje zároveň, že 
Sovětský svaz sleduje »bděle rejdy imperialistických živlů« ve Finsku 
atd. Kekkonen je znovu zvolen začátkem roku 1962 (jeho soupeř od-
stoupil) a vládne dál. Vlastně vyloženě carstvuje ... kolem sebe má své 
vybrané poradce; kdo se nelíbí sovětskému velvyslanci, je na indexu,. 
Vlády se stále střídají; množství politických stran, žádná jasná většina v 
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parlamentě. A přece v roce 1966, to už je Chnišeovpár letna pensi, Brežněv 
nepohne ani brvou, když se stane premiérem starý Rafael Paasio, so-
ciální demokrat, tudíž z té strany, kterou Sověti nenávidí nejvíce, pro-
tože jsou v ní všichni staří »antikomunisté« . A vezme zas pár komunistů 
do vlády, ale vyváží je stranami středu, mezi nimiž figuruje také agrární 
strana, k níž kdysi patřil sám president Kekkonen. Za ministra financí si 
vybere mladého sociálního demokrata, Mauno Koivista, nynějšího devá-
tého presidenta finské republiky, avšak prvého, který byl vybrán z levice. 

A co se stalo mezitím s tou zemí? Jednak se vybudoval moderní prů-
mysl, rolníkům se pomáhá, výše sociálního zabezpečení je více než sluš-
ná, životní úroveň je dobrá. A ke všemu, pomalu a jistě Finové ztratili 
pocity méněcennosti a jsou dnes velice hrdi na to, co dokázali. Pracovali 
a pracují dodnes jak diví, vědí však také proč. Ta demokratická společ-
nost západního rázu, kterou vybudovali, s toj ina pevných podkladech je-
jich práce a úsilí. 

Hospodářská krise se sice Finska dotkla jako každého státu, ale v mé-
ně silné formě. Zahraniční obchod, velice vážný pro tuto zemi, je ve sluš-
ném stavu. Asi 29% je se zeměmi Komekonu, z nichž dobrých 27°/o se 
Sovětským svazem. Problém je naleznout, co nakupovat u velkého sou-
seda kromě ropy. A aby převaha finského konta nebyla příliš velká, ku-
pují Finové ropu, rafinují ji a prodávají dále, aby tak Sovětský svaz u 
nich i nadále kupoval a zabezpečoval práci, hlavně aby se dále nerozví-
jela nezaměstnanost. 

Dnes mají Finové pocit, že ten velký obr má jiné starosti. Sovětské ve-
dení ani nemuklo, když byl zvolen presidentem Mauno Koivisto, so-
ciální demokrat, místo jeho kandidáta Ahti Karjalainena, kterého ani je-
ho vlastní strana - střed, bývalá agrární - nevybrala za svého kandidáta. 
Premiérem je další sociální demokrat Kalevi Sorsa a v oposici zůstávají 
dnes jen komunisté a konservative!, ale schvalují zahraniční politiku země. 

Nový president si zatím neorganisoval žádný »dvůr« v presidentském 
paláci a nemá tajné poradce. Nezasahuje pořád a trvá na tom, že vlád-
nout má vláda a parlament že má vyvíjet svou zákonodárnou činnost. 
Když jede do Moskvy, místo stoupenců sovětského vedení bere s sebou 
spíš předsedy hlavních politických stran, zvláště oposičních, a do Spoje-
ných států amerických rozšiřuje svou suitu o plejádu velkoprůmyslníků. 

Komunistická strana, která kdysi dostávala čtvrtinu hlasů ve volbách, 
dnes už jich dostává jen 14%. Je rozdělená na nacionalisty, kteří mají 
většinu, a na dost značnou menšinovou frakci, která je za všech okol-
ností věrná Moskvě. Není vyloučeno, že zde nastane dost brzy opravdo-
vá roztržka. Konec konců, možná že by Moskvě dnes stačilo, kdyby tu zů-
stala malá komunistická strana na smrt věrná, která by mohla vést agita-
ci, když je toho zapotřebí. Vývoj veřejného mínění šel od invaze do Čes-
koslovenska (kdy celé Helsinky v noci protestovaly) spíše do prava. 

Nový president, klidný realista, který lépe zná ekonomické otázky 
než různé ideologie politického světa, už za krátkou dobu vytvořil pří-
jemnou atmosféru, kde každý na svém místě ví, co má dělat, I když, aby 
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dokázal sovětskému vedení, že hodlá pokračovat v dobrých sousedských 
vztazích, podepsal předčasně, 6, června 1983, prodloužení smlouvy o 
přátelství do roku 2003, přece jen také ukázal meze, které všemu klade. 
Rituální komuniké už neuvádělo, že signatáři zdůrazňují odpovědnost, 
kterou mají veřejné sdělovací prostředky v zachování a zlepšení přátel-
ských vztahů mezi oběma zeměmi. Takový paragraf figuroval předtím ve 
všech finsko-sovětských společných zprávách. Nelze to vysvětlit jinak 
než vůlí finského presidenta poukázat na rozdíl, který existuje mezi ofi-
ciální finskou representací, která musí nadále zachovat určitou zdrženli-
vost a odpovědnost, a finskou veřejností, totiž civilní společností, kterou 
stát nemůže stále mobilisovat a do které se nehodlá vměšovat. A veřejné 
mínění to pochopilo hned a začalo již diskutovat mnohem volněji, po-
dobně jako i tisk, takže se Finům dýchá lépe a mohou být opravdu hrdi 
na to, co si vybojovali za ta dvě století. 

A která ze zemí Varšavského paktu, jejichž většina patří kulturně k 
západoevropskému a nikoli ruskému světu a kterým se z pohodlí říká 
»východní země« Evropy, by si nepřála být takhle finlandisována? 

A konec konců pro Sovětský svaz je to také výhodná situace: má do-
brého hospodářského partnera a má slušného souseda, se kterým nemá 
žádné problémy. Kdyby byl východní kordon vytvořen z takovýchto stá-
tů, kde by lidé přestali nenávidět »ty Rusy«, kde by hospodářství fungo-
valo slušně, nebylo by to na prospěch Sovětskému svazu? A neprospělo 
by to také k uklidnění jeho věčného strachu z obklíčení? Inu, nepocho-
pili to. 

Finové jsou si vědomí, že vážná mezinárodní krise by se jich mohla 
dotknout a že by mohla ve mžiku rozbít, co tak pilně a trpělivě vytvořili. 
Odzbrojení by si přáli, ale vědí, že to nezáleží na nich. Samozřejmě, že 
již nechtějí válku a dávají přednost míru, ale vypadá to na to, že by doká-
zali zase bojovat, aby ubránili svou zemi. A i když se to neříká nahlas, 
počítají s rovnováhou, která se vytvořila na severu Evropy mezi Výcho-
dem a Západem, kde jsou Finové s neutrálním, avšak dobře vyzbrojeným 
Švédskem uprostřed. A proto se dívají s neklidem na to, co se bude dít 
dále v Evropě. A v hloubi duše si naprosto nepřejí, aby Evropa byla »fin-
landisována« ve špatném smyslu tohoto výrazu. 
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Svědectví 

SOUHRNNÉ SDELENÍ O PŘÍPADECH VONSU K 15. 1L 1983 
Sděleni č. 349 

Od 24. dubna 1978, kdy vznikl Výbor na obranu nespravedlivě stihaných. jenž se v pro-
sinci 1979 jako Československá liga pro lidská práva stal i členem Mezinárodni federace 
pro lidská práva, participující na práci OSN, zpracoval a vydal 340 sdělení o aktuálních 
případech osob, které se pro své přesvědčení a aktivity z něho plynoucí staly v CSSR obět-
mi policejní či soudní represe. Výjimečně též zaznamenal i jiné případy nespravedlivého 
stíhání, zejména pokud se jeho meritorní činnosti nepřímo dotýkaly. Formou těchto sdě-
lení upozorňuje na jednotlivé případy kompetentní úřady i veřejnost. 

Cleny Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných jsou: ing. Rudolf Battěk, Křižíkova 
78, Praha 8, t.č. vězněn; Otta Bednářová, Havelská 21, Praha 1; Jarmila Běfiková, Novo-
vysočanská 12> Praha 9; dr. Václav Benda, Karlovo nám. 18, Praha 2; Albert Černý, Dře-
vařská 20, Brno; dr. Josef Danisz, U Santošky 9, Praha 5; Jiří Dienstbier, Podskalská 8, 
Praha 2, Karel Freund, Mánesova 90, Praha 2; Václav Havel, (J dejvického rybníčku 4, 
Praha 6 (Vlčice, Hrádeček 5, okres Trutnov); Zbyněk Hejda, Nešporova 573, Praha4 - Háje; 
han Martin Jlrous, Stará RíSe 33, okres Jihlava, t.č. vězněn; dr. Ladislav Lis, Sosnová 84, 
okres Česká Lípa, t.č. vězněn; ing. Jan Litomiský, Vyskytná 2, okres Pelhřimov, t.č. věz-
něn; Václav Malý, Nad pomníkem 2, Praha 5; Michal Matzenauer, Přemyslovská 8, Praha 
3, Dana Němcová, Ječná 7, Praha 2; dr. Luděk Pacovský, Washingtonova 9, Praha 1; ing.. 
Pavel Roubal, Casirov 131, okres Pelhřimov; Jan Rumí, Jiří Ruml Kremelská 104/150, 
Praha 10; dr. Gertruda Sekaninová-Čakrtová, Polná, okres Jihlava; Andrej Stan kov ičt Me-
lantrichova 6, Praha 1; Anna Šabatová, Anglická 8, Praha 2; Petruska Šustrová, Kolínská 
15, Praha 3; dr. ing. Jakub Tojant Mělnická 44, Neratovice; ing. Petr Uhl, Anglická 8, 
Praha 2, t.č. vězněn; Věra Vránová, Cimburkova 24, Praha 3. 

Do zahraničí se odstěhovali: Zina Freundová; dr. Martin Hýbler, rue André Messager 
4, Limoges, Francie; Přemysl Janýr ml., Lösweg 3/7/3, 1090 Wien, Rakousko; Svatopluk 
Karásek, Kirchgasse 251, Zürich, švýcarsko; Elzbieta Ledererová; Ivan Medek, Nattergas-
se 12/1/25, 1170 Wien, Rakousko, tel. 4524862; Jiří Němec; Jan Pavelka; Jaroslav Suk, 
August Södermansväg, Uppsala, Švédsko; dr, Jan Tesař; Zdeněk Vokatý. 

Styky VONS s Amnesty international (přidruženou organizací OSN) a dalšími zahra-
ničními institucemi zprostředkovává Člen Amnesty international prof. dr. František Ja-
nouch, Bergtorpsvög 62, 18363 Täby, Švédsko. 

VONS vítá jakoukoli spolupráci a pomoc, zejména při ^jišfování jednotlivých případů, 
i při podpoře postižených. 

Pro naši práci jsou nezbytné zejména tyto údíue (pokud možno v úplnosti): 
- jméno a příjmení postiženého, datum narození, adresa, povolání (sociální posta-

vení, i dřívějSí); 
- údíúe o eventuálním předchozím trestním stíhání a event, jiných postizích; 
- údíye o rodině a jejím sociálním posavení (též počet a věk dětí); 
- fotografie postiženého (pokud možno negativ); 
- údíye o zahlcení trestního stíhání (kým a jak, např. domovní prohlídkou, její vý-

sledky); 
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- podrobné oficiální verze skutkové podstaty, popřípadě skutečné důvody trestního 
stíháni a popis jednání, za něž je postižený de facto stíhán; 

- v jakém stadiu je trestní stíhání; 
- jméno obhájce a advokátní poradna, 
V případě vazby navíc: 
- oficiální důvody vazby, od kdy trvá, zdravotní stav vězněného a jméno s adresou 

příbuzného, se kterým je vězněný ve styku, adresa vězníce, 
V případě výkonu trestu tytéž údaje jako u vazby a navíc: 
- maximum údajů z obžaloby a rozsudku (rozsudků); 
- výše trestu, nápravně-výchovná skupina, kdy byl trest nastoupen Gde-li o nástup tre-

stu z »volné nohy«); 
- za jaké trestné Giny byl odsouzen (včetně označení podle trestního zákona - para-

graf i odstavec); 
- kdo a kdy věc soudil (i jména soudců); 
- podmínky ve výkonu trestu (izolace, pracovní zařazení» kázeňské tresty); 
- adresa nápravně výchovného ústavu (včetně úseku, bloku apod.), jméno náčelníka 

NVÚ, event, vězeňského lékaře, vychovatele apod. 
Prosíme o poskytnutí opisů rozsudků, obžaloby, usnesení o zahojení trestního stíhání 

a jiných důležitých dokumentů, o jména vyšetřovatelů, prokurátorů atd,, o záznamy ze 
soudního jednání. Obracejte se na členy VONSu nejlépe přímo a osobně (ústně). 

V tomto souhrnném sdělení jsme se omezili na přehled pří padů, které jsou aktuální.. 
Rozdělili jsme je do dvou skupin. V první jsou evidovány případy těch, kteří jsou právě 
nyní vězněni, do drahé skupiny jsme zařadili aktuální připadly podmíněných odkladů tre-
stů a ty případy, u nichž je vedeno trestní stihání na svobodě. Pro přehlednost uvádíme 
pouze abecední seznam jmen osob, jejichž případy jsou již uzavřené. 

Přehled případů, o nichž VONS dosud ve svých sděleních informoval 
Pokud neni uvedeno jinak, »trest« značí nepodmíněný trest odnětí svobody s výko-

nem v I. nápravně-výchovné skupině; uvedené paragrafy jsou z trestního zákona. Zkratky; 
OS = obvodní/okresní soud; MS = městský soud; KS = krajský soud; NVÚ = nápravně-
výchovný ústav; SNV = sbor nápravné výchovy. Členství ve VONSu, sígnování Charly 77 
apod, je uvedeno tak Jak tomu bylo v době zahájení trestního stíhání. V závorce jsou číslo 
sdělení VOTNSu,, týkající se daného případu.. 

I 
1. Ing. Rudolf BattěK nar. 2. 11. 1924, bytem Křižíkova 78, Praha 8, myč výkladních 

skříní a sociolog, do r. 1969 poslanec ČNR a jeden ze zakladetelů KAN, nezávislý sociali-
sta, mluvčí Charty 77, člen VONSu, V sedmdesátých letech byl celkem 3 a půl roku ve 
vězeni 14. 6. 1980 byl zatčen pod záminkou vymyšleného útoku na policistu. Obvin&n z 
útoku na veřejného činitele a výtržnictví (§ 155/1 a 202/1), později překvalifikováno na § 
221 (ublíženi na zdraví). Dále pak hlavně stíhán podle § 98/1, 2 písmeno a, b (podvracení 
republiky) za dopisy, adresované představitelům Socialistické Internacionály, za práci ve 
VONSu a v hnutí Charty 77 a za spolupráci na sborníku O svobodě a moci. 28 .1.1981 byl 
odsouzen MS v Praze na sedm a půl roku vězení a Lři léta ochranného dohledu v II. NVS. 
NejvySším soudem ČSSR při projednávání odvolání 8.10. 1981 trest zkrácen na pět a půl 
roku. Je vážně nemocen. Vězněn v Opavě. (12,13,41, 63, 74,115,140,189,195,227, 260, 275.) 

2. Ing. Antonín Dobner, nar. 4. 7. 1950, bytem Zelenohorská 49, Plzeň, topič Metro-
stavu v Praze. Zatčen 27. 4. 1983 a 5. 10. 1983 odsouzen OS v Plzni ke dvěma letům 
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vězení za poškozování zájmů republiky v zahraničí {§ 112), snižování vážnosti prezidenta 
republiky (§ 103) a § 3 / l c zák. 150/69 Sb. První dva body obžaloby byly vzneseny na zákla-
dě obsahu jeho soukromé korespondence, třetí po evidentním odposlechu telefonních 
hovorů. (336, 344.) 

3, Jiří Gruntoráá, nar. 21. 9. 1952, Sokolská 4, Praha 2, dělník. V roce 1980 byl tři 
měsíce ve výkonu trestu - obviněn a odsouzen pro údajné držení střelné zbraně bez povo-
leni Celý případ byl uměle vykonstruován. 17. 12.1980 byl zatčen a obviněn z podvracení 
republiky {§ 98/1), kterého se rrnél dopustit především rozšiřováním zakázané literatury a 
materiálů Charty 77. 9:7.1981 odsouzen ke čtyřem rokům ve IL NVS a ke třem letům 
ochranného dohl edu. Tento trest byl uložen u politického vězně po prvé. V NVÚ Minko-
vice byl vystaven neustálému šikanování, které vyústilo v další trestní stíhání 7. 4. 1983 
pro údsuné křivé obvinění (8 174), Doälo k němu poté, co byl zbit pFíslušfkem S N V A podal 
si stížnost. Podle posudku vězeňských lékařů prý jeho zranění neodpovídá údajům v po-
dané stížnosti. Hrozí mu nový trest až tři roky. V říjnu 1983 byl soudné přeřazen do ELI. 
NVS do NVÚ Val dice. (225, 256, 276.) 

4, han Jírous, nar. 23. 9. 1944, Stará Říše 33, okres Jihlava, teoretik umění a umě-
lecký vedoucí Plastic People, signatář Charty 77 a člen VONSu. V letech 1974, 1976 a 
1978 odsouzen a vězněn pro údajné výtržnictví. Tak byla kvalifikována jeho umělecká čin-
nost, jako např, pořádání koncertů čí proslov na výstavě. V poslední době pracoval jako 
zedník v místě svého bydliště. Tam byl 10,11.1981 znovu zatčen a obviněn již po čtvrté z 
výtržnictví (§ 202/2), jehož se měl dopustit údajnou účastí na vydávání a rozšiřování sa-
mizdatového kulturního časopisu Vokno. V průhledné snaze případ kriminalizovat byl 
rovněž obviněn z přestoupení § 187/1 (nedovolená výroba a držení omamných prostředků). 
Spolu s F. Stárkem, M. Hýbkem a M. Fričem odsouzen 9.7 . 1982 OS v Chomutově ke 3 a 
půl rokům vězení v IH. NVS a ke 3 letům ochranného dohledu. Je vězněn ve Valdicích. 
(307, 309.) 

5. Stanislav Kolář, nar. 15. 1, 1955, Husova 126, Dvůr Králové n. L., okres Trutnov, 
dělník. 13. 3. 1975 zatčen a pro údsjné vyzvědačství v dubnu 1976 odsouzen (spolu s V. 
Procházkou a J. Hettlerem) Vyšším vojenským soudem v Příbrami ke 13 letům vězení a 
byl mu uložen ochranný dohled na dobu 3 let. Delikt mčl spočívat v tom, že těsně před 
pokusem odejít z republiky bez povolení úřadů vedl ve vesnické hospodě řeči s místnEmi 
obyvateli o tamních kasárnách a jejích osazenstvu (obsahovaly v kr^ji všeobecně známá 
fakta), z čehož bylo vykonstruováno, že chtěl z těchto Informací profitovat v případě, že by 
se pokus zdařil. (222.) 

6. Antonín Kunrt, nar. 12. 6. 1947, Kaž ice 183, okres Kladno, zedník. Zatčen 21. 5. 
1975 a pro údíúné vyzvědačství v dubnu 1976 odsouzen (spolu se St. Kolářem, J. Hettle-
rem a VI. Procházkou) Vyšším vojenským soudem v Příbrami k 10 rokům vězení ve II. 
NVS a ochrannému dohledu na dobu 3 let. Jeho vina měla spočívat v tom, že se svými 
spolustolovníky besedoval ve vesnické hospodě o místních kasárnách a jejich osazenstvu, 
což byla fakta v krtyi všeobecně známá. (222.) 

7, Vladimír Liberda, nar, 7. 6. 1923, Bělíkova 1, Ostrava - Zábřeh, středoškolský pro-
fesor. 24, 9. 1982 vzat stejně jako Jaromír Šavrda do vazby a 3. 3. 1983 odsouzen OS v 
Ostravě k 20 měsícům vfizení pro údtyné pobuřování. Mělo spočívat v šíření literárních 
textů (zčásti i oficiálně publikovaných) opisováním. Vězněn na Borech. (322.) 

8. Dr. Ladislav Lis, nar. 24 .4 .1926, Sosnová 84, Peklo, okres Česká Lípa, bývalý poli-
tik, nyní dělník, mluvčí Charty 77, člen VONSu. V roce 1978 2 měsíce ve vazbě pro údajné 
rozkrádáni m^etku v socialistickém vlastnictví (§ 132). V roce 1979 vězněn od 29. 5. do 
22. 12. pro údiyné podvraceni republiky (činnost ve VONSu). Trestní stíhání v obou kau-
zách trvá. 5. 1.1983 znovu zatčen a obviněn z ůdqtiého pobuřování (§ 100/1 a) »tiskovina-
mi pobuřujícího charakteru« a z přečinu podle § 3 / l a zákona 150/69 Sb. za údajné »odci-
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zení dvou pytlů neloupané kukuřice«. Toto druhé obviněni bylo později střiženo. 21. 7. 
1983 odsouzen OS v České Lípě ke 14 měsícům vězení a 3 rokům ochranného dohledu. 
Vězněn v NVÚ Litoměřice. Je vážně nemocen. (316, 330, 332, 337.) 

9. Ing. Jan Li to misky. Vskytná 2, okres Pelhřimov, agronom, signatář Charty 77, člen 
VONSu. 17. 2.1981 zatčen a 23.10. téhož roku odsouzen KS v Českých Budějovicích ke 3 
letům vězení a 2 rokům ochranného dohledu pro údajné podvracení republiky (§ 98/1), 
jehož se měl dopustit činností ve VONSu. 17. 11. 1982 byla OS v Plzni zamítnuta žádost o 
podmíněné propuštěni. Vězněn v Plzni na Borech. V NVÚ je soustavně Šikanován. (162, 
169, 175, 204, 212, 236, 277, 285, 318.) 

10. Vladimir Procházka, nar. 8. 12. 1956, Kačice 161, okres Kladno, dělník. Vězněn 
od 24. 12. 1975. V dubnu 1976 odsouzen Vyšším vojenským soudem v Příbrami pro údty-
né vyzvědačství (§ 105/1, 2) k 11 letům vězení ve II. NVS a následnému ochrannému do-
hledu po dobu 3 let. Delikt měl spočívat v tom, že těsně před pokusem o odchod z repu-
bliky bez povolení úřadů vedl se St. Kolářem, J. Hettlerem a A. Kunertem, kteří s ním byli 
souzeni ve stejném procesu, ve vesnické hospodě debatu o tamních kasárnách a jejich 
osazenstvu, jež obsahovala všeobecně známá fakta. (222.) 

11. JUDr. Josef Průša, nan 33. 5. 1947, Budějovická 56, Praha 4 (přech. bydliště Mo-
denská 44, Karlovy Vary), advokát z Advokátní poradny v Chomutově, signatář Charty 77. 
2. 4. 1979 odsouzen k 5 letům vězení za údajné braní úplatků od klientů. 24.3. 1983 podal 
návrh na povolení obnovy řízení* který byl OS v Kladně zamítnut jako nedůvodný. Dr. 
Průša je ve vězení Plzeň-Bory, je ve Spatném zdravotním stavu. (326.) 

12. Václav Soukup, nar. 1. 2. 1959, Maroldova 7, Praha 4, zaměstnanec drogerie. 
12. 1. 1982 zatčen a 17, 2. 1982 odsouzen MS v Praze ke 3 rokům vězení a 2 rokům 
ochranného dohledu pro podvracení republiky (§ 98/1), jež údt\jně mělo spočívat v 
rozšiřování textů nepřátelských státnímu zřízení a pro podílení na rozkrádání socialistické-
ho vlastnictví (§ 134/1). Byl souzen spolu s bratry Janem a Josefem Wiinschovými a J. Tů-
movou. Vězněn Plzeň-Bory, (293, 311, 312.) 

13. František Stárek, nar. 1. 12. 1952, Hálkova 2882, Teplice v Čechách, figurant, si-
gnatář Charty 77. V roce 1976 odsouzen ke 4 měsícům podmíněně na 2 roky v kampani 
proti Pias tic People pro údajné výtržnictví (§ 202). 10. 11. 1981 znovu zatčen a opět obvi-
něn z výtržnictví (§ 202/2), jehož se měl údajně dopustit vydáváním a rozšiřováním samiz-
datového kulturního časopisu Vokno. 9. 7. 1982 odsouzen (společně s 1. M. Ji roušem, M. 
Hýbkem a M. Fričem) k 2 a půl rokům vězení ve II. NVS a k 2 lelům ochranného dohle-
du. Vězněn je na Bytízu. (279, 337.) 

14. Jaromír Šavrda, nar. 25. 5. 1933, Vyškovická 87, Ostrava - Zábřeh, spisovatel, in-
validní důchodce, signatář Charty 77. V letech 1978-80 vězněn pro údajné pobuřování 
(§ 100/1, 2), jehož se měl dopustit rozšiřováním literárních textů, psaných na stroji (i lextů 
vlastních a oficiálně vydaných). 3. 3. 1983 odsouzen OS v Ostravě k 25 měsícům vězení v 
II. NVS spolu s Vladimírem Liberdou. Je velmi vážně nemocen, hrozí mu amputace no-
hou, léčení zanedbáváno. Vězněn v Ostrově a Ohří. (310, 313, 322.) 

15. Ladislav Švec, nar. 15. 7. 1959, Bezručova 29, Brno, dělník. V roce 1978 odsouzen 
k 9 letům vězení ve II. NVS za přípravu nedovoleného opuštění republiky (§ 7/1 k § 109/1) 
a za pokus o zavlečení vzdušného prostředku do ciziny (§ 8/1 k § 180a/l). U obou uvede-
ných trestných činů nedošlo ani k pokusu o jejich realizaci. Obsah trestního spisu jsou v 
podstatě pouze výroky »pachatelů« v hospodě. (124, 125, 195.) 

16. Ing. Petr Uhf, nar. 18. 10. 1941, Anglická 8, Praha 2, strojník, signatář Charty 77 a 
člen VONSu. Zatčen v roce 1969 pro založení Hnuti revoluční mládeže, v roce 1971 od-
souzen na 4 roky za vytvoření »protistátní skupiny, která narušovala úsilí státních orgánů 
o konsolidaci« (§ 98 - podvracení republiky). 29. 5.1979 opět zatčen a 22.10.1979 odsou-
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zen za podvracení republiky (§ 98/1, 2ab) k 5 letům vězení ve II. NVS pro aktivní činnost 
ve VONSu J e h o ž byl spoluzakladatelem. Trest si odpykával v pevnosti Mírov. V létě 1983 
přemístěn do NVÚ Vinaříce. (10, 12, 13, 38, 46, 58, 63, 74, 115, 118, 123, 144, 153, 158, 
195, 260.) 

17. RNDr. Jiijí Vitouš, nar. 31. 8. 1936, Třemošná 831, okres Plzeň-sever, vedoucí 
biochemík FN KÚNZ Plzeň. Zatčen 29. 11. 1982 a 25. 3. 1983 odsouzen OS v Plzni k 20 
měsícům vězení pro údajné poškozování zájmů republiky v zahraničí (§ 112). Toto poško-
zování mělo spočívat v obsahu dopisů, které zasílal svým přátelům a známým. Vězněn v 
NVÜ PJzeň-Bory. (313, 340.) 

18. Milan Vyhnálek. nar. 23. 5. 1961, Hnátnice 229, okres Ústí n. Orlicí, dělník. V 
roce 1980 byl vězněn na Borech pro údajný pokus o opuštění republiky (§ 109/1). Dále byl 
3. 6. 1981 odsouzen OS v Ústí nad Orlicí podle § 100/ lac (pobuřování), § 112 (poškozo-
vání zájmů republiky v zahraničí) a za přečin podle odst. 6b zák. 150/69 Sb. (nedovolené 
držení střelné zbraně) k úhrnnému trestu 25 měsíců vězení ve II. NVS. Trestný čin měl 
údajně spočívat ve vyvěšování letáků u nádraží v Letohradě a v korespondenci se zahra-
ničními rozhlasovými stanicemi. Dále odsouzen 3. 2. 1982 OS v Praze 2 podle § 174/1 (kři-
vé obvinění) a § 175/1 (křivé svědectví) k dalším 18 měsícům vězení ve II. NVS za údajně 
lživé obvinění vyšetřovatele StB a údajně lživou výpověď k případu J. Gruntoráda. Je v 
NVÚ v Minkovicích. (185, 319.) 

19. Jiří Wolf, nar. 3. 1. 1952, Schweigerova 377/11, Jindřichův Hradec, řidič, signatář 
Charty 77. Od 16. 2. 1978 vězněn a odsouzen ke 3 rokům vězení ve II. NVS pro údajné 
podvracení republiky (§ 98/1). Ve vězení mu byl trest prodloužen o půl roku pro údajné 
křivé obvinění (§ 174/1). Od května 1983 je znovu ve vazbě a obžalován z podvracení re-
publiky (§ 98/1, 2). 5. a 6. října 1983 proběhlo u MS v Praze hlavní líčení, které bylo 
odročeno. (43, 50, 63, 69, 71, 80, 123, 176, 195, 219, 293, 339, 343.) 

20. Jan Wünsch, nar. 29. 1. 1957, Nuselská 59, Praha 4, Figurant geodézie, signatář 
Charty 77. Zatčen 12. I. 1982 a 17. 12. 1982 odsouzen MS v Praze ke 4 letům vězení a 2 
rokům ochranného dohledu podle § 98/1 (podvracení republiky). Meritorní trestná čin-
nosl měla spočíval v účasti na letákové akci solidarity s polskými dělníky. (293, 311,312.) 

21. Josef Wünsch, nar. 23. 6. 1962, Nuselská 59, Praha 4, laborant IKEM. Od 12. 1. 
1982 několik měsíců vc vazbě, zatčen, obviněn z podvracení republiky (§ 98/1), jehož se 
měl dopustit účastí na letákové akci solidarity s polskými dělníky (podobně jako jeho bratr 
Jan, Václav Soukup a Jitka Tůmová). 17. 12. 1982 odsouzen MS v Praze k I roku vězení. 
Trest nastoupil v létě 1983. Vězněn v NVÚ Plzeň-Bory. (293, 311, 312.) 

11 
1. Helena Abrahámova„ nar. 23. 3. 1959,26762 Komárov III. 392. 29. 7. 1981 odsou-

zenu OS v Ústí nad Labem (spolu s J. Krpáíkem a J. Veselou) k 18 měsícům vězení pro 
údiúné křivé svědectví (§ 175/1), když jako svědkyně nevypovídala ve smyslu znění obža-
loby. Výkon trestu nastoupila 10. 12. 1981, dne 13. 5. 1982 byl výkon trestu přerušen, pro-
tože byla vc vysokém slupni těhotenství. Po narození dítěte žádala o změnu zbytku trestu 
v podmíněný cestou milosti. Zadost byla 9. 12. 1982 zamítnuta. Od jara 1983 je v psychia-
trickém léčení. (259.) 

2. Evžen Adámek, nar. 1960, Nám. Míru 2, Brno, dělník. Odsouzen k podmíněnému 
trestu 9 měsíců s odkladem na 3 roky za to, že rozepisoval text o událostech v Polsku v le-
tech 1956, 1970, 1975 a 1980 a o současné tamní situaci (§ 8/1 k § 104 - hanobení státu 
světové socialistické soustavy - viz též P. Slarcek). Podmínka konči 26. 4. 1984. (244.) 

3. Otta Bednářová, nar. 18. 6. 1927, Havelská 17, Praha 1, novinářka, signatářka Char-
ty 77 a členku VONSu. Vězněna od 30. 5. 1979 a rozsudkem MS v Praze z 22. 10. 1979 
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odsouzena ke 3 letům vězení za činnost ve VONSu, označenou jako podvracení republik)' 
(§ 98/1, 2). 26. 9. 1980 byl její trest přerušen ze zdravotních důvodů. (12, 13, 54, 63, 115, 
118, 123, 144, 152, 158, 195, 205,) 

4. Jarmila Běliková, nar. 27 .4 .1948, NovovysoČanská 12, Praha 9, psycholožka, býva-
lá sociální kurátorka, nyní domovnice, signatářka Charty 77 a členka VONSu. 29. 5. 1979 
uvězněna a obviněna z podvraceni republiky (§ 98/1 ,2ab) za činnost ve VONSu. Z vazby 
propuštěna 22. 12. 1979. Trestní stíhání však nebylo zastaveno. (115, 118, 123, 156, 195, 
204, 263.) 

5. Jaroslav Brázda, nar. 4. 2. 1952, Moravská 62, Košice, promovaný biolog, pra-
covník ČSAV. 27, 3. 1983 při razii proti členům františkánského řádu vzat do vazby na zá-
kladě obvinění podle § 178 (maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi). 
14. 7. 1983 z vazby propuštěn. Městská prokuratura v Bratislavě vzala zpět žalobu, trestní 
stíhání však zastaveno nebylo. (324, 334.) 

6. Bysírik (křestní jméno neznámo), Košice, laický katolík. 27. 3. 1983 vzat do vazby 
při razii proti členům františkánského řádu na základě obvinění podle § 178 (maření dozo-
ru nad církvemi a náboženskými společnostmi). Po několika týdnech propuštěn. Trestní 
stíhání dosud trvá. (324.) 

7. Marta Červená, nar. 1954, sanitářka v nemocnici v Trstené na Oravě. I. 4, 1983 
zatčena v souvislosti s razií proti členům františkánského řádu a obviněna podle § 178 
(maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi). V létě 1983 propuštěna. 
Trestní stíhání trvá. (324.) 

8. Dr. Josef Danisz, nar. 7. 7. 1946, U Santošky 9, Praha 5, právník, člen VONSu. 
Trestně stíhán pro údajný útok na státní orgán a orgán společenské organisacc (§ 154) a 
útok na veřejného činitele (§ 156/2). Ve skutečnosti byl obviněn za veřejné vyslovení to-
ho, že Státní bezpečnost zbila člena VONSu Ivana Medka a za neohroženou obhtyobu 
mnoha obhájců lidských práv, zejména mluvčího Charty 77 dr. Jaroslava Sabaty. V lednu 
1980 byl OS v Hradci Králové odsouzen k 10 měsícům vězení a 2 rokům zákazu výkonu 
povolání advokáta. Trest byl amneslován. Dále byl téhož roku odsouzen pro údajné napa-
dení veřejného Činitele ke 3 měsícům s podmíněným odkladem na 1 rok a kc 3 rokům 
zákazu advokacie. 16, 9. 1983 znovu zatčen na základě trestního stíhání z 27. 6. 1983 
podle §242/1 (pohlavní zneužívání). Po dvanácti dnech z vazby propuštěn. Trestní stíhání 
však přes aýevnou neudržitelnost obvinění trvá dál. (14, 41, 104, 116, 119, 123, 163, 170, 
195, 338.) 

9. Josef Doiista, nar. 20. 3. 1934, Kostelní 18, Mělník, katolický duchovní, kaplan v 
Mělníku. Od velikonoc 1982 trestně stíhán na svobodě podle § 178 (maření dozoru nad 
církvemi a náboženskými společnostmi) za to, že údajně soukromě vyučoval náboženství 
7 studentům Zemědělské technické školy v Mělníce. 4. 5. 1983 mělo být hlavni líčení u 
OS v Mělníce. Tentýž den mu bylo telegramem sděleno, že soud se konat nebude. (325.) 

10. RNDr. Mikuláš Du ray, nar. 18, 7. 1945, Jaskový rad 161, Bratislava, geolog Do-
prastavu Bratislava. Je zastáncem práv maďarské národnostní menšiny. Trestní stíhání pro 
údajné pobuřování (§ 100) zahájeno v červnu 1982 (bez uvalení vazby). 10. 11.1982 po do-
movní prohlídce zatčen a obviněn z podvracení republiky (§ 98/1, 2) za údajné zaslání 
článků o právech národnostních menšin k publikaci v exilových časopisech. Hlavní líčení, 
jehož termín byl postupně stanoven na leden a únor 1983, bylo pokaždé odloženo na 
neurčilo. V únoru 1983 byl dr. Duray propuštěn z vazby. Trestní stíhání však zastaveno 
nebylo. (317, 328.) 

11. Drahomíra Fajtfová, nar. 7. 12. 1927, M. Pujmanové 280, Trutnov, provozářka 
Krkonošských interhotelů. Zatčena 2. 3. 1983 po domovní prohlídce a obviněna z pobuřo-
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vání podíe § 100/la pro šíření nezávislé kultury. Ve vězení v Hradci Králové vážně one-
mocněla, v květnu 1983 propuštěna. Trestní slíbání zastaveno nebylo. (320.) 

12. Oskar Formánek, nar 1915, Kotradova 4, Prešov, katolický duchovní v důchodu. 
Vězněn v 50. letech. 25. 6. 1980 odsouzen OS v Prešově k 18 měsícům podmíněně na 4 
roky pro údajné maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi (§ 178) a po-
buřování (g 100). (197.) 

13. Alois Ghbasrta, Ostrava, katolický laik, zatčen 27. 3. 1983 při razii proti členům 
františkánského řádu na základě obvinění podle § 178 (maření dozoru nad církvemi a 
náboženskými společnostmi). Po několika týdnech propuštěn, trestní stíhání však 
trvá. (324.) 

14. Prof. Jiří Hájek, nar. 1913, Kosatcová 11, Praha 10, historik a politik, bývalý 
mluvčí Charty 77. Od začátku května 1981 trestně stíhán pro údajné podvracení republiky 
(§ 98/1, 2) v souvislosti s případem »francouzského kamionu«. (250.) 

15. Ing, han Havel\ nar, 11. 10. 1948, nábř. B. Engelse2000, Praha 2, komputerový 
expert. Od začátku května 1981 trestně stihán pro údajné podvracení republiky (§ 98/1 ,2) 
v souvislosti s případem »francouzského kamionu«. (250.) 

16. Václav Havel, nar. 5. 10. 1936, U dejvického rybníčku 4, Praha 6, spisovatel, býva-
lý mluvčí Charty 77, člen VONSu. Od ledna 1977 ve vazbě pro údajné poškozování zájmů 
republiky v zahraničí (§ 112), téhož roku odsouzen ke 14 měsícům podmíněně na 3 roky 
spolu s O. Ornestem, J. Ledererem a F. Pavlíčkem za zasílání literárních textů do zahra-
ničí. V únoru a březnu 1978 držen ve vazbě pro údajné výtržnictví (§ 202/1), ve skutečno-
sti však byl spolu s dalšími napaden policií, když chtěl navštívit ples železničářů. Trestní 
stihání poté zastaveno. Znovu byl zatčen 29. 5. 1979 a obviněn z podvracení republiky (§ 
98/1,2ab), které mělo spočívat v aktivní činnosti ve VONSu. Rozsudkem MS v Praze 22. 
10. 1979 odsouzen ke 4 a půl letům vězení. V listopadu 1981 byl zrušen jeho předchozí 
podmíněný trest. Začátkem února 1983 mu byl pro vážné onemocnění trest přerufien. (12, 
13, 14, 24, 41, 58, 63, 74, 115, 118, 123, 144, 153, 158.) 

17. Olga Havlová, nar, 11.7. 1933, U dejvického rybníčku 4, Praha 6, v domácnosti. 
Od začátku května 1981 trestně stíhána pro údajné podvracení republiky (§ 98/1) v sou-
vislosti! s případem »francouzského kamionu«. (250.) 

18. Anna f/oličková, nar. 1953, ošetřovatelka v nemocnici v Ružomberoku. 1.4. 1983 
zatčena v souvislosti s razií proti členům františkánského řádu spolu s St. Mihalusovou,, 
M. Červenou a O. Ivánkovou a obviněna podle § 178 (maření dozoru nad církvemi a ná-
• bozensKymi společnostmi;. V leté tVöJ propuštěna. Irestnt stiháni trvá. (328.) 

19. Ing. Karel Holomek, Brno. Od začátku května 1981 trestně stíhán pro údajné 
podvracení republiky (§ 98/1, 2ab) v souvislosti s případem »francouzského kamionu«, 
(250.) 

20. Jaromír Hořec, nar. 18. 12. 1921, Jihozápadní III/14, Praha 4, básník. Ve vazbě od 
6, 5.1981 do října 1981, obviněn z udfýného podvracení republiky (§98/1,2ab) v souvislo-
sti s případem »francouzského kamionu«. (250.) 

21. Olga háková, nar. 1955, ošetřovatelka v ústavu pro slabomyslnou mládež v 
Tvrclošíně na Oravě. Zatčena spolu s St, Mihalusovou, A. Holičkovou a M. Červenou a l. 
4. 1983 v souvislosti s razií proti členům františkánského řádu obviněna podle § 178 
(moření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi). V létě 1983 propuštěna. 
Trestní stíhání trvá. (328.) 

22. Dr. Jostf Jablomcký, nar. 1933, Bratislava. Od začátku kvělna 1981 trestně stíhán 
pro údí\iné podvracení republiky (§ 98/1, 2ab) v souvislosti s případem »francouzského ka-
mionu«. (250.) 
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23. Ing. Miroslav Jáchym, nar. 1927, Jindřichův Hradec, bankovní úředník, 27. 3. 
1983 vzat do vazby při razii proti členům františkánského rádu na základě obvinění podle 
§ 178 (maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi). V létě 1983 byla obža-
loba stažena a byl propuštěn z vazby, trestní stíhání však trvá. (324.) 

24. Dr. Zdenek Jičínský, Pařížská 12, Praha 1, signatář Charty 77. Od začátku května 
1981 trestně stíhán pro údajné podvraceni republiky (§ 98/1,2ab) v souvislosti s případem 
»francouzského kamionu«. (250.) 

25. Eva Kantůrkové, nar., 11. 5. 1930, Xaveriova 13, Praha 5., spisovatelka» signatářka 
Charty 77. Ve vazbě od 6. 5. 1981 a obviněna z úd^ného podvracení republiky (§ 98/1» 
2ab) v souvislosti s případem »francouzského kamionu«. Z vazby propuštěna 22. 3. 1982. 
Trestní stíhání trvá. (250.) 

26. František Kubíček, katolický duchovní ve výpomoci v duchovní správě u svatého 
Jiljí v Praze, člen františkánského řádu. Při razii proti tomuto řádu vzat 27.3.1983 do vazby 
na základě obvinění podle § 178 (maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi). 
Po několika týdnech propuštěn. Trestní stíhání však trvá. (324.) 

27. Prof. dr. Miroslav Kusýt nar. 1.12, 1931, Slováckého 21, Bratislava, historik a poli-
tolog, signatář Charty 77 a Clen kolektivu mluvčích. V květnu 1981 asi 2 týdny ve vazbě -
trestní stíhání pro údajné podvracení republiky (§ 98/1, 2ab) v souvislosti s případem 
»francouzského kamionu«. Trestní stíhání trvá, (250.) 

28. Václav Malý, nar. 21. 9. 1950, Natí pomníkem 2, Praha 5, katolický duchovní, t,č. 
topič, bývalý mluvčí Charty 77 a člen VONSu. 29. 5.1979 uvězněn a obviněn z podvracení 
republiky (§ 98/1, 2ab) za aktivní činnost ve VONSu. Z vazby propuglSn 22. 12. 1979. 
Trestní stíhání trvá. (115, 118, 123, 156, 195.) 

29. Jiří Mazanec, nar. 1928, katolický duchovní, administrátor v Holýšově, člen fran-
tiškánského řádu. 27. 3. 1983 při razii proti tomuto řádu zatčen a na základě obvinění po-
dle § 178 (maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi) 14, 7. 1983 podle 
tohoto paragrafu odsouzen OS v Plzni k 6 měsícům vězení za náboženskou aktivitu v rám-
ci františkánského řádu. Z vazby byl propuštěn, u odvolacího řízení u KS v Plzni 30, 9, 
1983 byla výše trestu ponechána, trest změněn na podmíněný s odkladem na 2 roky, (324,334.) 

30. Dr. Jaroslav Mezník, Brno, historik, signatář Charty 77. Od začátku května 1981 
trestně stíhán pro údajné podvracení republiky (§ 98/1, 2ab) v souvislosti s případem 
»francouzského kamionu«. (250.) 

31. Štěpánka Mihalusová, nar. 1932, ošetřovatelka v nemocnici v Ružomberoku. 1, 4, 
1983 zatčena v souvislosti s razií proti členům františkánského řádu a obviněna podle 
§ 178 (maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi), V létě 1983 propuště-
na, Trestní stíhání trvá. (328.) 

32. Alois Moct katolický duchovní, ve výpomoci v duchovní správě u svatého Františ-
ka v Praze, člen františkánského řádu. Při razii proti členům tohoto řádu vzat 27 .3 . 1983 
do vazby na základě obvinění podle § 178 (maření dozoru nad církvemí a náboženskými 
společnostmi). Po několika týdnech propuštěn. Trestní stíhání trvá. (324.) 

33. Jiří Müller, nar. 29. 11.1943, Chudobova 23, Brno, signatář Charty 77, Vězněn v 
sedmdesátých letech pro údajné podvracení republiky (g 98/1). V květnu 1981 obviněn 
podle § 98/1, 2ab (podvracení republiky) a držen asi 10 dní ve vazbě v souvislosti s přípa-
dem »francouzského kamionu«:. Trestní stíhání trvá. (250.) 

34. Dana Němcová, nar. 14,1.1934, Ječná 7, Praha 2, psycholožka, v částečném inva-
lidním důchodu, bez zaměstnání, signatářka Charty 77 a členka VONSu, Zatčena 29. 5. 
1979 a 22. 10. 1979 odsouzena MS v Praze k 2 letům vězení s podmíněným odkladem na 
5 let pro údajné podvracení republiky (§ 98/1, 2ab), jehož se měla dopustit činností ve 
VONSu. Téhož dne propuštěna z vazby. (74, 115, 118, 123, 144, 158, 195.) 
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35. Stefan Podolínský, nar. 27. 2. 1932, katolický duchovní (20 let bez státního sou-
hlasu), zaměstnán jako poštovní úředník v Březne nad Hronem. 27.5.1983 zatčen a obvi-
něn podle § 178 (maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi). Hlavní 
líčení, stanovené na srpen 1983, bylo odročeno, žaloba stažena a současné byl Stefan Po-
dolinský propuštěn z vazby. Trestní stíhání však trvá, (326, 335.) 

36. František Pometlo, nar 1938, katolický duchovní, kaplan v Plzní, člen františkán-
ského řádu. 2Iatčen 27. 3. 1973 při razii proti členům františkánského řádu a 14. 7. 1983 
odsouzen OS v Plzni k 8 měsícům vězení podle § 178 (maření dozoru nad církvemi a ná-
boženskými společnostmi). Bezprostředně po rozsudku propuštěn z vazby. U odvolacího 
řízení u KS v Plzní 30, 9-1983 výše trestu ponechána, trest proměněn na podmíněný s od-
kladem na 2 roky. (324, 331, 334.) 

37. Peter Ručka, nar. Í955, Staničná 5, Bratislava, zaměstnanec Polygrafických závo-
dů v Bratislavě. 27. 3. 1983 vzat do vazby při razii proti členům františkánského řádu na 
základě obvinění podle § 178 (maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnost-
mi). 14. 7. 1983 z vazby propuštěn. Městská prokuratura v Bratislavě vzala zpět žalobu, 
trestní stíhání však zastaveno nebylo. (324, 334.) 

38. Jan Ruml, nar. 5. 3. 1953, Kremelská 104, Praha 10, dělník, signatář Charty 77, 
člen kolektivu mluvčích a člen VONSu. Zatčen 6. 5. 1981 a obviněn z údajného podvra-
cení republiky (§ 98/1, 2ab) v souvislosti s případem »francouzského kamionu«. 22. 3. 
1982 z vazby propuštěn, trestní stíhání trvá. (250.) 

39. Jiří Rumi, nar. 9. 7. 1925, Kremelská 104, Praha 10, novinář, signatář Charty 77 a 
člen VONSu. Ve vazbě od 6. 5. 1981, obviněn z údajného podvracení republiky (§ 98/1, 
2ab) v souvislosti s případem »francouzského kamionu«. Propuštěn z vazby 27. 5. 1982, 
trestní stíhání trvá. (250.) 

40. Rudolf Smahet, nar. 11. 5. 1950, Janáčkova 4, Olomouc, katolický duchovní bez 
státního souhlasu. Ve vazbě od 10. 9. 1979 do počátku ledna 1980. 29. 9. 1981 odsouzen 
OS v Olomouci ke 2 rokům vězení za nepovolené podnikání (§ 118/1). Slo o samizdatové 
vydávání katolické literatury. Trest nastoupil v dubnu 1982, koncem listopadu téhož roku 
podmíněně propuštěn. Zbytek trestu změněn na podmíněný s tříletou lhůtou. (159,273.) 

41. Dr. Jiřina Šiktová, nar. 17. 6. 1935, Klimentská 17, Praha 1, socioložka. Zatčena 6. 
5. 1981 a obviněna z podvracení republiky (§98/1, 2ab), kterého se měla údajně dopustit v 
souvislosti s případem »francouzského kamionu«. Z vazby propuštěna 22.. 3. 1982, trestní 
stíhání trvá. (250.) 

42. Dr. Milan Šimečka, nar. 6. 3. 1930, Pražská 53, Bratislava, historik, signatář Char-
ty 77. Ve vazbě od 6.5.1981 s obviněním z udaného podvracení republiky (§ 98/1,2ab) v 
souvislosti s případem »francouzského kamionu«. Propuštěn z vazby 27. 5. 1982, trestní 
stíhání zastaveno nebylo. (250.) 

43. Anton Šmíd\ nar, 5. 5.1955, Na křižovatkách 74, Bratislava, archivář FN v Bratisla-
vě. 27.3.1983 při razii proti členům františkánského řádu zatčen na základě obvinění podle 
§ 178 (maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi). 14. 7. 1983 propuštěn 
z vazby. Městská prokuratura v Bratislavě vzala žalobu zpět, trestní stíhání trvá. (324,334.) 

44. Pavel Štancek, nar. 1960, dělník. 26.4.1981 odsouzen k 1 roku podmíněně na 3 roky 
za údujné porušení dozorčí (nebo jiné) služby {§ 286/1) a za pokus o hanobení státu světové so-
cialistické soustavy a jejího představitele (§ 8/1 k § 104) - viz též E. Adámek. (244.) 

45. MUDr. František Trojan, katolický duchovní, vězněný v 50. letech. V procesu s 
Janem Bártou odsouzen k 15 měsícům podmíněně na 3 roky za údajné maření dozoru 
nad církvemi a náboženskými společnostmi (§ 178). (221, 234.) 

46. Jiři Tůma. při razii proti členům františkánského řádu vzat 27. 3. 1983 do vazby na 
základě obvinění podle § 178 (maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnost-
mi). Po několika týdnech propuštěn. Trestní stíhání trvá. (324.) 
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47. Aleš Zlámal, Praha, katolický kněz bez státního souhlasu,, invalidní důchodce, 
člen františkánského rádu. 27. 3. 1983 při razii proti členům tohoto řádu zatčen a obviněn 
podle § 178 (maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi). Po několika tý-
dnech propuštěn. Trestní stíhání trvá. (324.) 

Tato sděleni nezahrnuji případy dalších 149 osob, kterými se VONS zabýval, kde však 
již trest byl vykonán (resp. nespravedlivě stíhaný zemřel - pozn. red.) nebo trestní řízení 
skončilo. 

Mimosoudní represe 
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných během své činnosti informoval i o mimo-

soudních represivních zásazích. Jde o krátkodobé zadržení (většinou do jednoho týdne), 
osobní a domovní prohlídky, různé druhy ponižování, bití, omezování svobody pohybu, 
střeženi bytů a domů, pokousání policejním psem, odcizování či poškozování věcí, foto-
grafování a filmování, poškozováni pověsti a další. V této oblasti byly evidovány případy 
373 osob, z nichž mnohé byly takto postiženy opakovaně. 

Přitom znovu upozorňujeme, že VONS je v daných podmínkách schopen zaregistro-
vat a získat patřičnou dokumentaci jen k nepatrnému zlomku případů soudní i mimo-
soudní represe. 

Mezinárodni solidarita 
VONS si uvědomuje význam mezinárodní solidarity a snaží se projevovat solidaritu s 

pronásledovanými obhájci lidských práv v zahraničí. Dosud tomu tak bylo v těchto přípa-
dech: 

Martha Rosa Aguero, Rudolf Bahro, Albin Feréz, Zviad Gamsachurdia^ Alexander 
Ginzburg, Kim Te Džung, Tadeusz Kolano, Marab Kostov,, Jan Koslowskl, Jacek Kurofi, 
Jan Lityňski, Adam Michnik, Piotr Maimski, Jurij Orlov, Viktoras Pjatkus, Andrej Sacha-
rov, Kazimierz Šwitori, Anatolü Sčaranskij, Taťána Velikanovová, Edmund Zadrožyrtski, 

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných 
Československá liga pro lidská práva 
Člen Mezinárodni federace pro lidská práva 

BISKUP JÁN CHRYZOSTOM KOREC ÓO-ROČNÝ O 

Aby všefci jedno bo/i (Jn 17, 21) 
heslo biskupa Korea 

Ján Chryzostom Korec sa narodil 22. januára 1924 v Bošanoch. Svoju mladost přežil v 
robotníckom prostredí. Jeho otec pracoval ako robotník v tovární na koŽu. 

V roku 1939 vstúpil do jezuitského noviciátu v Ružomberku, Po noviciáte študoval 
vyššie triedy gymnázia a po maturitě filozofiu a teológiu. V apríl i 1950 sa doslal ešle ako 
študent teológie spolu s ostatnými rehofhfkmi do sůstreďovacieho kláštora v Podolínci, 
odkial ho přepustili po niekolkých mesiacoch zo zdravotných dövodov, 

Este v r. 1950 bol J. Korec tajné vysvatený za kňaza a 24, augusta 1951 bol na pokyn 
Svätej stolice tajné vysvatený za biskupa. 

O Převzato ze slovenského samizdatového časopisu Náboženstvo a súčasnosťl/\984t sir. 4-5, 
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V rokoch 19514959 pracoval síriedavo ako robotník a úradník. Tesne před zatknutím 
pracoval ako nočný strážník. Roky 1951-1959 bolí preňho naplněné prácou tajného kňaza 
a biskupa, V druhej polovici r. 1959 bol zatknutý. Po vyšetrovacej vazbě, v ktorej strávil 
niekoíko mesiacov v upínej samotě, vapríli 1960 Krajský súd v Bratislavě ho odsúdil na 12 
rokov väzenia v III. nápravnej skupině. 

Trest odpykával vo vaznici Valdice u Jičína v severných Cechách. Pracoval tam ako 
brusič skla. 

Biskup Korec přežil vo vazení 8 rokov. Vo februári 1968 sa dostal na slobodu ako je-
den z posledných politických väznov. V lete 1968 při lekárskej prehliadke mu zistili tuber-
kulózu plüc, a preto odchádza najeden rok do nemocničného liecenia. V roku 1969 ho 
přijal na sókromnej audiencii pápeŽ Pavol VI. a pri tejto příležitosti mu daroval svoj osob-
ný prsteň, kříž, mitru a berlu, ktoré používal ako milánsky arcibiskup. Po roku 1969 dostal 
povolenie na činnost duchovného v malej komunitě sestier v Bratislavě, ale v r. 1974 mu 
bol odobraný i tento súhlas. Nato odišiel pracovat znovu ako robotnEk. Najprv v malej 
chemíckej tovární, potom ako pomocný robotník pri opravách výťahov. 

Celé 70-té roky až podnes žije biskup Korec pod nátlakom príslušníkov Státnej bez-
pečnosti. Výsluch nasledoval za výsluchom (po 17-tom výsluchu napísal sťažnosť Fede-
rálnemu zhromaždeniu CSSR). Na jar 1982 osoba, ktorá mu pomáhá při upratovani bytu, 
přistihla príslušníkov ŠtB v jeho byte. Takmer niet vychádzky, kde by nebol sledovaný. Za 
posledné roky napísal niekollco sťažností proti porušovaniu náboženskej slobody v našej 
krajině. V januári 1983 stojí na chodbě JustiČného paláca v Bratislavě pri procese s Gon-
dovou a Novjyovskýrn a po akcii proti františkánskej řeholi je medzi prvými sígnatármi 
protestného listu prezidentovi republiky. 

Biskup Korec je kňaz. Všetko, čo koná, všetko, čo píše a za čo bojuje, vyviera z 
njyhlbšieho rozměru jeho osobností, ktorým je kňazstvo. Je kňaz s plným svatením, bez-
hranične oddaný Cirkvi. Toto jediné móže byť východiskorn k pochopeniu jeho osoby, 
nech sa na ňu pozeráme z ktorejkolvek strany. Před nedávnom katolicky básnik - kňaz 
Janko Silan - dopísal asi završujúce dielo svojho života, ktoré věnoval biskupovi Korcoví 
slovami: »Vám, ktorý stelesňujele posledných tridsať rokov našej Cirkvi ...« 

Vám, otec Korec, ktorý stelesňujete to množstvo odstrčených a zabudnutých fudí, 
ktorí sa tak bezhranične dávfyů a pracujú pre našu Cirkev a ktorých lak obdivuhodné re-
prezentujete, želáme z příležitosti Vašich 60-tich narodenín všetko najtepšie, veTa zdravia 
a Božieho požehnania, abyste vydržali ďalej kráčaí po ceste, na ktorú ste sa vydali! 

PRÁVNÍ POSTAVENÍ ClRKVE V CSSR 

1. Zákon č. 217/49 Sb, ze 14. X. 1949 ustanovil státní orgán, který řídí církevní záleži-
tosti: »Státní úřad pro včci církevní«. Po federalisaci republiky stal se tímto státním úřa-
dem »Sekretariát pro věci církevní« při ministerstvu kultury, T.č. je ředitelem tohoto se-
kretariátu v Praze František Jelínek a v Bratislavě Karol Homola. 

Jejich nadřízenou složkou jc »Federální církevní sekretariát při předsednictvu vlády 
ČSSR«. T.č. je federálním sekretářem pro věci církevní Ing. Vladimír Janků. 

2. Zákon č. 218/49 Sb. ze 14. X» 1949. Podle § 1 může působit v duchovní správě jen 
ten, kdo má k tomu státní souhlas. Podle § 2 státní souhlas lze udělit jen občanům česko-
slovenským, státně spolehlivým, bezúhonným a splňujícím podmínky pro přijetí do státní 
služby. 
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O tom rozhoduje příslušný státní oigán podle své volné úvahy. Není odvolání. Totéž 
platí i pro odnětí státního souhlasu. 

K tomu dává direktivy vládni nařízeni č. 219/49 Sb. z A' 1949: Podle § 1 duchovni 
jsou zaměstnanci církve, ale o jejich přijetí rozhoduje státní orgán, kter>ř podle § 20 vede o 
každém duchovním evidenční list s daty pro osobní požitky vyplácené státní sprá-
vou a eventuální sociální dávky. Podle § 19 je třeba složit slib věrnosti ČSSR. 

Podle zákona c. 218/49 Sb. v § 14 je stanoveno: »Všechny předpisy, které upravuji 
právní poměry církví a náboženských společností se zrušují.« 

Na tento § 14 zák. £. 218 se odvolává Sekretariát pro věci církevní při Ministerstvu 
kultury v Praze a ve svých direktivách z 2. 'VI. 1983 sděluje: »Ustanovením § 14 zák. č. 
218/49 Sb. byly zrušeny veškeré předpisy, které před tím upravovaly právní základ činno-
sti řeholních řádů a kongregací na území ČSSR.« 

Avšak Generální prokuratura v Praze vydala prohlášení z 29. listopadu 1968, ve kterém 
sděluje: »Řády a kongregace, které existovaly před vydáním zákona č. 218 Sb. o hospo-
dářském zabezpečení církví a náboženských společností, nebyly zrušeny tímto ani jinými 
zákony, existují právně dále a není překážky, aby v mezích platného právního řádu řádový 
život obnovily nebo v něm pokračovaly.« 

Tato Generální prokuratura dala podobné vyjádření při rehabilitačním řízení (Jan 
Srna a spol.X že zásah proti řeholím v r. 1950 byl »čistě administrativní zásah bez jakého-
koliv právního podkladu«. 

Jaký je faktický stav církve po vydáni těchto zákonů z r. } 949? Těmito zákony byla 
zrušena autonomie církve a zároveň tím byla církev podřízena státní moci. Episkopát to 
dne 21. X. 1949 zcela jasně prohlásil: »Byl podstatné změněn a porušen dosavadní právní 
a organisační řád církevní ... ohrožena vlastní organisace církve, její svoboda, duchovní 
moc a církev na Pánu a apoštolech založená se stala obyčejnou náboženskou společností .„•« 

Pastorální konstituce Gaudium et spes velmi jasně vyjadřuje jediné správný vztah me-
zi církví a státem: »Stát a církev jsou ve své vlastní oblasti jeden na druhém nezávislí a au-
tonomní« (£. 76). 

Episkopát v čele s předsedou Biskupské konference, olomouckým arcibiskupem Jose-
fem Matochou, protestoval proti postátnění církve. Proto prohlásil, že žádné osobní požit-
ky (plat) podle zákona č. 218/49 Sb. nepřijme. Dovolil však kněžím přijmout plat a složit 
slib věrnosti republice s doložkou. Dovolil to proto, aby se předešlo rozkolu uvnitř církve. 

3. Ústava z r. I960: 
ČI. 20: »VSichni občané míýí stejná práva a stejné povinnosti. Společnost pracujících 

zajišťuje rovnoprávnost občanů vytvářením stejných možností a stejných příležitostí vc 
všech oborech života společnosti.« 

ČL 32: »Svoboda vyznání je zaručena. Každý může vyznával jakoukoli náboženskou 
víru nebo být bez vyznání, i provádět náboženské úkony, pokud to není v rozporu se zá-
konem.« 

ČL 38: »Neodhačitelnou součástí občanských povinností je úcta k právům spolu-
občanů 

Jaká je skutečnost? Když podle ústavy všichni občané msyí stejná práva, jak je to mož-
né, že ateisté oplývají hojností literatury, avšak literatura náboženská není k dostání? A 
když si někteří opatří náboženský tisk z ciziny, mívají z toho soudní postih. Je to výrazný 
obraz diskriminace věřících, 

Když podle ústavy je zaručena svoboda vyznání atd., jak je to možné^ že stále probíhají 
soudní procesy zvláště mladých věřících, kteří mají trestní postih za to, že mimo boho-
služby v kostele se jich několik sešlo k společné inodlítběŤ k četbě Písma svatého a k zpí-
vání náboženských písní? 
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Tyto soudní procesy jsou protiústavní, neboť ústava neomezuje svobodu nábožen-
skou jen na kult a na kultovní prostory, ale prohlašuje v čl. 32: »Svoboda vyznání j e za-
ručena.« Opět diskriminace věří ach. A svoboda vyznání je mnohem širší pojem než svo-
boda kultu. 

4. Všeobecná deklarace lidských práv vyhlášená Valným shromážděním Spojených 
národů dne 10. prosince 1948. 

Tato deklarace byla u nás zveřejněna vyhláškou č. Ž20/I976 o Mezinárodním paktu o 
občanských a politických právech: 

Čl. 18: »I. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Toto právo 
zahrhuje v sobě svobodu vyznávat nebo přijmout náboženství nebo víru podle vlastní vol-
by a svobodu projevovat své náboženství nebo víru sám nebo společně s jinými, ať veřejně 
nebo soukromě, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou, zachováváním obřadů a 
vyučováním ... 

2. Nikdo nesmí být podroben donucování, které by narušovalo jeho svobo-
du vyznávat nebo přijmout náboženství nebo víru podle své vlastní volby. 

3. Svoboda projevovat náboženství nebo víru může být podrobena pouze 
takovým omezením, jaká předpisuje zákon a která jsou nutná k ochraně veřejné bezpeč-
nosti, pořádku, zdraví nebo morálky nebo základních práv a svobod jiných. 

4. Státy smluvní strany Paktu se zavazují respektovat svobodu rodičů, a lam, 
kde je to vhodné, poručníkú, zajistit náboženskou a morální výchovu svých dětí podle 
vlastního přesvědčení rodičů nebo poručníků.« 

Čl. 19: »1. Každý má právo zastávat svůj názor bez překážky. 
2. Každý má právo na svobodu projevu; toto právo zahrnuje svobodu vyhle-

dávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať 
ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými prostředky 
podle vlastní volby. 

3. Užívání práv uvedených v odst. 2 tohoto Článku nese se sebou zvláštní 
povinnosti a odpovědnost. Může proto podléhat určitým omezením, avšak tato omezení 
budou pouze Laková, jaká stanoví zákon a jež jsou nutná: a) k respektování práv nebo po-
věsti jiných; b) k ochraně národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku nebo veřejného 
zdraví nebo morálky,« 

5. Z trestního zákona z 29. XI. 1961. č. 140/61 Sb. 
§ 236: »Omezování svobody vyznání: Kdo násilím, hrozbou násilí nebo hrozbou jiné 

těžké újmy: a) nutí jiného k účasti na náboženském úkonu, b) zdržuje jiného bez opráv-
nSní od takovéto účasti, c) qnebo v užívání svobody vyznán í jiným způsobem brání, potre-
stá se odnětím svobody až do jednoho roku anebo nápravným opatřením. 

§ 259: »Trestné činy proti lidskosti: Kdo v úmyslu zničit úplně anebo částečně někte-
rou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu a) uvede příslušníky takové 
skupiny do takových životních podmínek, které mqjf přivodit jejich úplné nebo částečné 
fysické zničení... b) násilně převádí děti z jedné takové skupiny do druhé ... bude potre-
stán odnětím svobody na 12-15 let.« 

6. Zákon č. 217/1949. § 2: »Úkolem Státního úřadu pro věci církevní je dbát toho, aby 
se církevní a náboženský život vyvíjel v souladě s ústavou ... zajistit tak pro každého ústa-
vou zaručené právo svobody vyznání...« U nás je však skutečnost taková, že je zde privile-
govaná třída ateistů a tvrdě diskriminovaná třída věřících, a to již od školy mateřské až po 
nemocnice a domovy důchodců! 

7. Evidence náboženského vyznáni Vládním usnesením ze dne 17. července 1954 by-
la zrušena evidence náboženského vyznání. Skutečnost je však taková, že státní úřady ve-
dou luto evidenci velmi pečlivě, a to už od dětského věku. 
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V dotaznících, které se předkládají uchazečům o pracovní místo, sice není dotaz, jaké-
ho je uchazeč vyznáni, ale musí zde vyjádřit, jakým způsobem se vypořádal s náboženskou 
otázkou. 

Velmi přísně a bděle se sleduje, zdali, občan navštěvuje bohoslužby. Na tyto otázky 
pravidelně odpovídají státním a stranickým orgánům takzvaní domovní důvěrníci a do-
hližiielé účastí na bohoslužbách. Jsou to pravidelně spolupracovníci Státní Uyné bezpeč-
nosti. 

Mnoho občanů, na které bylo podáno udání i těch omezených bohoslužeb, muselo 
opustit své pracovní místo, bylo vyloučeno ze studií apod. 

Věřící teď nemají žádný tiskový orgán, neboť Katolické noviny si zcela obsadilo církev-
ně zakázané kněžské sdružení »Paoem in terris«. Proto pražský arcibiskup kardinál Fran-
tišek Tomášek dne 1. listopadu 1982 odňal těmto novinám církevní schválení. Redakce 
však dosud, tj. do února 1984 bezostyšně v tiráži otiskuje, že tyto noviny vycházejí s cír-
kevním schválením. Tím hrubým způsobem klamou veřejnost. 

A pokud jde o děti, ty jsou již od mateřské školky otupovány a mateny ideologií ko-
munistické strany. Je to v takových formách, že to má už absurdní rozměry. 

K tomu z mnoha případů aspoň jeden doklad, a to podle svědectví matky. Její dítě přišlo 
ze školky domů a s pláčem jí říká: »Maminko, mě bolí bříško, dej mi něco!« Maminka jí 
dává hned to nejlepší, co má po ruce ... Dítě však s pláčem pokračuje: »Maminko, bříško 
mě pořád bolí!« »Tak řekni mi, co ti mám dát?« A dítě odpovídá: »Nám říkala soudružku 
učitelka, že Lenin každému pomůže. Já chci Lenina, dej mi Lenina!« To je případ tak 
otřesný, že nepotřebuje žádný komentář! 

8. Naše bohoslovecké fa kulty jsou dvě: jedna pražská t.č. v Litoměřicích a druhá v 
Bratislavě, avšak všechny diecézní semináře, které byly velmi důležité pro dostačující 
počet kněžského dorostu, byly zákonem ze dne 18. května 1950 č. 58 Sb. tvrdě likvidovány. 
Tím byla zasazena velmi těžká rána církvi u nás. To znamená, že v Československu v roce 
1983 pro celkový počet farností 4.432 bylo jen 3.208 kněží. To znamená, že k obsazení 
všech farností v roce 1983 chybělo 1.224 kněží. A bohoslovců v roce 1983 bylo v česko-
slovensku celkem 362. Tato skutečnost je tak znepokojující, i e to nepotřebuje žádný ko-
mentář. 

A tato tragická situace pokračuje i v tom, že státní správa,, která je ateistická a funguje 
v »Sekretariátě pro věci církevní« při Ministerstvu kultury, rozhodujíc, kdo u nás smí stu-
dovat na bohoslovecké fakultě a pak se stát knězem. Přihlášky k přijeti na bohosloveckou 
fakultu se sice podávají v diecésích jednotlivým ordináFům, kteří rozhodnou jen o Horn,,, 
které přihlášky chtějí podat k dalšímu řízení. A další řízení je v rukou jen a jen státní sprá-
vy. Když při přijímacím řízení zástupce »Sekretariátu pro věci církevní« z Ministerstva kul-
tury řekne »ne«, pak platí tento hlas a nikoliv hlas ordináře. Odmítnutý kandidát se může 
sice do 8 dnů odvolat, ale tomuto odvolání se vyhoví jen ve výjimečných případech. 

U nás není problém počtu kněžského dorostu, ale problém zcela jiný: státní souhlas k 
přijetí. A mimo to jsou předem vyloučeni ti, kteří mají užjinou vysokou školu aid., proto 
je dost těch, kteří přihlášku vůbec nepodávají, poněvadž by nebyla přijata. 

V roce 1950 zákonem ze dne 18. května č, 58 Sb. byly likvidovány nejen všechny die-
cézní semináře a řeholní teologická učiliště, ale také Cyrilometodějská bohoslovecká fa-
kulta v Olomouci. Tím byla zasazena velmi těžká rána pro počet kněžského dorostu, po-
něvadž oblast moravská je dosud bohatá na kněžská povolání. 

Naše jistotaje však v každé situaci v tom, co slíbil Kristus své církvi: »Brány pekelné ji 
nepřemohou!« (Mt 16,18). 
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M A R I E R Ú T K J U Z K O V Á (Praha) O 

KDY2 ODCHÁZÍ BÁSNÍK 

Když odchází básník, zůstávají osamělejší nejen jeho blízcí, ale všichni, kdo se jím 
uměli nechat oslovit A stejně ovšem platí: Když odchází básník, zůstává s námi plněji než 
kdo jiný - vždyť m nohé v něm ještě chce a má být odhaleno. O Ladislavu Dvořákovi; však 
smíme povědět víc, podle Pascala: Nejen básník, ale celý muž. Neboř dovedl stát ve všem, 
i v tom, k čemu byl povolán nikoli svým nadáním, ale svou lidskou pevností, vzácnou jed-
notou povahy, zkušenosti a poezie. Jako student í za knihkupeckým pultem, u soustruhu i 
jako uklizeč, a také v každé jiné zkoušce »dovedl vždy znovu objevovat člověka právě tam, 
kde objevil, co ho chce zadupat do prachu«. Jeho řečí byla poctivost a pokora. Jí se vy-
jadřovala v těžkých chvílích jeho oddanost nejbližším, z ní však mluvila i jeho svoboda. A 
jestliže se jeho slovo někdy zajíklo účastnou představivostí, údivem nad šťastnými objevy 
nebo úzkostí o lidskou čistotu, zavazovalo nás k ještě pevnějšímu přátelství, ještě naléha-
věji nás zasáhl jeho přímý, vše přeznívající jas. S vděčností si uvědomujeme dnes i napříš-
tě, čím nás obohatil Ladislav Dvořák: básník a celý muž. 

To jsou slova, která nepronesl, ano, čtete správně: nepronesl básníkův přítel Karel 
Kraus při pohřbu Ladislava Dvořáka dne 29. června 1983 v 10.30 hod, ve velké obřadní 
síni krematoria v Praze Strašnicích. 

Nepronesl, protože byl násilně umlčen, stejně jako byl tak často ve svém životě umlčo-
ván básník Ladislav Dvořák, s nímž se jménem přátel přišel rozloučit. 

Kdo byl autorem této inscenace, to se můžeme pouze domýšlet Jako trapný režisér a 
zároveň aktér zde v plné parádě působil kanovník doktor Rajmon. V posledních minutách 
před obřadem doslova vyhodí! kněze, jenž měl na přání rodiny sloužit smuteční obřad,, 
odsunul i Karla Krause, který měl vystoupit první, a po hudebním úvodu - byla to var-
hanní improvizace na Dvořákovy Biblické písně - »vykonal náboženské obřady« způso-
bem, za nějž by se nemusel stydět placený lektor ateistického Skolení, Nezúčastněně 
přečetl pouze ty nejnezbytnějši formulace pohřebního obřadu, při kterém se jediným slo-
vem nezmínil o samotném Ladislavu Dvořákovi, jehož měl jako (byť nehodný) služebník 
Kristův odevzdat Božímu milosrdenství. Odříkal Otčenáš, poděkoval jménem pozůstalých 
za hojnou účast a oznámil, že v neděli v 11 hodin bude u svatého Gottharda v Praze Bu-
benči sloužena zádušní mše svatá. Pak se vzdálil a varhany se opět rozezněly. Minuty ubí-
haly, Karel Kraus tedy vystoupil, aby dal nřuevo, že chce promluvit. Marně. Přátelé, kteří 
stáli vzadu, viděli, jak kdosi vyběhl nahoru na kůr, zřejmě dal pokyn, aby varhaník nepře-
stával hrát. A malý interpret velikého Dvořáka poslušně hrál a hrál Opona se zavírala a 
nám nezbylo než se v poslední chvíli postavit a vzdát tak příteli Ladislavu Dvořákovi poctu. 

V neděli v 11 hodin bylo v kostele u svatého Gottharda v Bubenči mrtvo a prázdno. 
Kdyby tam neviselo parte s poznámkou, že zádušní mše za Ladislava Dvořáka bude obě-
tována tuto neděli v jedenáct, neuvěřila bych, že jsem na správné adrese. V kostele bylo 
asi dvacet lidí, z básníkovy rodiny a přátel nikdo. Já se nicméně rozhodla, že setrvám. 
Zahlcovalo mě cosi, co by se snad dalo označit jako ne-řád a ne-čístota. Stěny špinavé, na 
lavicích sežmoulané papíry s textem písně, která se pak nezpívala. Zpívalo se Ejhle oltář 
Hospodinův záři, text však pro změnu k dispozici nebyl, Posléze vyšel ze sakristie sám 
doktor Riymon, bez jediného ministranta, neoslovil nás biblickým pozdravením, nedal 

O Vychází bez vědomí autora. 6. 7. 1983 byl tento text zaslán redakci Lidově demokracie. 
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vůbec najevo, že s námi počítá, a obrátil se k nám zády. Kladla jsem si otázku: Kde jsem se 
to octla? Je to vůbec mše svatá? Konečně se doktor Rajmon ujal slova a přečetl nedělní 
evangelium. Úplně však pominul první i druhé Čtení, žalm, ba i vyznání hříchů. Zato 
promluva byla úmorná - zřejmě zlatý hřeb programu. Od autora písně Ejhle oltář P. Kří žá-
kovského, přes Alfonse Muchu a Cyrila a Metoděje ke druhé světové válce a »slovanské-
mu vlastenectví« - zcela bezduché a bez Ducha. S vyznáním víry a s přímluvami se tento 
»dělník na vinici Páně« neobtěžoval. Varhaník hrál Gounodovo Ave Maria, slušně. Pak 
přišlo proměňování, Falešnost slov a gest mně sevřela srdce. Vyběhla jsem z kostela, bylo 
mi fyzicky zie. 

A tak ani nevím, padlo-\\ nakonec přece jen aspoň slovo o čistém člověku, básníkovi 
Ladislavu Dvořákovi. 

Doufejme, že nepadlo. 

NOVÍ MLUVČÍ CHARTY 77 
Dokument Charty 77 č. 1/84 

Dnešním dnem předávají Jan Kozlík, Marie Rút Křížková a Anna Marvanová úkol 
mluvčích Charty 77 Jiřímu Rumlovi, Václavu Bendovi a Janě Sternové. Současně se stá-
vají členy kolektivu mluvčích Charty 77. Ve vězení jsou mluvčí Charty 77 ing. Rudolf Bat-
těk a Ladislav Lis. 

Praha 7. ledna 1984 
Jan Kozlík Marie Rút Křížková Anna Marvanová 
Jiří Ruml Václav Benda Jana Stemová 
mluvčí Charty 77 mluvčí Charty 77 mluvčí Charty 77 

Životopisy nových mluvčích 
JifU RUML: Novinář, nar. 8. 7. 1925 v Plzní v rodině stavbyvedoucího. V r. 1944 matu-

roval na plzeňském reálném gymnáziu. Byl totálně nasazen v Luflschutzu, na jaře 1945 
krátce pracoval jako technický úředník, pak se stal kulturním referentem krajského sekre-
tariátu KSČ. Po příchodu do Prahy v r. 1946 byl nejprve korektorem, později redaktorem 
Rudého práva. Od r. 1947 pracoval v Čs. rozhlase, potom dva roky jako reportér deníku 
Večerní Praha a znovu v Čs, rozhlase jako zahraniční zpravodaj, mj. v Berlíně. Po návratu 
se stal šéfredaktorem politického vysílání rozhlasu. V r. 1963 byl této funkce zbaven pro 
příliš kritický postoj k nedůsledné obrodě společnosti. Po roční práci v Čs. televizi odešel 
ze stejných důvodů. Byl pak krajským redaktorem rozhlasu v Ústí n. L. a v Liberci. V roce 
1966 byl spoluzakládajícím redaktorem týdeníku Reportér. V r. 1968 byl předsedou praž-
ské organizace Svazu novinářů a stal se delegátem mimořádného sjezdu KSČ, který se za 
okupace sešel ve Vysočanech. V listopadu 1969 byl sekretariátem KSČ vyloučen ze sírany 
a zbaven možnosti pracovat dále jako novinář. Od r. 1970 pracoval jako technik v Pru m sta-
vu, po podpisu Charty 77 jako jeřábník. Stal se členem VONSu. V r. 1979 byl se skupinou 
VONSu zadržen, ale vzápětí propuštěn, zatčen byl o dva roky později, kdy byl obviněn z 
podvracení republiky. Byl 13 měsíců ve vazbě v Ruzyni bez soudu, trestní stíhání dosud 
nebylo zastaveno. Píše dobové fejetony a knihy ze své novinářské praxe. Je nemocen, po-
bírá částečný invalidní důchod, pracuje jako dělník-opravář. Zenat, otec tří dospělých synů. 

Adresa: Praha 10 - Vršovice, Kremelská 104/150. 
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J A N A STERMOVÁ: ROZ. Volková, nar. 6 . 3 . 1 9 2 1 v Dobřanech U Plzně, původním povo-
láním tanečnice. Pochází z úřednické rodiny, V r. 1940 byla v 19 letech zatčena gestapem 
a vězněna do konce války současně se svojí matkou v internačním táboře ve Svato-
bořicích. Gestapo ji věznilo jako rukojmí za bratra Aloise Volka, který byl od začátku vál-
ky v aktivním zahraničním odboji, naposledy u 311. letecké perutě RAF v Anglii v hodno-
sti Štábního kapÉtána-navjgátora. Zahynul při výkonu služby několik týdnů před koncem 
války nad Azory, kde je pochován na vojenském hřbitově. 

Otec Jan Volek byl účastníkem domácího odboje ve spojení se sovětskou rezidento-
rou a pro tuto činnost byl zatčen a v r , 1943 sCat sekyrou v Berlíně-Plotzensee. Jana Ster-
nová působila jako tanečnice ve Východočeském divadle v Pardubicích, v Národním di-
vadle a v Karlových Varech, kde vedla taneční školu a divadelní soubor. V roce 1969 byla 
vyloučena z KSČ pro nesouhlas se vstupem vojsk Varšavského paktu do Československa. 
Je vdaná, matka tří dospělých dětí, nyní v důchodu pracuje jako uklízečka. 

Adresa: Praha l y Veletržní 21. 

Dr. V A C L A V B E N D A : Nar. 8 . 8 . 1 9 4 6 v Praze, otec byl právník. Vystudoval filosofickou 
fakultu UK, kde byl v r. 1968 předsedou Akademické rady studentů. Doktorát z filosofie 
získal v r. 1970 za práci o Ladislavu Klímovi. Krátce pracoval jako asistent filosofie na vy-
soké škole, po propuštění z politických důvodů a kratším období nezaměstnanosti vystu-
doval matematicko-fysikální fakultu UK a působil jako matematik a programátor. Chartu 
77 podepsal po zahájení štvavé kampaně v tisku proti jejím signatářům, pro tento podpis 
ztratil kvalifikované zaměstnání a stal se topičem v hotelu Meteor. Je člen VONSu, od 
února 1979 do zatčení byl mluvčím Charty 77. V 60. letech příležitostně časopisecky pu-
blikoval básně a literární recense, v 70. letech matematické články (teorie automatů, apli-
kovaná logika). V samizdatu uveřejnil prózu Černá dívka ( 1 9 7 8 ) a různé politické úvahy. 
29. května 1979 byl spolu s dalšími 9 členy VONSu zatčen, obviněn z trestného činu pod-
vracení republiky podle § 98, odst. 1, 2, písm. a, b tr. z. a v procesu u Městského soudu v 
Praze odsouzen ke 4 letům vězení. 

Je katolík, ženatý, otec pěti. malých dětí. Jeho žena pracuje jako matematička. 
Adresa: Praha 2, Karlovo nám. 18. 

Zprávy a recense 

J A R O S L A V D R E S L E R (Mnichov) 

JAN CEP 

Před deseti lety zemřel v exilu v Paříži spisovatel Jan Čep a nám je toto výročí 
pobídkou k zamyš len í nad o s u d e m c e l é h o j e d n o h o proudu moderní české kultu-
ry. »Odumřel« , »odumřel i« , vyslovil nad Janem Č e p e m a j eho literárními druhy z 
okruhu katol ických a ruralistických básníků svůj ortel komunis t i cký literární 
historik Josef Hrabák, Literární soudy nemaj í ovšem povahu rozsudku, z n ě h o ž 
není odvolání . Budoucnos t , třeba i ta, která je pro nás m o ž n á už na dosah ruky, 
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n e n í takovými ortely, zvláště když jsou mot ivovány politicky, nijak zavázána. 
Budoucnost si bude sama vybírat, co se jí bude zdát živé, zneklidňující a inspi-
rující. 

V tom, co Jan Čep psal, nacház íme nejednou ozvěnu svých vlastních radostí i 
starostí, svých obav a nadějí. Jan Čep má cosi spo l ečného s Karlem č a p k e m : je-
jich jazyk pociťujeme jako svůj vlastní jazyk dneška. Ani na jednom, ani na dru-
hém není nic archaického, jejich řeč v nás nevyvolává nostalgii po něčem, co už 
nenávratně zašlo. Naopak Jan Čep právě tak jako Karel Čapek jsou pro nás stále 
vzory jak česky psát, myslit, dorozumívat se s lidmi. 

Kdo h o n e z n á a nečetl , mohl by si myslet, ž e Jan Čep je dobře vymyšlený 
pseudonym a že ta dvě jednoslabičná, pádná a jadrná jména jsou také program. 
N ě c o na tom je: Čep je úsečný, přímý, bez ozdůbek, je básník, který nepsal verše, 
snad ze studu, že verše nejsou dost c iv i ln í 

Když čteme Čepový prózy, uchvacuje nás poznání , jak cudně a diskrétně spi-
sovatel mi loval přírodu, vše stvořené, každý strom u cesty, každý kámen, obyčej-
ného vrabce. Také v t o m je živý, zneklidňující a inspirující právě v době, která 
chce nově pojímat svůj poměr k ž ivotnímu prostředí, k přírodnímu bohatství, jež 
je pro dnešn ího člověka stejně bl ízké a stejně o h r o ž e n é jako kulturní a civili-
zační odkaz zašlých staletí a tisíciletí. 

Jan Čep nekáže sent imentální lásku k Bož ímu stvoření a k výs ledkům lidské 
práce. Jeho úcta je mužná a zdrženlivá. Je to týž poměr, jaký má Jan Čep k české-
mu jazyku. Jestliže je tedy Jan Čep svým literárním dílem naším současníkem, 
neměl snad Josef Hrabák na mysli, že Čepa a jeho druhy už nechtěla doba, že 
odumřeli politicky, že jejich svět byl překonán vývojem? Hrabált nic nevysvětlu-
je a svým paušálním odsudkem se připojuje k vlně pomluv, kterými Čepa a jeho 
literární druhy, vlastně ce lou mohutnou větev moderní české kultury, zahrnova-
la komunist ická šeptanda už za Čepová života. 

Jaký byl vlastně Čepův politický a f i losof ický postoj v době, kdy se ještě m o h l 
aspoň pokusit mluvit svobodně? Na podzim 1945 se konal v Praze prvnf Světo-
vý kongres studentstva. Jan Čep jej měl zahajovat francouzským projevem, který 
zůstal nepronesen . Proti Čepovi zasáhli komunis té ve Svazu če skos lovenského 
studentstva, agitprop a Kopeckého ministerstvo informací. Tak Čepův projev 
vyšel jen dodatečně česky v časopise Vyšehrad, Odtud citujeme: 

»Účastníci tohoto kongresu se scházejí s vědomím, že jsou zastánci du-
chovních hodnot , které byly tak těžce ohroženy v letech právě minulých a za kte-
ré položi l i životy jejich bratři. Vědí, že, má-li se svět uzdravit ze své smrtelné 
krize, mus í být tyto hodnoty , zakotvené v řádu l idském i Božím, postaveny na 
místo, které jim patří, aby se už nikdy n e m o h l o stát, že by zlo bylo prohlášeno za 
dobro, d u c h o v n í i fysické nevolnictv í za svobodu, aby se nenávist n e m o h l a po-
stavit nad lásku a hmota nad ducha.« 

Tolik z nepros loveného projevu Jana Čepa z podz imu 1945. N e m ů ž e m e se 
přiklonit k názoru, že by tato slova odumřela, že by je překonal vývoj. 
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V I L É M H E J L (Mnichov) 

N E S P L A C E N Ý D L U H V Á C L A V U R E N Č O V I 

Konečný rozsudek byl úplně j ednoznačný . Konstatoval napros tou nev inu 
básníka, dramatika, překladatele, prozaika, l iterárního kritika, dramaturga a 
režiséra Vác lava Renče. Shledal , že Vác lav Renč byl v květnu 1 9 5 1 protiprávně 
zatčen a že zcela n e z á k o n n ý byl proces z dubna 1952 , vykonstruovaný Státní 
bezpečnost í , proces, v n ě m ž byl za údajnou ve lezradu a šp ionáž o d s o u z e n také 
Václav Renč - na pětadvacet let. 

Při amnesti i v květnu 1960 oznámi l i Renčov i i jeho rodině, ž e bude propuš-
těn, úředně mu už přidělili místo p o m o c n é h o dělníka, a le dos lova v p o s l e d n í 
chvíli h o vrátili od brány vězn íce zpátky na celu (1). N e p o c h y b n ě záměrný sadis-
nius. Václava Renče propustil i až o dva roky později - p o jedenácti letech věz-
nění. 

Potom se mohl pomalu vracet také i d o kulturního života. On, před únorem 
dramaturg a režisér M a h e n o v y č inohry v Brně, v y h o z e n ý akčním výborem, se v e 
tř iašedesátém roce uplatnil nejprve v O l o m o u c i , o tři léta pozděj i byl přijat za 
č lena překladatelské sekce svazu spisovate lů a pos l éze s e dočkal i plné s o u d n í 
rehabil itace. S mnohale tým o p o ž d ě n í m tedy dosáhl s te jného výsledku jako napr. 
Gustáv Husák nebo Laco N o v o m e s k ý . Na papíře. 

Lze vůbec nějak odškodni t za jedenáct roků věznění , vyvážit vše, co si pro-
trpěl v ě z e ň i jeho rodina? Je m o ž n o spisovatel i nahradit roky, kdy n e m o h l psát a 
nesměl publ ikovat? Když se probíráme R e n t o v o u bibliografií, najdeme mezeru 
v létech 1948 až 1963. 

Jistého min ima by však bylo m o ž n o při dobré vůli dosáhnout . Především dát 
n e z á k o n n ě persekvovanému spisovatel i publ ikační možnos t . Za druhé seznámit 
veřejnost s jeho o s u d e m přinejmenším v té míre, jak byl kdysi veřejně skandal i so-
ván. A za třetí mu v učebnicích, skriptech a literárně historických pracích vrátit 
z a s l o u ž e n é místo. To v š e c h n o je m o ž n é - případ Laca N o v o m e s k é h o to dokazuje . 

Václav Renč ovšem nebyl komunista . A tak bibliografie j eho prací pokračuje 
po roce 1970 jenom vydáními v zahraničí - stejně jako bibliografie Kalisty, Za-
hradníčka, Pecky, Křeliny a m n o h a dalších. Začala tzv. »normal izace* a režim 
udělal krátký proces s předchoz í praxí min imáln í spravedlnost i a s lušnost i . 

Právě teď je důvod si toto v š e c h n o př ipomenout , kdy v samizdatu připravují 
výbor z Renčova díla a de lš í l i terárně-historickou studii, kterou jistě vš ichni 
Renčovi přátelé uvítají. Jsme mu ji dlužni! 

(1) Sr. A N T O N Í N KRATOCHVIL, Via dolorosa. Toronto 1 9 7 7 . 
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IDEA EDICE ARKÝŘ 
Rozhovor 

V tomto čísle Studií pokračujeme v sérii našich rozhovorů, které jsme započa-
li v roce 1982 (č. 79 - 1/1982, str. 96-97) s malířkou Ruth Kohnovou. Partnerem 
našeho dnešního rozhovoru je Karel Pokorný, který v Mnichově vydává význam-
nou edici Arkýř. V této edici vyšly mezi jiným knihy, které v různých zahra-
ničních anketách (např. Svobodné Evropy) se dostaly na prvé místo u zájmu čte-
nářů. Jsou to především kulturně-esejistické knihy Zdeňka Kalisty Tvář baroka a 
Bedřicha Fučíka Sedmero zastavení, díla dvou katolických vědci} - politických 
vězňů stalinsko-gottwaldovské éry. 

A N T O N Í N K R A T O C H V I L : Edice Arkýř má v exilu zvláštní postavení. Co byste 
nám řekl o ideji, vzniku a perspektivách této edice? 

K A R E L P O K O R N Ý : Edice Arkýř vznikla roku 1 9 8 0 , tedy v době, kdy se už ve 
světě etablovalo někol ik českých nakladatelství, 68 Publishers manželů Skvo-
reckých, PmD Danie la Straže, Konfrontace a ještě někol ik dalších - jistě ne bez-
významných. Tato vydavatelství - snad kromě především nábožensky a literárně 
or ientované Křesťanské akademie v Římě - se přese všechny rozdíly podobala v 
tom, ž e se zaměřila převážně na beletrii, fikci, m e m o á r o v o u literaturu a občas 
zás lužně i na popelku poezi i . A tento rámec opouště la jenom zřfdka, aby jaksi 
ilustrovala nechva lné přesvědčení , že esejistiku a prozaistiku na jjejfm okraji, 
práce z okruhu společenských věd n e n í skoro m o ž n é v exilu vydávat, protože 
malý počet čtenářů to prakticky nedovoluje . Já o s o b n ě jsem se s t ímto názorem 
nechtěl smířit, naopak se mi zdálo, že tomu tak není, a híavnč, že tomu tak nesmí 
být, protože zanedbáním této celé literární oblasti nebo jejím odsunutím na pro-
stor někol ika málo časopisů naše p o v ě d o m í o české literární tvorbě neobyčejně 
chudne a ona sama ztrácí možnos t seberef lexe, t oho nejdůležitějšího k jejímu 
rozvinu. A o tom č lověk uvažoval na pozad í z n á m é h o faktu, že v našem samizda-
tu se objevuje celá řada autorů, kteří prostě musí vyjít, neboť Sajncři a Kozáci 
nejsou česká kultura. 

Nav íc my jsme těm odstaveným, zaživa pohřbívaným spisovatelům zavázáni: 
mluvili a stáli na svém přece i za nás jako třeba Jan Patočka, nc náhodou první 
autor edice Arkýř. A kdo vlastně měl m o ž n o s t uvažovat nad jeho myšlenkami, 
nad jeho Kacířskými eseji například. Anebo Václav Černý, vědec evropského 
významu a stejně tak postava významu mravního, jemuž nebylo vlastně nikdy 
skutečně d o v o l e n o , aby byl naším přímým učitelem. A jsou tu další, z generací 
starších i nejmladších, j imž by měl exil nabídnout své jakkoli o m e z e n é publi-
kační možnost i a co možná nejintenzivněji se podílet na jejich tvůrčí práci a 
vlastními impulsy ji spolurozvíjet . 

K těmto úvahám o rodícím se nakladatelství se pojilo přesvědčení , že edice 
Arkýř nepochybí jedině tehdy, bude-li od s a m é h o počátku usi lovat o nejvyšší 
m o ž n o u kvalitu a nes louži t ani ideji tzv. průměrného čtenáře, ani ž á d n é ideolo-
gii, protože oboj í veškerou dobrou vůli utopí v nezávaznost i a právě v pouhém 
průměru. Z uniformní šedi, kterou se snaž í udržet každý diktátorský režim, nás, 
myslím, m ů ž e vyvést jen vnitřní proměna na základě přemýšlení a autent ického 
náhledu do povahy našeho světa a naše s c h o p n o s t udržovat a rozvíjet skutečné 
hodnoty. Podaří-li se to Arkýři v rámci m o ž n o s t í a lespoň částečně, budu spo-
kojen. 
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A. K.: Ve vaší edici vyšlo dosud celkem devět publikací a, pokud vím, nej-
větš ího ohlasu se dosta lo autorům vězeňské generace padesátých let. 

K. P.: Ano, od podz imu 1980 vyšlo u mne ce lkem devět knih: Patočkovy 
Kacířské eseje o filosofii dějin; Václava Černého studie O povaze naší kultury ; 
replika na tuto práci od f i losofa Rio Preísnera Kultura bez konce; Div išova poe-
ma Beránek na sněhu; nás ledovaly vzpomínky Bedřicha Fučíka Sedmero zasta-
vení; Kalístova Tvář baroka; titul Jazyk a moc od Petra Fidelia: studie o jaizyku 
to ta l i tami propagandy; p o t o m vyšel básnický deník Jiřího Koláře z roku 1949 s 
názvem Očitý svědek; a před někol ika dny sbírka kritických statí Jana Vladislava 
Malé morality. 

O úspěchu vězeňské generace se skutečně mluvit dá, neodráž í se sice v počtu 
vydaných výtisků, jakého dosahují mernoáry f i lmových hvězd, n i c m é n ě mi-
mořádným čtenářským ohlasem, vyjádřeným v recensích a mnoha vděčných čte-
nářských dopisech. Kalistova Tvář baroka byla např. zvolena knihou roku 1982, 
a to hned ve dvou nezávis lých exi lových anketách, a londýnská edice Rozmluvy 
knihu v malém vydání přetiskla pro čtenáře v Českos lovensku. Zdeněk Kalista tu 
knihu psal jako svou vědeckou a vlastně í uměleckou závěť, osleply hledaje klap-
ky psacího stroje, bez možnost í konfrontovat se s historickými prameny,, veden 
snahou na okraji života ještě jednou vyslovit myš lenkovou syntézu, k níž dospěl 
ce lož ivotním a přímo osudovým zájmem o období evropského a hlavně českého 
baroka. 

Jinou velmi obl íbenou a čtenou knihou edice Arkýř je Sedmero zastavení, 
v z p o m í n k o v é portréty literárního kritika a nakladate le Bedřicha Fučíka, kniha, 
která ze všech, jež jsem vydal, je mi vůbec nejmilejšf. Je psána strhujícím, krysta-
licky průzračným jazykem, který nejen sděluje, který nejen zbl ízka vypráví ze 
života přátel, jako byli F. X. Šalda, Jakub Demi , Vladislav Vančura, František 
Halas, Vladimir Holan a další, ale který se především láskyplně rozděluje a vy-
tváří vzácnou atmosféru, v níž se událostí č e s k é h o u m ě l e c k é h o dění náhle ozřej-
mují silněji než z jakkoli podrobné faktografie. Vy sám víte, co mám na mysli: ja-
ko autor Doslovu k Sedmeru zastavení jste byl při jeho vydávání. Ta kniha je mí 
blízká a drahá také proto, že se jí do našeho p o v ě d o m í vrátil č lověk nenápad-
ných, ale velkých zásluh o českou literaturu z dob jejího největšího rozkvětu i z 
dob pozdějších. Víte, v českém moderním osudu jsou postavy, které se přese 
všechnu nenávist, manipulaci a zásahy z obecné paměti nepodaři lo nikdy vyvrá-
tit. V případě Bedřicha Fučíka se to téměř podařilo: a lespoň do té doby, než kni-
ha vyšla, než se dostala do cukou čtenářů. Mohl bych citovat z x nadšených dopi-
sů, ale o m e z í m se na dvě věty recensenta časopisu Svědectví Jiřího Kovtuna: 
»Cosi nenahradi te lného bylo promarněno, když Bedřichu Fučíkovi nebylo dovo-
leno psát, publikovat. Sedmero zastavení je důkaz této ztráty a její aspoň částeč-
ná a překrásná náhrada.« 

Vel ikou odezvu v exilu měla i publikace dalš ího příslušníka vězeňské genera-
ce, toho trochu šťastnějšího z nf„ protože byl s o u z e n těsně po Stal inově smrti, což 
mu umožn i lo vyváznout a nesdí let beznaděj rozsudku na desítky let, jehož se do-
stalo Zdeňku Kalistovi, Bedřichu Fučíkovi a m n o h a dalším nevinným. Jiří Kolář 
ve svém deníku z roku čtyřicet devět svůj pozdějš í vězeňský osud na jednom 
místě jako by předvídal, neboť věděl , ž e totalitní zř ízení se s ničitelským instin-
ktem vrhá na vše, co je zvnitřnělé, hlubší, své, protože i jen svou mlčenl ivou pří-
tomnost í ruší a ztrapňuje i seberaf inovanějš í totalitární výraz. Věřím Sylvii Rich-
terové, když Kolářův deník označuje za svůj největší čtenářský zážitek minulého 
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roku. Píše: »Žádný román, žádná povídka, žádný sebezaj ímavějš í děj se n e m ů ž e 
pod le m é h o názoru měřit s i lou o s l o v e n í s Očitým svědkem Jiřího Koláře. Je to 
kniha, která pulsuje ž ivotem závratně a přitom konkrétně a prostě. Jsou v ní prů-
hledy do k a ž d o d e n n o s t i , kde se z šedi tyčí tragedie, k n imž n e n í s lov. A přivádí k 
ustrnutí světe lnými kužel i moudrost i , která přesahuje čas.« 

A. K.: A n y n í p o s l e d n í otázka. Které knihy m á ed ice Arkýř v přípravě a v čem 
vidíte originalitu a přínos těchto publ ikací? 

K. P.: Z m í n í m se tu a lespoň o dvou autorech. Především o D o m i n i k u Tatar-
kovi, j ednom z hrstky s lovenských umělců , kteří se nedali na počátku sedmdesá-
tých let učesat, jak by řekl on, který je beze sporu a b e z nadsázky největšfm slo-
v e n s k ý m autorem naš í doby. V exi lu jeho knihy bohuže l d l o u h o nevycházely , 
snad i proto, že vydavatelé s lovenských knih to mají ještě těžš í n e ž čeští. I já, 
přiznám se, bych se bál vydat h o v originále - ač bych si to velmi přál - naštěst í 
jsem v Binarovi nalezl c i t l ivého překladatele , a tak Tatarkova kniha Sám proti 
noci, jeho průhledy do h y n o u c í Bratislavy, kde miz í stará jména ulic a přítel pří-
tele už n e p o z n á v á , vyjde snad b ě h e m někol ika příštích měsíců. 

K dalš ímu titulu, který mi lež í na srdci, se váže historie stará vfc n e ž naše sto-
letí. Roku 1896 podnikl spisovatel Vi lém Mrštík cestu do Ruska, a když se vrátil, 
chtěl o n í v y d a t reportáž. Ale tehdejší česká Praha snila svůj panslavist ický sen a 
do j e d n o h o odmítla reportáž uveřejnit. Začala tedy vycházet v jedněch praž-
ských n ě m e c k ý c h nov inách , ale na časopis byl odkuds i uč iněn nátlak, takže po 
druhém či třetím p o k r a č o v á n í se o t i skování zastavilo. Proč práce nevyšla za 
první republiky, se už neví, snad byla už zdánl ivě neaktuální , n e b o se nezamlou-
vala ani tehdy. Každopádně k vydán í mě lo z n o v u dojít k o n c e m šedesátých let, 
n i cméně události ve z n a m e n í v e l k é h o bratra z n o v u vydání zamezi ly . Takže mi tu 
třeba popřejte, aby se tu hradbu tentokrát už skutečně podaři lo prolomit. V osu-
du té reportáže jsou vlastně jakoby celé trpké dějiny české m o d e r n í literatury. 

A. K.: Pochopi te lně , že vám j m é n e m redakce i čtenářů Studií přeji zas loužený 
úspěch a dekuji vám znovu za to, že věnujete p o z o r n o s t sp isovate lům vězňům 
stal inismu, doby - pod le s lov ze IV. s jezdu Svazu čs. spisovatelů z roku 1967 -
skutečného t emna české kultury a umění . V ČSSR se znovu rehabilitují 50. léta a 
jejich spoluviníci zde v zahraničí by se měli s touto skutečnost í k o n e č n ě o tevřeně 
vyrovnat. Díky za rozhovor. 

A N T O N Í N K R A T O C H V I L (Mnichov) 

Z A O T T O U ZIEREREM 

Jsou spisovatelé , kteří odcháze j í a o kterých víme, že jejich místa nebudou již 
asi nikým zaplněna. Jedním z nich byl Otto Zierer, který zemřel ve věku 73 let 
15 .3 .1983 náhle v Grobenze l lu neda leko Mnichova , který tak miloval a věnoval 
mu cyklus knih, které patří k umělecky nejvýraznějším z jeho díla. Jmenuje se 
Die Abenteuer der vielgeliebten Stadt München. 

Otto Zierer, historik a romanopisec , se narodil 8 . 5 .1905 v his torickém uni-
versitním a b i skupském městě Bamberku. Univers i tní studia abso lvoval v Mni-
c h o v ě a v Heidelberku. Druhá světová válka zanechala v něm trvalé stopy, viděl 
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b e z ú t ě š n o s t a b e z v ý h l e d n o s t v á l e č n ý c h hrůz a jejich nás ledků. Stal se křesťan-
ským humani s tou v integrálním s lova smyslu (viz r o m á n Rot schien die Sonne). 
V t o m byla jeho umělecká síla, ž e dovedl opust i t apriorní z k u š e n o s t a přitiskl své 
u c h o k ž ivému tepu l idského ž ivota. V e svých his tor ických r o m á n e c h i d í l ech ze 
současnost i se odkloni l od v š e h o m y š l e n k o v é h o formal i smu a přimkl s v o u ho-
roucí duší k s v é m u bl ižnímu, k č lověku prostému, v n ě m ž dovedl vycítit jiskru 
Boží , Historická díla Ziererova jsou v podstatě a p o t e o s o u j eho cesty k humani -
tě a k Bohu , kterou si nijak neulehčoval . K j eho nejznámějšfm his tor ickým romá-
nům patří: Cordoba, Der Sohn Gottes, Doktor Li a Cicero. O v š e m Otto Zierer ne-
byl jen romancier, ale i autor ve lkých m o d e r n ě chápaných dějin světa. Filosofi i 
dějin pojímal n á b o ž e n s k y v duchu křesťanského realismu. Z těchto ve lkých hi-
storických cyklů je nutno jmenovat a lespoň Ideen, die die Welt bewegten, Die 
grossen Ereignisse der Weltgeschichte a Geschichten aus 3000 fahren. Zierer byl 
ovšem také kunsthistorik a kulturhistorík a zde bych chtěl uvés t a l e spoň jeho 
s lavné dí lo Europäische Kunstgeschichte, pře ložené d o řady jazyků. 

Pol it icky stál vždy na straně křesťanského s v ě t o v é h o názoru a to h o také 
vedlo, že vystoupil se svými přáteli z n ě m e c k é h o VS, který stále v íce dostával 
pseudomarxis t ický a ateistický nátěr, a stal se v ý z n a m n ý m spo luzakladate lem 
Freier Deutscher Autorenverband (PDA) a za 10 let ex is tence tohoto n o v é h o sva-
zu se v ý z n a m n ě podílel na j eho vývoji jako vicepres ident . Své pol i t ické krédo 
vložil do vynikající biografie bavorského předsedy vlády Dr. Franze Josefa 
Strausse. Obsáhlá biografie, která byla rychle rozebrána. Po jeho smrti převzal 
jeho funkcí v FDA Mikuláš Lobkowicz . 

Závěrem bych chtěl s vděčnos t í p o d ě k o v a t Ottu Ziererovi za jeho p o c h o p e n í 
a p o m o c českým exi lovým spisovate lům. »Znám vaše problémy a bolesti , zkla-
mání, víc než si myslíte - vím, c o to je ztratit vlast a hledat v c iz ině svou identi-
tu,« řekl mi před někol ika Jety na konferenci ve Wildbad Kreuthu. Jeho p o m o c 
byla všestranná. Čest jeho světlé památce! 
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Svědectví 
S O U H R N N É S D Ě L E N Í O P Ř Í P A D E C H V O N S U K 1 5 . 1 1 . 1 9 8 3 1 7 4 

B I S K U P J Á N C H R Y Z O S T O M K O R E C 6 Q - R O Č N Ý 1 8 3 

P R Á V N Í P O S T A V E N Í C Í R K V E V C S S R 1 8 4 

M A R I E R Ü T K A E K O V A K D Y Ž O D C H Á Z Í B Á S N Í K 1 8 8 

N O V Í M L U V C I C H A R T Y 7 7 1 8 9 

Zprávy a recense 

JAROSLAV D R E S L E R J A N C E P 1 9 0 

V I L É M H E J L N E S P L A C E N Ý D L U H V Á C L A V U R E N C O V I 1 9 2 

I D E A E D I C E A R K Ý Ř 1 9 3 
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