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PARAFRÁZE 1360 ŽALMU

/Super flumína Babyloníso/

Na březích řek Babylonu
unavený used jsemo
Moje slzy jako řeky
promáčely cizí zemo

Sione, já na tebe jsem
znova v lásce vzpomínalo
Vzpomínání to mě těší,
proto neustal můj žalo

Odložil jsem závoj smutkug
starý slavnostní svůj šato
Na větvičku zavěsil jsem
harfuo Netřeba už hráto

Struny zmlkly v naději mé9
jejímž pramenem jsi tyo
Láska zranila mě. Já Jsem
na její hřeb přibitýo

Prosíl jsem svou lásku: Zab mne,
nebot bolest hojivé
uvrhla mě v náhlý plamen,
v němž jsem hořel za živao



Pochopil jsem ptáka, který
uhne ohni. Jaký div.
Sám jsem v sobě zemřel, avšak
povstal v tobě, jenž jsi živ.
Pro tebe jsem zemřel v sobě,
život můj je jen tvůj dech,
život můj tot tvoje pamět,
a má smrt ? má smrt —tvůj břeh.

Cizinci mě velebili —
byl jsem v jejich zajetí —
chtěli, abych zpíval píseň
jak v Sionu před lety.," Zpívej píseň o Sionu,
chvalozpěv chcem slyšetio"

Ale jak bych v cizí zemi,
v žalu, v pláči pro Sion,
mohl v srdci rozhoupati
veselý a byvší zvon ?
Trestán trestem zapomnění
byl by každý jarý ton.

Musil by mi jazyk puknout
pod hřešivým půnebím,
kdybych na tě zapomenul
v zemi, jež je hrobem mým.

Sione, zde, v listech, které
v Babylonu jestě jsou,
byl bych zbaven práv svých milých,
kdybych zradil lásku svou,

kdybych na tě nevzpomenul, ;
veselosti zmámená;
kdybychslavnosti chtěl slavit
bez tebe, má zkroušedá.

Dcero Babylonu, slyš mě,
bídná, přenštastná, slyš:



Jediného, ? něhož věřím,
chvalozpěvem vznáším výšo
Dovolil ti trestat, ale
tobě klade větší křížo

Svoje děti bude poutat
- také mne, ach dávno Vím —
k skále, jež se zove Kristus.
Pro něho tě opouštímo

&' & &

o VĚCECH BOŽSKÝCH

Bez hole a přece s holí,
beze světla ve tmě tmoucí,
stravovat svou jsoucnost jsoucí„
Moje duše opustila
stvoření své9 všechny tvoryo
Nyní nebeskými dvory
prochází se, čistá, bíláz
jenom s Bohem, s jeho obory.
Jen to podobá se kráse,
co si duše sama zvolí
Moje duše na pout dá se
bez hole a přece s holí.

Protrpím i šera, tmění
v životě, v něngumíráme.
Nezničíš mě, zlo & klame.
Když se světlo ve tmu změní,
hned mě čeká nebe známé.
A v němživot láskou svítí,
oslepí mé oko žhoucí,
osvobodí duši z žití,
beze světla, ve tmě tmoucí.



Zdeněk R

Můželáska dokázati,
láska, již jsme vypátrali,
že zlo s dobrem, slast & žaly,
v blaženost se spolu vrátí ?
V blaženost se duše vpáli.
A tak v plameny se nořim,
sladká je ta Výheň žhoucí;
prost všech zdejších věcí hořímý
stravuji svou jsoucnost jsoucí.

/Vclně přebásněno 1958/

& & &

U T A R :

MED'ITACE o FIA-T
-_—_——-____-..--

Dvě srdce na Božích vahách leží.
Miskamí kývá Oceán.
Zda budou na jedné znít věži,
zda kdy a kde, to ví jen Pán.

Zde i tam líbal jeseň listy. .
Ach, synku, kde máš Jarmilu ?
Jak hřál by její pohled čistý
nebýti zkoušky exilu !

Boží soudy jsou neprůhledné.Nikdo jich nezná na zemi.
Den po dni živost zornic bledne,
&listů hlas když oněmi,
mně „Be it done" zní za poledne,jí večer k šesté: „Stan se mi !"

& & &
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REVUE ARCHA

Revui Archu vydávala ve vlasti ne početnější
literární_skupina na Moravě - DRUINA LITE 
RARNI A UMĚLECKAv Olomoucio Archa vycházela
inepřetržitě 32 let /s krátkým odmlčením V'dO—
bě okupace/ a na jejich stránkách se objevi
ly práce téměř všech předních moravských vy—
sokoškolských profesorů & slovesných uměléů.
Teprve zásahem orgánů tozvo Stáhí bezpečnos
ti byla revue Archa zabavena & zastavena/19My3
Stejný osud ovšem postihl všechny samostatné
tvůrčí ideové umělecké skupiny a jejich orgáL
ny.
V několika číslech před zabavením se-objevily
symbolické básně a konečně i novely nastavu
jící zrcadlo komunistickémufrontálnímu utoku
v oblasti kultury a umění. A v báshíchzmmdých
básníků bylo mnohdyřečeno ještě víc.
Z březnového čísla Archy, které vyšlo krátce
po komunistickém puči, přinášíme v tomto prw
ním exilovém čísle básen Z „Dějů“ od mladého
brněnskéholiterárního theoretika a básníka
Zdenka Rotrekla.
Proč dnes v exilu pokračuje Kulturní referát
Výboru československých politických uprchlíků
v Mnichově ve vydávání revue Archy? V prvéřa
dě je to skromný projev solidarity s uvězněný
mi básníky, spisovateli i vědci doma, z nichž
mnozí byli členové Družiny literární a uměbc
ké —jako na příklad i podle poslední zprávy—
v lednu odsouzený básník Jan Dokulilo-Rudájue
stice odsoudila toho nemocnéhokněze-básníka
na 12 let. Z ostatních členů Družiny literár
ní a umělecké Jsou uvězněni nebo internováni
pražský arcibiskup a primas český Profodr Jo—
sef Beran9 olomouckýarcibiskup Prof.dr Josef
Matocha9 brněnský biskup Profodr Karel Skoupý,
světící biskup olomouckýdr Stanislav Zela,Ni
na Svobodová9 Alois Čáp, Ostravák Zdeněk Báry
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- z mladých ZdeněkRotrekl, František Kletús
-Petěrka OOCAP.,Helena Ondřejovská & jiní.
Byl jsem doma členem výboru Družiny literár—
ní a umělecké i členem redakce Archy /Wyso—koškolská družina/„ A zde v exilu je nás ně
kolik; kteří jsme Arše doma udávali ton je—
Jího ideového zaměření Setkali jsme se - 1
když ne všichni = znovu na stránkách prvnim)
-exilOvého čísla.

Dr Antonin Kratochvil

&&&
Zdeněk B 0 T R E K L :

Vnořený v hudbu kořenů noci
zalykal se pták střibřitým vztekem usvitu
hadem světla prolézajícim košaté dění —
jedna 2 Jeho žilo
Jablky moci cpali se Opilci,
v čemžbyla celá lest jejich kocoviny z krve

& železa.
Duše zněla jako varhany v rozvalinách
přissáta všemi pištalami k modří,
Jež musela být kdesi nadprasklým břichem zbo==řenisko
A jako soli rozežraný trám ostouzela tu.měma
& nabízela hrnce masa &nahost žen,
nahost žen, které jim nepatřily podle staro—

rovné báje
leč tehdy, když byly v objetí se stroji vefabrikách.
Anděl letěl skvrnitým sluncem
a 111 do ran koflik neviděni,
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trhal nit Ariadnínu, poněvadžvěděl,
'že vředu je příjemné být vředem.a vždy najde

své bášníky & rváče,
anděl podobný egyptskému dní.

A to všechno klesalo do jiného pořádku žáka—
ných rud & koksu

jichž jediná láska je bitevní. ocel,
nebot uhelná krev nemá k ocelí dál než k mm—

madným hrobům.
A co dál a co dál zpívají dětí 
zatím, co tučná, rudá.štšníoe k prasknutí
se sune kolem liliovýoh květů.

Zkušenost jara pod slupkou slová
hledá klíček v otazník vzrůstající,
již plný jesení a dopadání plodů.
Muž smrku ohmatává
vrstvy lomu a jen potají
usrkuje z měchu štát. \

Ve chvíli té rozřínče1.ae měsíc
& buben noci odbíjel
v něžných cévách zvěře.
Zkušenost jara se slovy hádá se
v tůní míz a šumění & dechu křovisk.
Jak korsár nataŽEn pálí bez dechu.
v dusnémpodpalubí_jímž lomcují staré stroje,
hnou se pruty & staré škváry šípků
drmolí o minulosti.

& e &

„NENÁVIST, NEZNALOST, ZÁSADNŠ NEDBVĚRA, TO JEPSYQE'11CKÝ svňm KOMUNISMU L KAĚSKÁ DIAGNČSA
BY ŘIKLA, ŽE JE TO PATHOLOGICKY NEGATIVISMUS "

Karel Čapek v eseji „ Proč nejsem komunistou ? "

& & &
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Přemysl P _I T_"T „E R“ _:

„JSEM, KTERÝŽ JSEM :"

Německýfilosof minulého století Ludvík Feuer
bach prohlásil, že „člověk stvořil Boha ktmma
zu svému"; Narážel při tom na známé rčení bib
le 2 První knihy Mojžíšovy, jež zní:„Bůh stvo—
řil člověka k obrazu svému."

Feuerbachův výrok pobouřil věřící. Ale nenítác
zcela nesprávný, jen potřebuje opravu. Měl by
znát: “Clověk stvořil Rředstavu Boha k obrazu.Bv mu. “ '

Probíráme—li bibli, shledáme, jak představa &*
ha v různých částech bible se liší. Setkáváme
se v ní s Bohem, který je zuřivý a mstívý, ve—
de svůj lid do válek a přikazuje bez milosti
hubit nepřátele, i jejich ženy, děti a dobyůdh
A z téže bible Se dovídáme o Bohu lítostivém &
dlouhočekajícím, milosrdném a odpouštějicím.

—Neměnilse zajisté Bůh, ale lidská představa o
něm. Člověk nepojme Boha ve svou mysl, 3201ne—
může změřit usečkou svého chápání & nazírání
čáru, jež nemá začátku ani konce. Svou usečkou
může vystihnout jen část věčné linie, jež pro—
tíná jeho život v čase a prostoru. Svou míru
klade i na Boha a dospívá k závěrům, jež odpo—
vídají rozsahu jeho omezenosti. '

Nechci se zastavovat u představ, které již ne—
vyhovují našemu pojetí, a zabývám se obrazem
Boha, jak jej zřel biblický člověk ve svýchvý—
sostných chvílích. Takový obraz nám skýtá nej
proslulejší žalm 23., tak zvaný pastýřský,jejž
Antonín Dvořákučinil našemu srdci zvláštětůůř
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kým. V tomto žalmu spatřujeme Hospodina jako
dobrotivého pastýře, u něhož není nedostatkuo
Přivádí na pastvy zelené a k vodám tichým,ob—
čerstvuje duši a vodí po stezkách spravedhns
ti. Byt se člověku dostalo jíti i přes udolí
stínu smrti, nemusí se báti zlého, nebot Bůh
je s ním, jej podpírá, chrání & potěšuje.

Dávný žalmista zřel Boha očima, které bylyqu
klé pozorovat pasoucí se stáda na nivách kde
si kolem Jordánu, znal oddanost ovcí k svému
pastýři a pastýřovu lásku k nim, lásku silnou
a prozíravou„ Obě se projevuje v žalmistověxy—
známí.

„Hospodin je můj pastýř!" Ale kdo je tento Ho
spodin? Nebyl by člověk nadán zvídavým rozu
mem, kdyby nepoložil tuto otázku. „I řekl Moj
žíš Bohu: Aj, já půjdu k synům Izraelským %dím jim: Bůh otců vašich poslal mne k vám. ek
nou-li mi: Které jest jeho jméno ? Co jim od
povím ? I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝžgEmw
A řekl dále: Takto díš s nům Izraelským:“JSOU—
cí poslal mnek vám !" I.M„,3, 13-14,/

Toto „JSEM, KTERÝŽJSEM" je volně vyjádřeníto
ho, co v původním-hebrejském znění je vyznače
no čtyřmi písmeny; J H V H. Překlad by mdůiéž
zníti: JSEM, KTERYŽBUDU,nebot první písmeno
označuje mluvnicky budoucí čas, Znamená taw;mé
no Hospodinovo jeho stálou, věčnou přítomnost.
Jan ve svém Zjevení rozvádí jméno Hospcdinovo
slovy: „Kterýž byl, & kterýž jest, a kterýžgďi—
jíti má" —minulost, přítomnost a budoucnost
sloučena v bezčasovém-„Jsem". '—

Biblícké přek ady uvádějí jméno Boží sloveanb—
spodin, Pán. idé měli přšný zákaz vySlovovat
jméno Hospodinova a četli místo něho Adonai,t.
j. Pán můj, Pán náš. Jméno Hospodinovo smělobýt
vysloveno pouze jedenkrát za rok v den očišto



vání čili smíření, a to nejvyšším'kněZem při
slavné oběti v nejsvětejěí svatyni chrámu je—.
ruzalémského, do níž vstupoval nejvyšší kněz
sámo Jelikož hebrejština nezná samohlásek,zů—
stala pravá výslovnost jména Hospodinova až
po naše časy tajemstvím. Správnost znění JAH
VEH či JEHOVAHje sporná.

Podle kabbaly, mystického učení starožidovské—
ho, představuje každá hláska z 22 písmen heb
rejské abecedy jistý duchovní pojem, určitOu
duchovní skutečnosto Tak víme na příklad, že
písmeno H, které se ve jménu Hospodinova vys-.
kytuje dvakrát, je znakem ducha Božíhoo Když
Abram prokázal svou poslušnost Hospodinu, u—
činil s ním Hospodin smlouvu,a řek1:„Aniž ví
ce slouti bude jméno tvé Abram, ale bude jmé—
no tvé Abraham." /T M 17 5./

Bůh, jak se nám jeví ;e ve ech svědect'vícn blb—
le, není Buh ztajený & se skrývající, nýbrž
Bůh, který se chce dát poznat a volí k tomu
nejrůznější způsoby. Není to také Bůh, jenž
stvořil vesmír, určil jemu zákony a dále ne—
zasahuje. Je to Bůh, který z lásky stvořil.sw%
a člověka, který řídí osudy národů a lidí a ne—
ustále zasahuje do všeho dění; Bůh, kterému jde
o záchranu světa a člověka a o jeho blaho. '
Ale jak to člověku říci ? Jak mu to dokázat,
aby to pochopil ?

Jistý přírodovědec a velký milovník zvířat při—
stóupil k mraveništi, aby pozoroval život těch—
to čilých tVOrů. Jeho stín padl na mraveniště,
což vzbudilo mezi mravenci rozruch. Pobíhali
změněné sem a tam & odnášeli své larvy do ni
tra mraveniště. Badatel si pomyslil:„Kdyby tak
věděli, že je mámrád a nechci jim ublížit !
Ale jak jim to říci ? To by se musil člověk
stát mravencem ! "
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„Bůh by se musil vtělit v člověka, aby jej ao—
.věk pochopil," zní logická obdoba. A Ježíšova
zvěst záleží v ujištění, že tak Bůhmiloval
svět, že svého nejmilejšího syna poslal, aby
svět byl jím zachráněn. Jak to píše apoštol
Pavel ; „Rozličnou měrou a různými způsobywúu—
víval zdávna Bůh otcům skrze proroky9 v posle
du pak mluvil nám skrze syna svéhoo"

Ježíš Kristus je to veliké V E ve jméně Bo
žím, zasahujícím s výše nebes do našeho po
zemského života9 aby vypudil z něho ducha dá—
belství a naplnil jej duchemsvatým.

Žalmista špatřuje Boha jako pastýře, jenž pe
čuje o své stádce. Čtyři století později za—
zněla z ust Ježíšových slova: „Já jsem tenpn
stýř dobrý & duši svou pokládám za ovce..A mán
i jiné ovce, kteréž nejsou z tohoto ovčince.
I tyt musím_přivésti,nebot hlas_můj slyšetibu
dou. A budet jedno stádo a jeden pastýřg"

Bůh v Ježíši Kristu opět se nabízí za pastýře
a vůdce těm, kdo poznávají, že nelze projíů.
bezpečně bludištěm světa a kdo cítí svoje osa—
mocení. '

& & &

Dr Pavel ž E L I v A N :

EXULANTI v DOBĚ HUSITSKÉ

Člověk vždy potřeboval domov. Snad proto jej
vždy ztrácel & odcházel často do exilu. Každá
kultura a každý věk zná své exulanty. Jakoby
země od počátkuxlidských dějin byla malá pro
naši svobodu; jakobychom byli odsouzeni k bo
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lestnému zkušenostnímu poznání, že „alles
Vergangliche ist nur ein Gleichnis" /Coethe/
» domov i exil, že naše domovské právo v ča—
se a v prostoru je velmi9 velmi problematic—
kéo Kdybychomchtěli popsat skutečnou tvář
exilu, nesměli bychomse zastavit jen u JoA.
Komenského či Přemysla I. nebo u sv„ Vojtě=
chao Museli bychom se též zeptat Jana Chry
sostoma, Hilaria, Athanáše9 Hyppolita - ale
také Ovidia, Cicerona, Aristotela9 Platona,
Pythagora, Homérao A byla by to stále yxlne—
patrná část velkých exulantůo Snad bychonlmu—
seli sestoupit až na samý usvit lidských dě—
jin9 až tam, kde byl v sázce celý lidský o—
sud; v sázce ostatně prohrané. Snad bychom
potom věděli víc o exilovém rozměru lidskéexistence.

V rozhodujících dějinných okamžicích měl čes—
ký národ vždy svůj exil, nejen ve dvacátém a
sedmnáctémstoletí, nýbrž i v době svých nej
větších šancí a své nejhlubší tragiky —na za
cátku patnáctého věku. V době, kdy náš národ
dosahoval nebývalého hospodářského a kultur—
ního rozkvětu a kdy se mohl právěm stát sň—
tlem a obrodným kvasem v rOZpolceném, rozhá—
raném a jednotu hledajícím křestanstvu Evro
py, vznikl v němprudký, sežehující svár o
tvar a stavbu náboženského života. Dravá mo—
hutnost sporu rozlomila národ ve dví tak ja—
ko rozlomila klenbu nejednoho chrámu. Zemv
popelu, slzách a v krvi byla jen obrazem to—
ho, co se dálo v duši národa - byla symbolem
vášnivého zápasu o tvar, směr a řád křestan—ských hodnot. Je to doba exilu.

K první srážce s exilovými důsledky došlo na
jaře ro 1413, když Václav IVo vypověděl zluár
lovství čtyři katolické mistry: Stanislava a
Petra ze Znojma, Štěpána z Pálče & Jana Elíšů
jako nebezpečné &zhoubné rušitele míru 3 dob
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rého jména české země, V_Evropě se tehdy nem
mluvilo zrovna s velkou uctou & nadšením ora?
bozenskych poměrech v Čechách. Pochopitelně
hlavní politická odpovědnost _ at právem či
neprávem _ byla svalována na českého krále,
jehoz ukolem bylo starat se o mír v zemi a o
integritu křestanského řádu a víry, Václavovi
zálezelo zase z politických důvodů na tom, aby
byl už jednou učiněn konec theologickým spodh,
aby se katolická a Husova strana dohodly a aby
verejné prohlásily, že v českémkrálovství ne—
ní bludů. Václav viděl v této cestě jedinýzmů—
sob jak odpovědět na pomluvačné řeči a jak ob—
novit svou čest a dobré jméno svého královsmd.
Jmenoval komisi, jež měla spor urovnat a pro—
hlášení uveřejnit. Komisi tvořili: pražský ar—
cibiskup Albík, probošt od Všech Svatýdi ZdaĚk
z Labaun, vyšehradský děkan Jakub a tehdejší
rektor university M. Křištan z Prachatic. Kam—
se opravdu vypracovala, po živé a rušné disku
si s katolickými &husitskými mistry, jakousi
všeobecnou formuli míru, která byla sice diplo—
matickyvneurčitá, ale též naprosto nic neřeší?
cí. M. Stěpán z Pálče trval na tom, aby se přL—
stoupilo k diskusi o jednotlivých konkrétních
problémech a tam se hledala cesta k dohodě a
jednotě. Královská komise neměla dost trpěli—
vosti a theologického jemnocitu; šlo jí více o
politické důsledky dohody než o jednotu samu.
Proto chtěla co nejrychleji uveřejnit dokument
o dosaženém míru. Když katoličtí mistři pozna—
li, že jednání k ničemu nevedou, a že komiserm—
chce změnit svou methodu, odmítli pokračovat v
diskusio Byli okamžitě obžalováni u krále a je
ho zvláštním dekretem /Documenta 510/ vypověze—
ni ze země, vyloučení z university, zbaveni ka—
nonikátů a prebend. Zdá se, že králův dekretre—
zastihl katolické mistry v Praze, protože jena—
zývá „upřchlíky“ /DocumentaSll/o Mistři totiž
museli vědět, co je čeká; znali dobře povahu
Václava IV., který v podobných situacích nežer—
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továval. M.Stěpán z Pálče, ještě_dříve než o—
pustil Prahu, sepsal pro své kolegy na theokr
gické fakultě obšírnou zprávu o průběhu jaká
ní s královskou komisí a s husitskými zástup—
ci v bytě rektora university na faře u sm Mi
chala /Documenta 507n„/. V témže dopise říká,
že se už ví o tom, že katoličtí mistři bylidb—
žalováni u krále jako jediní odpovědní zazmar
skotání jednání o mír. Neměl už ani dost času
setkat se osobně se všemi profesory bohoslovt
viděl, že v podobné situaci mu nic jiného ne—
zbývá než opustit Prahu a odejít do exiluořhy
to onen spěch v písemné zprávě, kde na konci
připojuje: „Scriptum festinanter pro informa—
tione" /Documenta BIO/.

Kamodešli katoličtí mistři ? Jistotu nemáme,
ale můžeme se právem domnívat, že Mistr Sta—
nislav ze Znojmanašel ochranu u Paní Kateři
ny Plumnovské, již dobře znal & s níž udržowů
písemné styky i z Prahy /viz Sedlák, MoJan_Hus
267; Loserth, Hus u. Wiclif 293—295; Sedlák,
Stanislav ze Znojma na Moravě; Hlídka 24/1907
/i73-177;255-258/; Roku 1414 na cestě do mxm
nice zemřel Stanislav v Jindřichově Hradcixa—
něn mrtvicí /Documenta 246/.

M. Štěpán z Pálče snad se skryl někdevv Čedňdi
nejspíš u litomyšlského biskupa Jana Zelezné
ho, v jehož průvodu přišel na koncil v Kosmúr
ci /Sedlák, M.Jan Hus 282/, Stopy M. Jana Eli—
šů a Petra ze Znojma mizí uplně. Snad i oni o

.dešli na Moravu, jak by se dalo soudit ze ŠKW'
Pálčových v druhé Husově audienci v Kostnici 
dne 70601415 /Documenta 282/.

Exil neznamenal pro vypovězené mistry nečin—
nost. Víme, že jak M. Stanislav tak m, Štěpán
využili svého exilu k napsání důležitých the
ologických traktátů. M. Stanislav sepsal v tě—
to době svůj velký traktát proti 45 článkům
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Wiklefovým/„Traotatus contra 45 articulos
W1clef"/, jenž se dodnes nachází rukopisně
v Praze, jak v kapitulní tak v universitní
knihovně, v Brně, ve Vídni, ve Štýrském Hmm,
01, v Lipsku & Stuttgartěo Poprvé jej vydal
Herman Vah do Hardt /Magnum Concilium Conamn
tiense III., 212—335/.

M.. Páleč sledoval bedlivě i z exilu vývoj ná—
boženských poměrů v Praze; byl dobře infor—
mován o literární činnosti Jana Husao Opaůňl
si zavšas nová Husova díla a odpovídal na ně
obšírnými traktátyo Hus opustil Prahu asi v
týž čas jako Páleč a'tedy někdy koncem dubna
ro 1413. Odebral se do jižních šeda m Tábor
sko k svému ochránci panu Janu z Ústío Tak
dokončil svůj nejdůležitější traktát "Ocír
kvi"o Poslal jej pak svým přátelům do Prahy9
kteří jej veřejně předčítali v Betlémské ka—
pli. Dne 8. června - ve čtvrtek před Letnice—
mi byli s předčítáním hotovi /Sedlák, MoJan
Hus 299/. M. Jan hned poté se pustil do psa—
ní dvou polemických spisů: „Proti Pálčovi" &
*Proti Stanislavovi ze Znojma". Když se Pál—
čovi9 který byl už dávno v exilu, dostaly ko—
nečně do rukou Husovy nové spisy, dal selmmd
do široce založené polemické odpovědio Napsal
dlouhé, velmi osobní dílo, v němž se hájil pm—
ti výtkám a obžalobám svého dřívějšího příte—
le, vyloženým ve Spisu „Contra Páleč"o Moštěw
pán nadepsal svou odpověd „Antihus"_— podobně
jako dolanský převor Štěpán. Zároven ovšemlna
coval Páleč na svémnejvětším a nejdůležitěj—
ším díle —na theologiokém traktátu „De eccle—
sia", který není ničím jiným než protispisem
na Husův stejnojmenný spis. Pálčův traktát má
v krakovském rukopise 45 kapitol. Qba Pálčovy
traktáty jsou nepostradatelné pro uplnější za
chycení naukové povahy náboženských bojů v Če—
chách a k vytvoření ucelenějšího obrazu theo—
logických sporů na universitěo Antihusa vydal
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kriticky Dr Jan Sedlák v Hlídce - a zvdruhého
díla uveřejnil historicky důležité výnatky v
dodatku ke své monografii „M.Jan Hus"; 202=
204. Pálčova nauka o církvi, vyložené sousta—
vně ve zmíněnémtraktátu De ecclesia, nezů—
stala bez vlivu na současnou a pozdější the—
ologii, hlavně pak na myšlení theologů basi—
lejského konciluo Se stopami Pálčova vlivusw
setkáváme v díle Juana de Torquemada9 španěb—
ského kardinála a autora klasického díla ocírL
kvi „Summade Ecclesia", Kalteisena a Jana
Stojkoviče z Dubrovníkao

Do Prahy se už Páleč nikdy ve svém živoč ne—
vrátilo Ze svého prvního exilu odešel do Ko—
stnice, kde se naposledy pokusil v slzáchgňe
mluvit svého přítele Jana, aby odvolal [anu—
menta 136/ a tak se zachránil před nemilosrd—
ným trestním právem středověku. M. Stěpán zi
stal na koncilu i po ukončení české otázky.
Účastnil se činně reformního jednání konciluo
Z Kostnice sledoval pohnuté události ve vlas—
ti. Koncemroku l4l7_dostal dokonce do Kostnice list od M. Křištana z Prachatic. Křištan
žádá Pálče o schválení nového vikáře v Pálčo
vě farnosti Kouřimi. M Stěpán odmítá schválň:
nového, Křištanem dosazeného zástupce, proto—
že jej zná Jako dávného stoupence wiklefismuo
Stěžuje si, že katolického vikáře vypudili ;
neříká však, kamodešel. Pálčovi muselo být
v Kostnici jasno, že po událostech r, 1417
jsou cesty do Prahy a do Čech pro Husova od—
půrce uzavřeny. Požádal papeže Martina V. o
arcijáhenství v polské Kališi a zároveň 0 do—
volení, aby si mohl prozatímně ponechat čes—
kou faru v Kouřimi! dokud by se nenalezl pra—
vověrný nástupce. Slo pochopitelně jen o práv
ní fikci; protože Kouřimbyla obsazena faráňm
smýšlenílhusitského. Ke konci koncilu vidíme
Pálče v uzkém styku s polským poselstvím,symmž



17.

pravděpodobně český mistr odešel po ukončení
sněmovního jednání do své nové vlasti —CbRůr
skao Měl sice své beneficium v Kališi —ak3to
jej tolik netáhloo Jeho prostředím a světem
byla universita. Stal se profesorem theolqýe
na krakovské universitě9 zasahoval sem tamcb
politicko—církevního ruchu9 ale hlavní těžis—
ko jeho činnosti byl literární boj pnti husi—
tismug který se šířil i v Polsku. Na konciro—
ku 1420 přijelo do Polska české poselstvo,aby
nabídlo polskému králi osiřenou českou koru
nu. S poselstvem jeli i dva někdejší Pálčovi
kolegové: M. Kardinál a Petr Payne, anglický
mistr a diplomat husitské revoluceo PoselsNo
využívalo svého pobytu nejen k politickým ay—
kůmnýbrž i k náboženské propagaci husitské
myšlenky. To byla nová příležitost pro Pálče,
aby zasáhl veřejně. Na provinciální synodě v
Kališi proslovil M. Štěpán k polskému kleru
latinskou řeč o nebezpečí husitismu & o nut—
nosti jednoty ve vířeo Zachoval se nám bank
žel jen fragment Pálčova proslovuo Ale i tak
můžemevidět, že český exulant byl dobře in
formován 0 vnitřních sporech v husitských řa—
dách a o věroučné desintegraci českého nábo—
ženského hnutí a o politických převrated1.Zná
mé, ale doposud nevydané Pálčovo dílo, napsané
v Polsku za protihusitských bojů, je ekklesio—
logícká Trilogie, zvaná též „Tractatus tripar
titus". Je to vlastně pozdější spojení tří od
děleně napsaných theologicko—polemických uwůn
Triologie vyniká nad jiná Pálčova díla struč
ností, hutností, - je jasná a přehhaůiáoTřetí
díl, v němž Páleč vyvrací theologicky 4 praž—
ské artikuly, nese známkyvelké exulantské bo
lesti, zatrpklosti a též tvrdostio Není pochy—
by o tom, že Páleč věděl o ranách a utrpeníswé
rodné země a že tím nemálo trpělo Poslednízmňn—
ku o jeho činnosti v Polsku nacházíme roku 1422
Pak mizí 2 nám známého jeviště dějin. Nevíme
ani kde a kdy zemřelo
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S M. Štěpánem z Pálče pracoval na kostnickém
sněmu'i jiný český katolický theolog a exu—
lant - Mařík Rvačka. V latinských dokumented1
je nazýván Mauritius de Praga. Ceští histo
rikové dlouho nevěděli, kamMařík po koncilu
odešel. Do Prahy se jako Páleč vrátit nemth
Jeho tuhý boj proti utrakvismu byl znám ne=
jen v Kostnici nýbrž i v Praze. Zachovaly se
nám některé jeho kostnickě projevy o českém
náboženském problému přijímání pod obojízqůh
sobem, o povaze církve a o nutnosti a vlast—
nostech církevní reformy, jejímž byl horlným
a odvážným zastáncemo Dr Jaroslav Bidlo vy—
slovil první domněnku9 že Mařík odešel doIbL—
ska. Bidlův názor převzali i polští histori—
kové Fijalek a Morawski/viz Fikrle, Cechové
424/. Bidlo mohl své tvrzení podepřítgbn ans
tecností, že i Maříkův kostnický kolega Pá—
leč odešel do Polska a že některé Maříkovy
názory a i doslovné citáty z jeho theologie
kých spisů se vyskytují v dílech polských &n—
ologů z doby basilejského koncilu, hlavně ve
spisech známého Jakuba z Paradýza. Dr Jan Se
dlák /Studie a texty 1%,141/ říká, že Maříko—
va stopa po roce 1418 uplně mizí. Jaroslavlň
krle, který z českých historiků věnoval Maří
kovi nejvíce pozornosti, zastával názór, že
kostnický Pálčův kolega odešel po ukončení
sněmudo Francie. Svou thesi podpíral Fikrle
tím, že se Mařík v červenci 1417 vzdal dObKř
volně své fary v Solnici &v lednu následují
cího roku požádal Martina V. o nové benefinum.
A vskutku 15. ledna 1418 obdržel od papeže mm
zvanou exspektativu na priorát augustiniánáé—
ho kláštera sv. Lu a v Troyes ve Francii /Fi—
krle, Cechové 424 . Dva týdny později blemůk
jemnován papežským kaplanem. Zdálo by se, že
Fikrlovo tvrzení je dostatečně podepřeno.Ale
je tu jiné historické svědectví,které dává
za pravdu Bidlovi. Na Hod Boží velikonočn
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r. 1419 v kostele Paní Marie Sněžné v Praze
mnich Jan Zelivský říká ve svém kázání, žetak
jako v první církvi v Korintě falešní apošto—
lové kazili křestanskou obec, tak nyní u nás
vyšli falešní proroci jako Kardinál se svými
pomahači a v Polsku Páleč & Mařík /Jan Želiv
ský, Dochovaná kázání I.,20/o Ovšemto je ta—
ky vše,co prozatím o polškém exilu M; Maříka
Rvačky víme.

V exilu zůstal i jiný Čech —Michael, řečený
„De causis". Jeho pověst byla v echádh znač
ně pošramocena neštastným podnikem jílovskýmo
V Kostnici byl jmenován „procurator causae" v
Husově sporuo V Praze se stal jednou z nejná
viděnějších osob„,Poskončení kostnického sně
mu zůstal dále v uřadě prokurátora „causarumfidei" u římské kurie. Zučastnil se v letech
třicátých basilejského koncilu, kde též roku
1433 zemřelo Při pohřbu mluvil německý domi—
nikán Jindřich Kalteisen o Michaelově nezišt—
nosti a charakternosti. Michael se nikdy ne
ucházel o tučná beneficia, nežádal almužen ,
nýbrž živil se poctivě svou prací' Byl veden
ideálními motivy i v nejvášnivějších bojích &
zápasech. Vidíme z projevu Kalteisenova,žejak
Pálče & Maříka tak i Michaela v boji proti Hu—
sovi nevedla osobní nevraživost či nepřátels—
tví9 nýbrž živé přesvědčení o zhoubnosti jeho
nauk a vědomí povinnosti postavit se i veřej—
ně za pravdu a ryzost víryo Za svůj pevný po
stoj platili bolestnou dan exilu.
Co se však stalo s ostatními šesti profesory
theologie, kteří se spolu s Pálčem & Stanisla—
vem postavili již roku 1412 proti Husovi? Kam
odešli pražští a kostničtí svědci proti Mistru
Janovi ? Zdá se, že museli většinou opustit Če
chy„ V letech mezi kostnickým & basilejskýmlmmr
cilem nacházíme nejedno české jméno_v nejrůměj—
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ších evropských krajích; v Žitagě, Budyšíně,
Lipsku, Erfurtu, v Hnězdně91veStýrsku, vibe
toku atd. Tato tvář české náboženské reýoluce
je doposud nesplněným ukolem českého děgeplse—
CtVÍ .
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Karel Čapek v eseji „ Proč nejsem komunistou ?"

& & &



21.

František L I S T 0 P A D

SVĚTLO NAPROTI

?“" . .
;ChCi—li se s někýmpodělit o jakoukoli zkuše
š nost, nesmím ji představit v podobě výsledné—

ho, zobjektivisovaného a tedy abstraktníhoxmo—
rceo Mimoto jsem však nabyl přesvědčeni, že
žádné zkušenosti není nikdy konec, je jentwč—
ka za kapitolou. na—kterou—navazujeT-at—ehee—

, _o 0 Ne—

ni vzorce.!
Choi-li se s kýmkoli podělit o jakoukoli zku—
šenost, musim ji vyprávět celou, v první oso—
bě, přesně v tomto čase /před chvílí mžilo,
zanedlouho bude asi sněžit, je začátek ledna
roku 1958, sedim u okna, kdybych se díval,vi
děl byl nejprve červené tašky střech, hodiny
odbily tři čtvrtě, mámzvýbnou teplotu jako
pokaždé, když jsem nachlazen atd./. Vyprávět
zkušenost přesně v tomto čase, i když se při—
rozeně začla odehrávat kdysi.

Je_tolik zkušeností, kolik je druhů paměti.Pa
mět je důkaz naší totožnosti v nejširším smys—
lu slova. Čin rko z_p\o_m_i_n_gg_i Ř,? je
posláním člověka, Bůh sám, napsal kdesi Gé—
rard Nerval, by nebyl schopen proměnit smrt v
nicotua

Od malička jsem byl přitahován cizím světlemšaí
x

[Od malička jsem byl přitahován cizími světly.
Vzpomínám si na acetylenovou lampu jednoho za—
padlého pekařstvi ve Strojnické ulici, tak za
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padlého, že tam vpravdě svítíli celý den na
.bledé dalamánkyo Ani otec, ani dědeček, když
mě vedli v sobotu odpoledne do Stromovky,ne—
byli ochotni se mnou vstoupit do pekárnyoNe—
chtěl jsem totiž nic koupit9 chtěl jsem se
jen podívat. Tvrdilig že to se nedělá, & ry—
chle mi ukazovali důmv sousedství, ve kte—
rém žil kdysi Svatopluk Čech Vzpomínám.si
na pozdější světla. Nízké domy v syrovém Kas
líně družstevní baráky z nahých cihel na Ma—
ninách, málo známá kouty v Podskalí? tam všu—
de-v zimě již záhy odpoledne byla v oknech
světla'a za řídkýmí'záclonami se pohybovaly
stínyo Teprve později9 když jsem povyrostl a
mohl se sám naklánět do oken? pokoušel jsem

_se zahlédnout něco z dění u„v_n_;/t,ř , za
"dvojitými oknyo Někdy jsem viděl pouze nízký

p, jindy švarcvaldky či hořejšek kuchyňs—
ke kredence, na niž odpočívaly zlatisté váhyo
Někdy jsem rozpoznával i siluetyo Viděl jsem
silná ramena a představoval jsem si cajkové
šaty a zarostlou tvář. Viděl jsem ženský po
hyb &nebyl jsem dalek toho zaslechnout bílá
ranní zpěv sametového hrdla s kávovou vůní
vůkol. Byla i okna bez záclon. Mohl jsem se
dívat do sytosti na skutečnou podobu věcí 1
lidí. S počátku jsem býval zklamán, že cizí
světla oblévají jen tak málo, jen tak Všední
předměty, obyčejné tváře a snad i střízlivě
osudyo Záhy jsem však pochopil, že nevidím,
co vidim; totiž, že nevidím a ani nemohua“

„nesmímvidět celou skutečnost. Každá tak za—
hlédnutá tvář skrývá jinou. Každý předmět v
.sobě obsahuje ještě jin . Začal jsem ponená
hlu důvěřovat tmemstvíií

x

Všechna skutečnost tají tajemství. Porozuměl
jsem, že tomu tak je, budiž, ale nechápalšpenzcela souvislost. Někdymi připadalo, že jsen
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i poodhalil cíp roušky, která tajemství při
kryváo Byla to však tajemství jednotlivá,sa
ma o sobě. JednohOadne jsme se octl v bezvý—
znamnémokresním městě, kam jsem přijel zažít
jednu z prvních citových povídek: bylo mi še
stnáct, sedmnáct let. V některých místnídhtr
licích byly sice chodníky jako obvykle v jal
né rovině s vozovkou, ale z chodniku vedly
ještě jakési vnitřní schody podél domů 0 po—
schodí níže, tvořily zákampíčka. Šplhal yam
se po nich nahoru dolů, hluboce zabrán do aé—
ho štěstí—neštěstí. Náhle jsem se rozhlédlo
Plynové lampy bzučely a svítily. Telefonní
budka na rohu stála ponořena v poloutmě„Stál
jsem v onom vydlážděném příkopě pod zábradum
ulice, čelem ke světlům sklepních bytůoNa ku—
chynskémstolu stála kytice ve džbánku. Viděl
jsem všechno. Opřel jsem se zády o zed. Tdcyk
jsem si již zvykl vídávat v kytici jinou kyůr
ci a ve džbánu jiný džbán, spatřil jsem, že i
vnitřní kytice zaklela další kytici. A již to
nebyly květiny: byl to obličej dívky, kvůli
které jsem se octl právě zdeo Dívky, z jejíž
tváře jsem poodhalil první závoj tajemství,
jímž jsou přikrytý všecky tváře, ale nyní jean
viděl, v i d ě l , že i druhá tvář není ješ
tě nahou a že odkrývat je naše věčné povolání
a že až odkryjeme do dna, vše se sobě bude po—
dobat, nebot je jen jedna podoba, pravzor,jed—
na souvislost, secretum meummihi, nemohl jsem
si rozpomenout na den a rok, nebyl jsem scho
pen přečíst jízdní řád, vylepený na nádraží,
bylo to však lhostejné, odjel jsem a jsem tady,
neodjeljsem a jsem tam, je to však lhostejné,
protože jsem zahlédl svou pravdu. Jen mimocho—
dem ještě jednou poznamenávám, že jsem ji vy—
tušil opřen o vlhkou zed proti chudýmokenicím.

][

Secretum meummihi.(zymyšlené vzpomínky jsou
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stejně pravé. Jsou tiché & plaohé avdotěrné
přes den, křičí svobodněv noci, jecí strap
chem k ránu. Nejsou to atavistické výkřiky
z dob před zrozením člověka ? Malraux pří—
nesl z jižní Ameriky, že k ránu prý v pram
lese panuje hrozný křik opic, Domorodci'hn—
dí, že Bůh opůmkdysivslíbil, že je za svíu
tání promění v lidi. Cekají tak každého ji—
tra a pokaždé jsou opice znovu oklamány &
tak vřeští v pláči po hlubinách pralesů.

Vymyšlené vzpomínkymají tutéž matrici jako
sny..Duchovní koncentrovanost se v nich vy—
jadřuje tvary, předměty, zkratkami, zaklína
dly, utržky příběhů.

Chtěl jsem být kolikerý. Netušil jsem, že
jsem se jím rázem stal. Všechna cizí svět—
la mohla býti mými. Netušil jsem, že už jsou
má.\ „ , ,'á. M <i>. —.<.

Chronologicky: chtěl jsem se stát roentgeno—
logem, protože ten prosvěcuje paprsky magic—
kého světla všechny kouty toho, čemu se říká
tělo, ve kterém je jiné tělo, ve kterém je
jiné tělo, ve kterém je jiné tělo až do neko
nečna, které se jmenuje duše, ve které je ji
ná duše, ve které je.... chtěl jsem být mamma
genologem však také proto —a to ještě dřív
-než se mi zjevila pravda se slizkou zdi v zá—
dech, a to bylo již předznamenání —_žeroent—
genolog ve službě bědného lidstva přichází o
ruku, o druhou ruku, o nohu, o nohy, sťká se
amputovaným pahýlem, podobným zimni vrbě nad
potokem.

ŠChtěl jsem být fotografemo Fotografie je mo
mentka, vzatá věčnosti. Je důkazem o exisunk
ci. řádu. Kreslíkontury- a rozměry hmoty, kte-":"
rá je vždy v rovnováze. I řítící se hmota;k
logická9 harmonická, kupodivu definitivní .
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Chtěl jsem být fotografem, protože to je člo
věk dokazující triumf vyššího než jsou mrtvé
věci samy o sobě oživená příroda a tak zvaní
živí lidé. Fotograf dokazuje proti jejich vůlí.
_Rádbych se byl konečně stal jazzovým hmieb—
níkem. Chtěl jsem zhudebnit bibli dřív nežjsan
se dozvěděl, že původ jazzu je v chrámech, na
plněných černými. Reptal lid proti Mojžíšovi
řka: Co budeme píti. I volal k Hospodinu; a u—
kázal mu Hospodin dřevo, kteréž jako uvrhl do
vod, učiněny jsou sladké vody. Mezi křičícím
lidem byl Armstrong. Zhihl trubku.

Nepředbíhejme.

x

To vše, co píši, nikdy bych nepsal.-Vyslovuji
zde nejobecnější tajné věcio Literatura, kte
ré jsem se zaprodal od chvíle, kdy jednoho ji—
tra větev praštila do otevřeného okna sedmnác—
tky pod Letenskými sady, zapraštěla a zlomila
se —a já jsem pr ce dojel do školy - je něco

velmi odlišného.£Ěhteratura se může zpodobno—vat se životem, oč ne 9 Ale jen v tom smys
lu, že jde stále a jen o umění. To vše, co pí—
ši, nikdy bych nepsal, kdyby ke mně nedávnorm—
přišel mladý člověk, který četl.něco z toho,co
mi vyšlo na veřejnosti a kdyby mi neřekl, že v
mýchtextech nalezl odraz zcela jiných světel
než ke kterým se přiznávají moje thematao Zr—
cadleni. Řekl jsem mu, že nikdy či skoro nik
dy jsem písmem nevyslovil jméno Boží.

Jak si v té chvíli nevzpoměnoutna starou čín
skou metodu léčení, acupunkturu. Jemné, zlaté
jehličky se píchají pod kůži(, I když upřímně
věřím, že čínskou metodou se mohou vyléčit jen
Čínané tak jako bylo jistě pravdou, že za Pto—
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lemaje bylo na nebeské dráze přesně 10. 500
hvězd, zaujal mě fakt, že proti slabému acmb—
rému srdci se zapichuji jehličky do bříškale—
vého malíčkuo

Můj přítel byl dobrou resonanční deskou: po
rozuměl, že nějaký můj levý literární malí—
ček je citlivý bod, který vede jinamo Jemu
to vše píši z vděčnosti.

X

Chtěl jsem být kolikerý. Povedlo se mi. Ale
klepat lze ve stejném čase jen na jedný dve
ře !

To jsem již vstoupil, jak se říká, do živo—
ta. Vandroval jsem sám po ulicích a městech,
bez návratky, rytmoval jsem dálnice, cesty
a pěšiny, vytvářel jsem si vztahy k lidem &
zvěři a opeřencům s kliváky, k četnikům a
hraničním řekám, k zelené barvě, ke zrale
žluté barvě, k vlažičce, která nerezivi ibu
kaci harmoniku, k panickému strachu, kterému
jsem se bránil pápěrkami dětský—chveršů, jež
snad vznikaly z mlhovin halucinací.

V té době bezdomovské jsem vážně onemocněl.
Doplazil jsem se do bytu, který se mi stal
na nějakou dobu asylem. Bylo to velké, ven;
kovské město. Všechno se zjednodušilo. Z o
kna jsem zahlédl nápis: smuteční stuhy. By—
la to ryzí báseň, nikdy nenapsaná. Přivedli
mi lékaře hluboko po půlnoci, přivezli jej
se zavázanýma očima. Pak mu náhle sňali ob—
vaz s očí, rozžali malou, ostrou lampičku,
vysvlékl jsem se a zakryl jsem si oči já.
Viděli jsme se jen ve zlomku vteřiny. Přes—
tal jsem rozeznávat, zdali lékař se skrývá
přede mnou nebo já před lékařem, nějaký čas
jsem pak,o sobě nevěděl a když jsem procitl,



27.

podali mi zrcadlog ach9 po létech jsem se o—
pět vidělo Vousy rostou rychleji v dobrém zr
cadlea chtěl jsem zažertovatg protože jsem se
nepoznalo

Nikdy jsme spolu o tom nehovořili a ge možné9že oné půlnoci se stala záměna, kter se obá
vají budouci matky, skládající prádélko nacns—
tu do porodnice; že jim vymění omylemdítě.
Neměl jsem však ulohu strachujici se matkygbyl
jsem dítě9 kterému lže vyměnit jen dekoraci,
ale ne duši jeho pištalkyo

Nepřestával jsem tedy klepat na dveřeo Byly to
r ů z n ě j e d n y dveřeo To jsem již vě
děl před operací. Po ní jsem se obohatil jen o
tuto zkušenost: že člověk klepá na dveře, aby
mubylo otevřeno, ale není si nikdy jist, zda
li stojí vně či uvnitřo

Látka světa se stávala ustavičně jednolitějšiař,x

Boj o život začal splývat s bojem o neživoto
Ěíěsmrtelnost byla pro mě pamět smrti. Žil jsan
stále nebezpečněji, jak měk tomu nutilyvokol
nosti, bez zákopů, holé ruce, ale zároven jsem
se cítil lehce, tragicky, průsvitněo Měl jsem,
byla mi dána intensivn síla a intensivni sla
bost= Jednou mi přes noc zbělely vlasy, ale zá
roven jsem vstal s vyspalými, růžovými licemi
děcek. Málem jsem pochopil princip, jak se tvo—
ři v oceánech ostrovy. Náhle jsem mohl číst pn—
titury, zejména, když jsem byl unaven nocová
ním v nádražních čekárnách. Pochopil jsem, že
dělitka věci a událostí jsou nepatrná a skorem
všechno může býti vším a obráceně; neuměl jsem
to vysvětlit, a protože jsem se bránil slovu
mystika jako pojmug který ohlašuje výjimečné
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věci, vydělující se z normálu, což neodpovída—
lo má nové zkušenosti, našel jsem veselou for—mulj. Vezmi číslovku osm: vertiálně značí osm
jednotek horizontálně je nekonečnem.Byla to
vážná hra. Nechápal jsem smysl kontemplace,jak
jsem ji zdědili ze 17 století: jsem stále súr
něji přesvědčen, že lidská bytost jen z pouhé
ukázněnosti se zproštuje pokušení činit zázra—
ky.W x

Četl jsem Snář, Marxe, Demla, krystalografii,
Bergsona, Dorothy Sayersovou, Ortena, Sesto
va, noviny; Zahradníček Plechanov, Joyce, Er
ben, Jeans se střídali po mých kapsách. Mnohé
z četby jsem si přetvářel po svém. Do Marxova
Kapitálu jsem si přimyslil románovépostavy,
Erbena jsem četl jako rozepsaný filmový scé—
nář, Dostojevskýmustavičně proletovali stě
hovaví ptáci, krystalografii jsem poslouchal
jako hudbu.

Skutečná hudba mi chyběla. Těsně před koncem
války se moje krajina proměnila v Ceskomorav—
skou vysočinuo Chodil jsem v promrzlých, krva—
vých bagančatech. V jednom z bíle ohozených
kostelíčků, kde jsem se opřel o sloup a sply
nul s jeho pohybem, jsem našel věrnou kopii
sošky Pražského Jezulátka.

Několik málo kilometrů za vsí, na okraji ha—
břin, jsem nalezl v příkopě rozbité pianino.
Deska prolomená, struny přetrhány. V lese na—
proti již panovalo přítmí. Sedímproti ruině
klavíru, otvírám zázrakemneporušenou lištič
ku na noty a nyní hraji, domnívámse, že vy
tukávám Debussyho, poslouchám Hábu a Janáčka,
kdybych mohl a uměl, složil bych symfonii na
jízdĚí řád světa, první věta, svobodná Paříž,druh -—.
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Smrt byla blizko. Utonout v moři, bílé víno
šplouná, hudba zní ještě když se ponoří. Smd;
se mi na chvíli stala smyslnou, povrchní roz
koší. Bez paměti. Nezapomenuna to, protože
od té chvíle za mnouklusala veselými, ano,
veselými kopýtky skepse, Až jsem přišel ke
dvěma cestářům v kajdách, kteří pracovalismú—
ně zvonivými krumpáčio Lehl jsem si k ním na
štěrk a zachránili mi život.

Ale skepse o významu smrti —a tudíž všeho 
mi od té chvíle nepřestala znít v ušícho Je
motor, je pružina, která.žene tělo kupředu za
novými dobrodružstvími plnosti. Všechna dosa
vadni pravda pravdou zůstala. Měřil jsem a mě—
řím jeji prostor na nesedlané Rosinantě skep—se.

x

PTU£n\LEmrád Ortenův přesný vyraztebdobného
.ěgiša víra-beznaděje. Proto jsem se deset na
později tiše přel s překlademSuperviellovy
básně: Croire sans Croire.

'vĚŘIT NEVĚŘIT

Bych lépe cestu znal než znám
Zavirám oči a naslouchám.
A věřím pevně, že ucho mé
Je chodbou Boha, jeho sled
A zvukovod můj užasne,
Když přichází jak právě ted
Aniž mě však varoval '
Z obav, že bych nechápal.
Ač nevěřim v modlitby
At se ve mněusídlí.
Jak jinak chovati se jen,
Když člověk jestit člověkem
Je možno ještě bránit se
Tomujenž z dálky blíží se
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A jenž se skromně zařídil
.Aniž to trochu zdůvodnil
Uprostřed našich obchodů,
Neviditelný a uctivý -w,
Zná jejich bědnou záhadu. 2

Jsem obyčejný visionář, opak svatého. Viděl
jsem však svaté, necht mi odpustí, nemělino
hou jak rostlinyo Zdá-se mi dnes přirozené,
že byly chvíle, kdy jsem zapomněl na svoji
pravduo Chcete—li, i zradil, ale nezrádcovalo
Vždy, když mi bylo dovoleno byti sám —atjsmn
byl s kýmkoli —byl jsem tím, jehož zkušenost
stručně a po paměti vyprávímo Pamět jsou dě
jiny nejmenšího království. Není důvodu,abych
neřekl, jak došlo k mé palácové revoluci,kte—
rá ostatně není hodna tak silného slova. Ni—
kým & ničím nenucen, pod lhostejnou oblohou
bez symbolů, díky !, jsem se prostě rozhodl
vrátit se k libovolné svobodě samoty. K prá—
vu na soukromou tragedii. K vykupování. Svo—
boda, samota, tragedie; krásná a hrozná, ve
dle ní staniž se jednou nepatrným bodem na
obzoru, jindy jí musíš skočit mezi žhavé ro
hy jak vesničtí z jihu na býka.ÉSamota je
jediná, jejíž zoufalství můžebýt tak hlubo
ká až se propadne sedmero stropovím do rados—
tio Je jediná, která je s to se promítat do
složeného a stále znovu rozloženého vesmíru
od věků do věkoíjNejraději bych o ní občan—sky řekl, že je s vělé jakosti tak jako je—
den kandidát dobr volné smrti, jenž otevřel
plynový kohoutek zaznamenával své poslední
dojmy: „Plyn je z amenité chuti a výtečnélna—
lity ! Blahopřeji plynárenským podnikům ! "

Není jiné smrti 1 č dobrovolné. Jinak bychom
žili v lidském pl šti věčně. Mámevšak jiné
starosti jinde.
Tolik neznámých sv tel, která jsou třeba na—
še ! Krlež! M'c/
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z NOVÝCH KNIH EKILU

Dr Pavel Š, V L A Š Í M :

POLITICKÝ ESEJISTA H, J, HÁJEK

HOJOHÁJEK: PROBLÉM REVOLUCE A KOLABORACE,

V, svazek edice Kamennýerb, kterou vydává Výa
bor československých politických uprchlíků v
Německu,1957, Esej je samostatným bibliofil
ským otiskem ze sborníku Kniha esejů,

Dr Jan Hájek, bývalý hlavní redaktor londýnské
Skutečnosti, si klade v tomto eseji otázku,proč
v říjnu 1956, ve dnech, které otřásly sovětským
imperiem, většina Čechoslováků nečinně čekala:
K vysvětlení československé pasivity v tomto u
dobí jsou předkládány různé theoríe. Hájek od—
mítá západní theorii o "švejkovství českého ná
roda" i theorii o " panslavismu & proruském cí
tění našeho národa". I tak zvanou - dnes můžeme
jižvříci - "oficiální exilovou theorii" o tom,
že Ceši jsou proti mentalitě Poláků a Madarůiea—
listě &dovedouvyužít situaci "až přijde čas".

Dr Hájek ukazuje ve svém eseji na labilnostvšaúl
těchto theorií a zdůraznuje, že problém je de—
leko hlubší —že je to problém mravní odpověd
nosti československékulturní a politické eli
ty, která zklamala. Zklamala v roce 1938 & mda
mala i v roce 1948. Hájek tuto skutečnost vy—
stihl jedinou charakteristickou větou: „Opuště—
ní humanitních zásad, zamlžování pravdy a při
způsobování se „mocenské situaci? Odkud se měl
dělník ve Škodovce, uředník na Moravě, či rol
ník na Slovensku dovědět pravdu o stalinismu,
čistkách, brutální kolektivisaci, koncentračních
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táborech, vyhlazování národnostních menšin
a ideologickém teroru v Sovětském svazu,hýž
obrovská většina československé demokratic—.
ké elity mlčela anebo papouškovala komunis—
tická hesla o velkém slovanském bratru svah
kém Stalinovi ? Rozhodujícím faktorem čes—
koslovenské tragedie bylo a je selhání čes
koslovenskékulturní a politické elity,"
Dr Hájek nezůstává u konstatování tohoto fa—
ktu _ zamýšlí se i nad budoucí perspektivou
a dochází k závěru, že nyní přichází v ČSR
ke slovu generace narozená v letech třicá—
tých &.počátkemlet čtyřicátých - pro níž
éra 1938 - 1948 je udobím nanejvýš matnýchvzpomínek, generace, která si vytváří své
vlastní nové sociální vzory. „Přes veškeré
usilí se komunistůmnepodařilo tuto genera—
ci získat, " konstatuje dr Hájek a končí svůj
esej zdůrazněním, že„není neoprávněná naděje,
že Ěato mladá generace napraví chyby svýchotc "

Jestliže s celou Hájkovouanalysou souhlasí
me do slova a do písmene —zdá se nám toto
ukončení přece jen neúplné. Procesy s chuli
gány, a všechny zprávy, které o mládeži vSRdocházejí, ukazují na odpor mládeže, ale
zároveň na uplnou myšlenkovoudesorientaci
& chaos. Budoucí perspektiva není jen v mlá—
deži, ale i tradičním českém selství a v du—
chovních institucích. Dr Hájek v tomto bodě
nebude se mnouasi souhlasit, ale to je otáz—
ka i vyzvání k diskusi.,„.

& & &

T,G„M;: „
„ NE CAESAR, AIE-ďEŽÍS"i "

& & &
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Dr. A. K.

NAD NOVOU SBÍRKOU M. ZLÁMALA
mun——=———_—___-_— ———O——s—————

Miloslav ZLÁMAL: KEBY SA JARO NEVRÁTILOQ
vyšlo v březnu 1957 v Torontě v edici Nového
domova,

Přiznávám se, že jsem bral trochu s rozpaky do
rukou knihu českých a slovenských veršů Milo—
slava Zlámala —_báSníka, o kterém píše v doslo
vu ke sbírce Ing. Blaho:

„Mladý slovenský literát Miloslav Zlámal
píše česky a slovensky, nemajúc piollé
mova tažkostí, lebo to, na čo sa básnik
sustreduje, Viera, život láska a nádej,
patrí do arsenálu všeludských, v:,ršších
pojmov, presiahujucich rámec národa. "

Bohatost vyjadřovacích prostředků a virtuositaovládání obou jazyků je opravdu velká. Četljsem
již v exilu několik prací slovenských vědců i
umělců píšících Oběmajazyky. Zlámalova básnic—ká čeština je tvůrčí & objevná„ Thematicky uka
zují verše na hlubší předěl našeho života v e
xilu. Zlámalovi šlo především o vyslovení citu
& básnické pravdy. Sbírka je rozdělena do něko—
lika částí, z nichž Oddíl „Zvonokosy"považuji
za umělecky nejvyzrálejší. V mnohýchveročích je
Zlámal básnicky zpřízněn s Durychovými Panenkami

——tvéblůzky přikrývají krásu ananasů
líbám je pohledem až dole k pasu -.

Někde si ovšem autor kazí básnické obrazy urči—
tou toporností, někde je na kordy i s rytmem.
Ale to jsou nakonec jen maličkosti a jen v ně
kterých číslech.

& & &
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z DOPISB REDAKCI HLASU EXILU A ARCHY_—___

„Čital som v nemeckých novinách o prednáške
profesora Eugena Lemberga, ktoru mal v mni
chovskomministerstve národného hospodárstva
na predmet „Český národ v nemeckom povedomí".

Bol by som vám opravdu povdačný, keby ste mi
obstarali celý text prednášky. Jako profeso—
ra, ktorý na americkej univerzite učil filo
zofiu dejin, zaujima ma jeho prednáška o fi—
lozofii česko—nemeckýchdejin.

Podla novinárskej zprávy profesor Lemberg ,
hlása, že stredoeuropské národy predstavuju
priklad na to, ako národy vznikaju z histo
rického povedomia a nie z vole vlad.ára. Pro—
fesor Lembergpovažuje vznik historického po—
vedomía národa českého za kÍuč nie len k čes—
ko—nemeckémudorozumeniu, ale i za kluč od
povedi na otázku či by národy strednej Europy
mohli opatovne žít v jednomštáte. Referát o
prednáške nasvedčuje, že prof. Lemberg je amd:
pencomnemeckej historickej-školy. Treba—azan
že táta škola preukázalafilozofií, filologii,
linguistike, literature a právnej a štátenj
vede velmi cenné služby. Avšak na neštastie
táto škola sa utopila vo svojich objavoch.
Proste sa uspokojila s videnim a opísaním to
ho čo videla. Vo smysle hegelianizmu zavrhlakaždu intelektuálnu konštrukciu ako nereálnu
& antihistoricku. V pravde ale tak ako fyzic—
ké vedy nepozostávaju len z videnia a opísa—
nia ale i z myslenia, práve tak myslenie tvorisučast historie.

Z poukazu prof. Lemberg& na rimsko—germánsku
skupinu ako pramen vzniku českého národného
povedomia LTSdekládam, že on vidí národně
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historické povedomie Čechov vo fixných vzo
roch a nie v jeho časovej perspektíve. Každá
forma historického povedomia je cišem viazaná
na histOrícký čas; vzniká z predcházajucich
foriem a dáva vznik novým formám. Inými slova
mi, národne historické povedomie Čechov nieje strnuté, ale je evolučněo

Z týchto poznámok vidíte9 prečo ma ta prednáš—
ka profesora Lemberga zaujímá.

Dr Štefan osusro'f..

& & &

ÚSPĚCHY MIROSLAVA ŠAŠKA__-— —-__———-—-_*—---——_

Z iniciativy Free Europe Citizen Service za—hájil loni svou činnost první „Důmsetkání"
v Mnichově. V jeho četných místnostech seaxmá—
zejí již několik měsícůpříslušníci národů ze
zemi za Železnou oponou s místním obyVatelstvmn
& s příslušníky demokratických zemí západního
světa. Jsou zde pořádány pracovní konference,
přednášky, menší koncerty a umělecké výstavy,
jejichž prostřednictvím seznamují exilní“pra—
covníci místní veřejnost se svými problémy,svým
snažením a svou kulturní tvorbou. Předsedou SWř
lečnosti „Domusetkání" je známý mnichovskýlaů—
turní pracovník, městský školní rada Dr Finger—
le. Největšího ohlasu dosáhla první umělecká
výstava v místnostech „Domusetkání", soubor
nejnovějších olejů Miroslava Šaška. NěmeCká
kritika předevšímsdůraznovala osobité řešení
technických i uměleckých otázek stavby obrazu,
komposice atd. Za svého pobytu v Paříži nama—
loval Miroslav -Šašak pro děti knihu „Průvodce
Paříží"9 která vy;do v nejbližší době v londýn—skémnakladatelství Alan. Toto nakladatelství
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navrhlo ŠáškOVí, aby Stejným způsobem namalo—a
val pro děti „Průvodce po Londýně"

-Ho=

AUTOŘI PBVNÍHO SVAZKU ARCHY :
L-A.—

Jiří KOVTUN/ Mnichov / _ Dr Antonin KRATOCHVIL
/ Mnichov / - František LISTOPAD/ PAŘÍZ / 
Dr Štefan OSUSKÝ/ Washington / = Přemysl FIBER
/ Norimberk / - Zdeněk ROTREKL/ v komunistic-
kém koncentračním táboře / —Zdeněk RUTAR/ On—
tario / - Dr Pavel VLAŠÍM/ Solnohrad / - Dr
Pavel ŽELIVAN/ Beneventa /

& & &

z OBSAHU DALŠÍCH SVAZKU ARCHY :

Z původní exilové poesie budou uveřejněny básně
Jaroslava DRESLERA& Antonina CHRISTENA, 2 pro—
saické tvorby nová povídka Miroslava PODIVÍNŠGFn
HO, esej profesora Felixe MIKULY„Moc idejí",
LISTOPADOVArecense edice Sklizeň svobodnétwor—
by a j.
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Ivan J E L Í N E K :

ŽENA—LYRA A ORFEUS

Je po bouři & nalezeno.
A ptáci kol tvých květů“
vzlétajý ke královským korunám.
Ted ohen bílý hoří nazeleno,
& leže kol tvých vzdechů
z lůna ti k očím dorůstám.

Bučelo dusno prášivé,
klokot & liják touhy
vrkáním ržaly kol tvých klisen.
Nezůstal k hřebcům nepřimísen,
při říji palčivé.
Přijalas námluvy & prosby,
řikot & ržání, van,
ryk násilío
Lichotky, laskání & hrozby
v milosti čirý stan,
vzalas mé přesily.

Vyprahlá, těsně uzavřená,
spíš panna nežli žena
po mně jsi otočila zrak.
Za ruku vzalas pak,
sevřela, struna natažená,
blesk potkala jsi tak:
napjatá lyra oetruněná.
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Zpěv v rachocení blesku z nebe,
jenž oba dva nás oslepil. '
Z Tartaru hrůz u tebe leže
brnkal jsem, břehu sladké země.
Stíralas slepost, hluchost se mne,
bych krupobití slova sil,
to krupobití hromuv tebe;
bych zLato žhavých semen lil.
Tu šířilas ses, zeměcest
a klenula ses nebemletů.
Na lásku vrhlas sítě hvězd,
milenko samodruhá, reků.

A dýchám z tvého objetí.
V náruči ve Výsost tě nese,do vidin blaha doletí.
S tebou se, v tobě, tebou třese.

& & &

PYTHIA '

V nejzazší krajinu ani dechu,
flétnu pro ní poslat ?
S brnkáním, s vínkem, bez pospěchu
nesen, neseno do vrat.

S břitkým břitem slz šedých
břidličného peří holubic
k trojnožce jde, prsteníc „
vlas pro boha si. V prs mědný,

v stupně se proměňuje,
v schod nohám zíatým.
Nežná, a rozněžnuje,
hle blesk se opřel o klíno
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Cista a pomazána sténá
láskou než rty jí pohne.
S břitkým břitem odevzdání žena
mluví, slova rodíc. Podnes.

V nejzazší krajinu ani sluchu,
co zrozeno, kdo zrozen byl ?
Bůh strunných vzruchů
mluvě, milostiv byl.

& & &

Nachystáš mléka, té vláhy
do misek prsů.
Semplazí se z trsů
trav vypít je hadi.
Kdo pustil košík řekou ?
Hladem je, příkryt jen pláčem.
Z dlaní plul k dlaním neoznačen.
Had zbronzověl & slzy tekou.

Nač předlas tělo, roušek stero ?
Kužel, prs plné jsou dosud.
Nevědouo sama značí osud.
Sedmero ran, jen jedno Desatero.

& & &

Dr Felix M I K U L A

moc IDEJÍ

Adolf Berle, osobnost z amerického veřejného
života, zabýval se v nedávné době těžkou kůr
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sí, která ohrožuje štěstí a bytí přítomne
generace na naší planetě. Vyslovil pri tom
dvě věty: Odporujme moci silou idejí; v ce—
lých dějinách bodák ještě nikdy nepora21lideu.

Vždy jsem věřil v moc idejí. Proto jsem py
cítil radost, že opět někdo, proti duchu a
cítění přítomné doby,_vyzna1 víru v prevaj
hu ducha nad hmOtou. Rekl jsem si: Vyznam:1
já veřejně, že jSem nikdy nepřestal věřit v
moc idejí. Snad to také alespon někomu po—
slouží. Snad dokonce podám pomocnou ruku
bratřím, kteří dlouho věřili stejně, alexě—
řit přestávají. Jistě se mi to podaří, je—
stli je přesvědčím: Ideje v první řadě roz—
hodují o životě jak lidských jedinců, tak i
větších celků. Platí to vždy, i v našem.zmb
terialisovaném století, třebas ideje nepo—
skytují přímo nic žaludku nebo vůbec hmot
né části organismu. Ideje mají v sobě temy
vou sílu, že v zápase s hmotOuzůstanourn
jen neporažený, nýbrž samy kteroukolivhnm—
nou sílu porazí.

X

Idea je známý obraz, který máme o nějakéxě—
ci ve své mysli. Mábytí čistě duchové. Ne
ní to fantasma, které ideu doprovází. Fan—
tasma nám představuje na př. smrt jako ne—
vítanou osobu se spoustou vlastností. Pro
rozum, který tvoří ideje, nemá smrt vůbec
žádné bytí. Smrt je spíše konec nebo opak
bytí: „nic", které bytí vystřídalo. —Kdo
má o věci správnou ideu, poznal ovní prav—
du. —Užívá se také jiných jmen. Ríkáme
Mámo věci pojem, představu, myšlenku; po
chopil jsem smysl, význam věci.

X
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Idea, poznání věci, zasahuje významnělidský
subjekt už jako taková, i když poznání nevy
užijeme k praktickým učelům. Rozum, nejvzne
šenější mohutnost člověka, je totiž stvořen
tak pro pravdu jako na př. oko pro světlo .
Proto se také rozum bez pravdy cítí podobně
zle jako oko bez světla.

Nedivmese proto, že normální lidé snášejí
nepravdu snad ze všeho nejhůře. Je proti je—
jich přirozenosti. Když musíme někoho poslu
chat, jak lže anebo mluví nesmysly, něm) nás
přimo nutí, abychom se ozvali, i kdyby nás
nepravda nebo nesmysly neohrožovaly. Jestli
se člověk, mluvící nesmysly, oboří na násrm—
chvalně proslulým „Nic ti do toho není", pňr
činil k předešlým nesmyslům ještě další. Mů—
žeme mu odpovědět: Je mi něco do toho, jest
li někdo otravuje vzduch jedem, protože to
ničí můj organismus. Podobně nemáš právo 0—
travovat vzduch kolem mne nepravdou, protože
to působí bolest mémurozumu.

Rozumlidský dobře nesnáší dokonce ani neáxk
tatek idejí t.j. neznalost nějaké věci. Cúň
se jako oko ve tmě. Jestli vás vaše dítě ve
„věku otázek" vytrvale obtěžuje, budte tomu
rádi, protože vaše dítě je normální. - NOr
mální je 1 každý člověk dospělý, kterého ka—
ždé "neznámo" znepokojuje & pohání k bádání.

.Jednoho badatele se zeptali, proč se chce za
každou cenu podívat na Mt. Everest. Odpově—
děl: „Protože tam je," - Udal důvod dostaču—
jícío Poznání skutečnosti o věci neznámé je
pro normální rozum již dostatečnou odměnou,
i kdyby si jinak za ně „nic nekoupil".

X

I skrovná zkušenost však nám k tomu dodá:
Téměř každá idea hýbe i světem kolem nás.



Nezůstane v lidských hlavách, nýbrž ovlivnu—
je vnější dění. Je—li Správná, nese ovoce do
bré, je—li nesprávná, můženatroplt hodně
škod. Idea není plod, který nemá se světem
vnějším co dělat, který se zrodi cely podle
libovůle v naší mysli a který lze podle 11—
bovůle v mysli pohřbít. Máobjektivní plat
nost. Její bytí má základ nezávisle na našem
myšlení. Naše myšlení dává ideámvpouzevdefí—
nitivní formy. At proto nikdo neceká, ze umr
dí ideje běhat po ulici. Na ulici nikdy ne
potkáme na př. ani „člověka". Vždy potkáme
Josefa, Františka, Annu,-Marii. Zkusmevšak
některému z nich říci, že není „člověk". U—
vidíme, jakým se stane neohroženým zastáncem

,veličiny, která sice nikde neexistuje samos—
tatně, která však je nesmírně skutečná, tak—
že ji normální rozum má objevit ve všech ro
zumných bytostech na zemi.

Jak se dá očekávat, pustí-li se lidé do ře—
či nebo do díla bez idejí, mluví a tropí ne—
smysly. Poznáte snadno řečníky, kteří vysku—
pili na podium s představami vědomě nejasný—
mi anebo nesprávnými. Obyčejně nápadně křičí,
i když říkají „včera pršelo". Křičí, aby ne—
připustili k slovu rozum posluchačů, aby co
nejvíce zaujali jejich vnější smysly.
Lidé, kteří mají o věci pojem správný, býva—
jí bohatí na užitečnou činnost. Má—liněkdo
dobrou představu o svých hodinkách, jistě s
nimi zachází lépe než někdo, kdo jim nerozu—
mí. Má—li někdo představu dokonalou, může se
pustit i do hodinek nových.

Lidé, kteří mají o věci představu nesprávnou
mohou naopak natropit velmi mnoho zla už tím,
že nesprávnou ideu rozšíří na jiné, Předsta
ví-li někdo světu vraždu jako něco dobrého,
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může mít po čase na svědomí spoustu vražd
skutečných, ačkoliv se sám nikoho nedotkl
fysicky.

x

Udělejme malou koncesi moderní doběo

Současný člověk je podvědomě i vědomě prak—
ticky vypočítavý. Nemůžese ani zbavit vnuk
řní otázky: Co mi vynese ta neb ona námaha
pro skutečný život, a to co nejdříveo Coth
du mít na př. z toho, když uvěřím v moc ide
jí, když si jich budu všímat9 když iděám,je
jich moci a jejich půvabu, přiznám přednoař
ní postavení uprostřed všeho9 co na světě e
xistuje a co se ve světě dějea —Neodolatel—
ně "praktického" člověka ujištujeme,_že na
ovoce a na odměnu své námahy nebude musetča
kat příliš dlouho a nebude je muset hledat
daleko. Najde je v sobě; objeví se v něm i
jeho okolí.

Správné a hodnotné ideje totiž především ww—
tvářejí ušlechtilou osobnosto Vlastní osob—
nost má pak být pn: člověka hodnotou všech
hodnoto Jakákoliv hodnota vnější je pro nás
hodnotou jen potud, pokud se stane "naše"
pokud má nějaký příznivý reflex na naši osb—
nosto Jsou hodně pošetilí na př" všichni bo—
hatí lidé, kteří si za své peníze nikdy „ne—
koupili štěstí" a „přikoupili si" za ně spí—
še životní mrzutostio Dokonalá osobnost, u—
šlechtilý charakter, je hodnota, která je
nejvíce „naše"o Stále nás blaží, jde stáles5
námi, je v nás, je s námi totožná. Tato hod—
nota by měla být konečným cílem všeho snaže—
ní, Všeho vzdělávání ve škole života i ve šo—
le ve smyslu běžnémo Nevyjde—li ze školy kp
ší člověk, všechny investice byly zbytečné;
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Jestli moje osobnost, moje vlastni „já?, je
protivné mne samémui jiným, mnoho-li je m1
platné všechno ostatní na světě.

Bez hodnotného myšleni není možná imponuji
ci osobnost. Neni fráze, jestli se i o mou—
drém člověku v okamžiku jeho bezradnostizd
ká: „Tvářil se hloupě" - „Dělal u toho mou
pou tvář". Výraz tváře opravdu poměrně bez—
pečně prozradí, má-li člověk o něčem ideu
správnou anebo je-li představou daleko od
věci. Má-li pak někdo trvale hlavu plnou i
dei nesprávných anebo jinak „hloupýchť,_mu
si počítat s tim, že se mu "hloupý" vyraZLh
sedí na tváři také trvale. '
Zvrácenost, plýtkost a malost v myšleni'ďž
ko lze vynahradit něčím jiným, na př. pra
covitosti. Kdybybyli lidé i ochotni prmmr
nout jakýkoliv výraz tváře, nikdy nebudou
mít v-uctě člověka, který je sice pracovi—
tý, ale nemysli při tom. Jestli myslet ne—
dovede, mají pro něho soustrast; jestlilmh
slet nechce, mají pro něho opovržení. Roz—
hodně je pro lidi_utrpenim bavit se s ně—
kým, kdo má nitro prázdné, kdo nedovede ke
konversaci přispět hodnotnou myšlenkou.

Tedy lidé, kteří chtějí získat pevnou posb
ci v lidské společnosti,vkteři touži pe'umy
aby „krásně vypadali", at si hledi co nej—pečlivěji věci, na které nikdo nevidi. At
vyhodí z hlavy všechny myšlenky plytké e.O
šklivé a nahradí je myšlenkami hodnotnými
& krásnýmio Také všechna prázdná mista vlni
vě at se snaží vyplnit hodnotnými ideami.
Jinak budou aplikovat všechny vnější pros—
tředky na svoji tvář zbytečně. Obsah 1 hku—
bka ideového světa maluje se člověku příuš
zřetelně v oku a na tvářio Podle výrazu tvá—
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ře poznáme surovce, závistníka, klepnu. I<km
rého člověka poznáme podle výrazu tváře. Po
zná ho i dítě, ba 1 pes. Někdy i chvilkovýsuw
duše, dobrý nebo špatný umysl, prozradí se na
tváři tak jasně, že to pozná i dítě, ba i zví
ře.

)(

Správné ideje /poznání pravdy/ zasahují lidské
bytí nejen staticky. Jsou pramenemdůstojného
chování, radostného žití, pramenemi duší činnosti.

Dnešní doba by málem věřila, že člověk musírš—
co sníst anebo něčím jiným polahodit tělesné—
mu organismu, aby pocítil blaženost. Jít segm—
dívat na dokonalou osobnost a poslechnout si
ji, to dnešnímu člověku „nestojí za to". Větší
zadostiučinění mu poskytne, podívá—li se nado—
konalý stroj. Ze stroje "kouká" jasněji a bez

_prostředněji něco nového pro vezdejší blaženmt.
Není-li však normální člověk příliš nakažen
hmotně—praktickým zaměřením dnešní doby, na—
lezne i dnes blaženost nejčistší a nejinten—
sivnější ve světě idejí, v objevování a obdi—
vování pravdy. Můžemesi to ověřit i na dítě—
ti. Zasypává nás otázkami. Je hodně věcí kte—
ré neví, proto se hodně ptáo Chce se snad dí—
tě dovědět pravml proto, aby se jí „najedlo“
anebo jí nějak jinak prakticky využilo ? Jis
tě ne. Tolik rozumu má, že nemůže sníst hvěz—
dy na nebi nebo ptáky ve vzduchu, ač se o o
boji zajímá velmi intensivně Dítě se vyptá
vá z jiné přirozené nutnostio Nesnáší dobře
nevědomost; trápí je; působí mu pocit neuko
jeného hladuo Dozví-li se o věci neznámé paws
du, získá—li o ní „ideu", nastane v jeho nit—
ru blaživé duševní vyrovnání, I dítěti dává
poznání neznámého pocit uspokojení už sama o
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sobě, bez zřetele na nějaké další využití. A
iítě přece reaguje přirozeně.
Pudíž nedostatek idejí, poznání, normálního
člověka znepokojuje, působí munelibost. Je
ště více ho trápí ideje nesprávné. Nejvíce
trápení ovšem člověku působí, má—li spolubuž
ní nesprávnou ideu o něm samém. Postiženy po
ciťuje velmi živě, že idea je hodnota skuteč
ná, ačkoliv neběhá nikde po ulici a nikdy ne—
lhOdÍ po hlavě. A přece: Jak mrzí lidi, jak
jim to nedá spát, dovědí-li se, že někdovmá
o nich špatnou představu. Někdy mají chut vy—
trhat člověku vlasy z hlavy jen proto, že má
v ní uloženu špatnou ideu o nich. I kdyby ně—
La taková idea navždy zůstat uložena v hlavě,
i to připadá postiženému někdy nesnesitelné.
- Ve většině případů spatřujeme ovšem i po—
tencionálního nepřítele vnějšího v každénhkb
ná o nás špatné mínění. Jak ještě uvidíme, i
iea může zasáhnout i navenek. Lidé se chova—
jí k nám podle toho, co si o nás myslí.

Ie nade všechnu pochybnost: Pravda je už v
tomto "hmotném" životě pokladem neobyčejně
irahým, byt byvse nedostala přes práh ideo
vého světa, byt bychomsi odmysleli její do
sah praktický.-— Spisovatel Leo Lania zpodo—
Jnil nedávno v knize „Foreign Minister" na—
šeho Jana Masaryka. Jako charakteristiku.ůpr
íěka mimořádně kvalitního uvádí: „Nemůže—li
pro pravdu žít, musí pro ni zemřít." Tak o
audovou důležitost může mít pro člověkasamáw—
máidea, pravda.

x

!ětšina našeho života je ovšem vyplněna ne
spokojným pozorováním a vychutnáváním vlast—
lÍhO bytí, nýbrž činností.
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Každá činnost je v podstatě jakýmsi vnějším
květem, rozvinutím, našich skrytých schop—
ností a vyjádřenímnašich idejí.

Do uměleckého díla se můžemepustit a novou
věc vytvořit jen tehdy, jestli ji mámehoto—
vu „ve své hlavě" ještě dříVe, než jsme se
pustili do práce. Nemáme-li představu o tom,
co chceme vytvořit, můžemese i upracovat, a
nedokážeme nic.

Často činí lidé nesmysly ne proto, že jsou
špatní, nýbrž proto, že si předemneobjasni—
li smysl toho, do čeho se pouštělio Už byli
lidé, kteří se dali oběsit /bd přátel ovšem/
a uříznout. Chtěli se prý dovědět, jak to vy—
padá, když je člověk mrtvý. Neuvážili předem,
že je absolutně nemožné, aby týž člověk byl '
živý i mrtvý současně. Mrtví by museli být,
protože právě na to se chtěli podívato Sou—
časně by však museli být i živí, aby se mo
hli na svoji smrt "dívat" a později o ní vy—'
pravovat. —Nedověděli se nic a zbytečně zdf
čili provaz.

Idea, smysl, zaručuje každé práci úspěch a
také jí dodává půvab. Žádný normální člověk
nevydrží dlouho u práce nesmyslné, 1 kdyby mu
jak dobře za ni platili.

)(

Monumentálněse uplatňuje vnější síla idejí
v dění, které se týká-celé rodiny lidstvao I—
deje určují osudy lidstvao Působí dějinné pře
vraty, mění mapy & tvářnost země k lepšímu ne—
bo k horšímu'

Spisovatel GoKoChesterton, slavný mistr vti
pného paradoxu, napsal pro lidstvo tuto radu:
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Kdykoliv se všechno daří povážlivě špatně, 2?
volejte si na pomocnepraktického člověka.Sp1
sovatel chtělvříci tolik: Kdykoliv se vampres
všechno přičinování něco nechce dařit, obratte
se na člověka; který dovede posedět v klidu,_
dát hlavu do dlaní a-přemýšleto Takovy vám nqr
spíše řekne, co dělat a jak to dělat. —Jinymi
slovy: Na budování velkého díla a na řešení
zlých'krisí potřebuje lidstvo zdatné ideové
pracovníky v první řadě. '

Jde o nebezpečný zjev, jestli se někde vůči
pracovníkům ducha očkuje nevážnost anebo o—
povrženío Toto nebezpečné zlo, tento odmítavý
postoj vůči ideám“ zrodil se z_materialistic
ké ideologieo Materialismus má nesprávný p03m1
práce.'„Práce" je pro materialistu pouze čin—
nost, ze které vznikají bezprostředně hmotné
hodnoty; něco, co se dá bud sníst anebo jinak
použít pro podpoření vegetativního života.

Kolik převratných.a rozkladných prvků dřímá
v jediném nesprávném pojmu ! Plyne z něho na
příklad: Skutečně pracuje pouze ten, kdo pra—
cuje lopatou nebo jiným nástrojem. Ostatní
„nedělají nic"o Protože dělníci rukóu pracují
sami a všechny ostatní vlastně živí9 musí ta
ké vládnout; Všechno se musí podřídit jejich
vkusu a jejich diktátu. - Pod vládou takové
ideologie se na př. 0 básníku Březinovi napí—
še: Jeho dílo nemá valnou cenu, protože mu
pracující člověk nerozumí. - Slovní insultace
by ovšem byla snad nejmenším zlem, které se
může zrodit z pomýlené ideologieo

x

Nevím, kolik lidí si uvědomuje, jak mohutnou
sílu mají v dnešní době ve filosofiiwtak má—
lo významné ideje, pojmy zeměpisnéo Casto pů
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.sobí ovšem v kombinace s představami děje—
pisnymi, Mění mapy, vytváří nové celky, vy
volávají spory, jsou při vypovídání a vede
ní válek činitelem účinnějším než děla alxm—
by. —Vizme na příkladecho

Před třemi léty_se sjely na Ceyloně všechny
národy Asie. Sjela se směs plstí,_nábožens
tví, kultur i jazykůo Všichni byli nuceninúu
vit jazykem „neasijskýmť, anglickyo —Co sve—
dlo tuto různorodou směs dohromady ? Co jim
vštěpilo tak-prakticky učinně přesvědčení,že
tvoří jeden celek, do kterého nepatří ani tai
evropský národ, kterého jazykem se dorozumí
vali ? - Hlavní podíl na tom jistě neměla jed—
notící skutečnost. Obyvatelé Malé Asie, Syrie,
Palestiny jistě mají zeměpisně, psychologicky,
hospodářsky & kulturně stokrát blíže k Evropě,
než ke Kamčatce. - Jednotící sílu vydala ze' '
sebe idea, pojem zeměpisný: "Asie“o Rozhodně
nejde o pojem, který byl vyvozen z daností an
thropologickýcho Jde takřka pouze o Jednotný „
zeměpisný název, kterým je přikrytá nejednotná
“ethnická skutečnost. —Samotný pojem_„Asie" ta—
ké není „asijský". Asijským obyvatelům jej do
dali Evropané. Uvedli jej do slovníku i na ma—
py, Staří Řekovérnazývali "Asie" /země, kde
vychází slunce/ uzemí na východ od Egejského
moře, Měli na mysli hlavně kraje okolo Damaš—
ku. O Číně, Japonsku, Kamčatce nevěděli nic.
Nemuseli tedy pocitovat potíže, proč by všech—
no východní „neznámo“nevyjádřili jediným jmé
nemo —Pro dnešní obyvatele Asie má společný
název už obsah silně positivnío Odlišuje je 03
lidí ostatních. Vycházíz něho i jednotící sí
la, částečně blahodárná, částečně i nebezpečná,
na př, pro ty, kteří pojem "Asie" dali do obě—
hu. '

V posledních dobách se objevil v Asii nový sa
mostatný stát, takřka hned velmoc, Indieo —
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Kdyby se obyvatelé Indie opírali o anthropolo—
gickou skutečnost, nikdy by asi nepřisli nany
ělenku, že tvoří jednotný celek, z kterého mů
že vzejít prosperující stát. V Indiivse mluví
čtrnácti dialekty hlavními a podnářecí je bez
počtu. Jednotícím jazykem je angličtina. An—
glicky se před širší veřejností také brogípmo—
ti - angličtiněo V Indii je také nemalá růzuat
náboženství a až životně nebezpečné rozvrstve—
31 sociálně-kulturní /kasty/o - Co tedy zbyvá?zemí bylo po dlouhou dobu jako celek pod nad—
vládou Angličanůo Na anglických mapách viděli
celé uzemí sevřené do jediných hranic a ozna—
čené společným jménem „India". Jistě pomohlta—
ké vzájemný styk, který Indům umožnila jednob
ná cizí'okupaceo Nemálovšechny "sjednotila"
také společná antipatie proti cizímu pánovi.
—Mohamedánskáčást obyvatelstva byla realis
tičtějšío Brzy uvážila, že náboženství spoju—
je věcněji a životněji než společný zeměpisný
název a společný odpor proti třetímu. I utvo—
řili společný stát tak, že se při tom„vysmálř
zeměpisným a hospodářsko-politickým koncepcímt
Ze západního Pakistanu /s hlavním městem Kara—
chi/ nutno cestovat asi 2500 kilometrů „Indiiq
abychom se dostali do části východní s velkOa
městem Kalkutou.

Podobně Indonesii dala dohromady společná hon
landská nadvláda více než cokoliv jiného. I
společné pojmenování je ražení evropského.Pro
něco tak vzdáleného Evropanovi jediný, kumu—
lativní název kdysi stačilo Indonesie ovšem
vykazuje rozsáhlost a nesourodost ještě dale—
ko povážlivější než Indie.

Společný název „Afrika“ už dnes rovněž není
bez jednotícího vlivuo Název taktéž pochází
od Evropanůo Rímané označovali tímto jménem
pouze severní kraje které znalio Port alcipak rozšířili tyž n zev i na nesmírně o lišné
kraje jižní9 aby nekomplikovali zeměpis.
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Idea zeměpisná, posílená historickou, živí
dnes temperamentní nacionalismus egyptskýo
Evropané dali kdysi tomuto uzemí jednotný
název jistě ne proto, že tam našli nějaký
jednotny "egyptský" národ, dokonce snadlúel
ky obyvatel dnešnícho Nynější obyvatelé se
tam posbíhali, když už „Egypt" byl dávno „E
gyptem", Jsou v nich prvky levantinské, řec—
ké, římské,vfénické, habešské a kdoví ještě
jakéo „Egyptany“ jsou až od doby, kdy se u
sadili v „Egyptě“anebo spíše.v jeho části,
Jejich argument zní však dnes poněkud obrá—
ceně; Celý Egypt patří jen nám, protože jen
my jsme Egyptaněo - Angličan by jim mohl QL
povědět: Od doby, kdy jsme se v Egyptě usa—
dili, jsme Egyptany právě tak jako vy, Nato
by si.pravděpodobně vypomohli argumentemlMB
torickým: my jsme tu byli dříveo Historická
priorita plati dnes kupodivu hodněo Nevím,co
by Se stalo, kdyby ji Evropané /Ángličané/
nechtěli respektovat &pnahlásili: Vy jste
tu také nebyli od věčnosti, Také jste kdysi
vytlačili odsud jinéhoo Kromětoho eXistuje
všeobecně platný zakon, jak leuho má někdo
bydlet na nějakém uzemí, abyřtam směl zůstat
Hlavní věc je, že jeme tu nyní právě tak ja—
ko vyo Ostatně přítomnost má vždy platit ví—
ce než minulost. Že nás jmenujete „Evropanyť
také nám nemusí vadito Pro nás je to název
teritoria, zeměpisnýpojem, který nelpí na
člověkuo Od doby, co bydlíme v Egyptě, jsme
zeměpisně Egyptany nebo Afričanyo

V poslední době působí mohutně a převratně i
idea „Arab", „arabství", Tato idea rovněž ams
kla do výbojného celku národy a kmeny, které
ethnograficky jistě nemají v sobě mnoho spo—
lečně "arabského"o Ani náboženství není ve
všech „arabských“ zemích jednotnéo Nejjasněj
ší jednotící skutečnost je snad arabská abe—
cedao
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Nevíme, kdy vyvolá upřímný pocit sounáležito—
sti u svých obyvatel pojem „Evropa". Snad až
jí vypoví válku „Asie“ nebo „Afrika". - A kmy
se zrodí vědomí jedné rodiny u všech obývaná.
naší planety ? Kdy je sjednotí společný název
„Země" ? - Snad až objeví na Marsu anebo orma
kolik světelných roků dále rozumné tvory /ne
ovšem příliš moudřejší než jsme my na Zemi/'a
poperou se s nimio.o Neměli by si radějivjiž
pro první setkání připravit společné „zeměpis-—
né" pojmenování / na př. „vesmířané"/, abyuĚ
li hned v první chvíli pocit sounáležitosti?

][

Ještě jednou se vrátíme k záhubně převratnému
hnutí komunistickému. Jde o komplex idejí fi—
losoficko-sociálně—hospodářských. Základem
hnutí9 tolik si musímeuvědomit, je však čis
tá ideologieo Je to materialistické filosofb
& náboženský atheismus. Komunismus se z ideje
zrodil & ideami lákáo /Skutečností ovšem ne
láká'vůbeco/ Zrodil se z nesprávné idejecnwě
tě a+o člověku, o jeho podstatě a štěstí. U—
věříeli někdo, že je pouze kusem hmoty, žeži—
je pouze jednou, a to velmi krátce, pakužse
pustí s logickou důsledností do budováníkmo—
tněho "ráje" na zemio Nenajde také důvod,proč
by si při tom dělal něco z nějakých norem mravnosti.

Každý blud nějakou dobu žije nebo živoří z
kousku pravdy, který v něm je. I ideový ko
munismus se vyznačuje spíše polopravdami než
nepravdami stoprocentnímio - Je na přo prav
da9 že hmotné potřeby člověka, hlavně hlad9
vynucují si řešení nekompromisní & musí být
ukojeny časově přede všemi ostatnímio Primum
vivere, deinde philosophario Je pravda, že
hmotné poměry byly a budou důležitým inspirá
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torem a činitelem ve světovém dění. Osudný o—
myl je však v generalisování; Člověk kromě
hmotného zaopatření nepotřebuje nic; všechnona světě, i kultura a náboženství, i křížové
výpravy, vydaly ze sebe spontánně a výlučně
hmotné danosti.

Komunismusna ideovou nesolidnost musí také
zajít. Na ideovémkolbišti je hotovýminvali
dou. Chce na př. člověka povznést, ale má-o
něm ponižující představu nerozumného tvora a—
nebo kusu hmoty. Nedivme se proto, že praktic—
ký komunismusnikde život nezlepšil ani po
stránce hmotné. Naopak, bere lidem to nejcen—nější anebo všechno: štěstí a život.)

Zmínili jsme se už o nesolidní komunistioké'
představě o práci. Pouze ten, kdo zachází s
lopatou anebo jinak vyrábí hmotné hodnotytnz—
prostředně, skutečně „praouje". Ti, kteří ta—
kovými polopravdami rozkládají lidskou společ—
nost, nemají ochotu nebo odvahu ani domyslet,
že pracovník ducha, který poskytl ideu pořád—
né lopaty, vykonal práci důležitější. A-což
teprve učená hlava, která poskytla plán, jak
má vypadat továrna na lOpaty. Kde by dělníci
rukou uvažovali o své důležitosti a o svém
právu, kdyby jim pracovníci ducha nebyli pos—
tavili továrny ?
Neseriosnost ideového komunismuzačíná hned u
jádra jeho filosofie. Komunismuschce být za
každou cenu jen „materialistický" Zařídili si
to takto: Jednoduše dali společné jméno „hmo—
ta" bez rozdílu všemu, co je, at už se jedna
věc chová „hmotně", druhá zase úžasně „nehmo—
tně" nebo „protihmotně“

Jak jsou daleko od víry, že všechno je hmota,
prozrazují na př. při svých souiech, tedy při
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příležitosti_tak okázale oficiální. I podle
nich se hmota chová podle nezměnitelných fy—
sických zákonů. Bylo by hloupé k vůli něčemu
se na ni zlobit. Nemůžemesi vybrat, co bude
dělat. Vládnoucí materialismuslvšak svým obě—
tem opakuje před soudem velmi usilovně opak:
To, co jsi udělal, nemusel jsi udělat; udělal
jsi to proto, že jsi chtěl; stejně dobře jsi „
mohl udělat něco opačného. Proto tě budemeimd
trápit. - Což kdyby sám obžalovaný vyznal ma—
terialistické credo, kdyby se bránil: „Somhm=
zi, nehoršete se na mne pro to, co jsem udě
lal; vždyt jsem to musel udělat se železnou
nutností.-Jsem kus hmoty a hmota si nemůže
vybrat..„" Asi by se mudostalo napomenutí,
že se má před soudem chovat slušně, a napří—
davek by dostal o něco více pohlavků. Tolik
by muvyneslo věrné přiznání k oficiální fi—
losofii systému ve chvíli, kdy jde systémuo existenci.

Komunismus, ač je.obligátně nesmírně „mate—
rialistický", věří velmi silně i v mocidejí,
tedy v něco naprosto nemateriálního. Ideami
se snaží působit. Přesvědčuje a přeškoluje
jak jen může. Nepředělává lidi v chemických
laboratořích, jak se to dělá s hmotou. —Slo—
vo nekomunistického světa je pro něj nebez—
pecnějším nepřítelem než děla. Podniká všech
no, aby na mysle jeho poddaných nezapůsobila
idea pravá. Jaký je toto všechno materialis—
mus ?

Kdyžse z tak neseriosní ideologie urodila
všude místo ráje žalost a bída, začali ří—
kat svým obětem: „Vy jste jen na to, abyste
se obětovali za ty, kteří se narodí po vás.
Na vás připadá z celého pozemského ráje pou—
ze jeho „dětská nemoc" se všemi hrůzamí. Má—
te se cítit štastni proto, že připravujete
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„ráj" pro generace další." - Přítomnégene
race tedy nemá totéž právo na štěstí jako
generace příští. Svůj význammá-vidět jen
v tom, že je, jak někdo výstižně napsal,
„hnojem“generací, které zatím neexistují.
Systéms filosofií materialistickou dostal
se tedy se svými výsledky do takové tísně,
že by potřeboval udělat ze svých poddaných
honemfanatické spiritualisty, ba přímo svět
ce, schopné největšího hrdinství a nejnezišt
nější lásky. Pouze papír snese déle filoso—
fii materialismu; společnost lidská ne, ani
komunistická.

X

Jak se má přítomná generace dívat na svou bu
doucnost ? Má důvod, aby se těšila na něco
lepšího než má dnes ?

Všichni, kteří nepřestali věřit v mocidejí,
mají důvod, aby se těšili. Už se stalo často
v dějinách, že převaha ducha vyrazila po zu—
by ozbrojenému primitivovi z ruky fysickou
zbraň a povalila ho k zemi, totéž se bude o—
pakovat. Pro vyznavače ducha a milovníky du—
chovních hodnot doba soužení přestane.

Nesmí ovšem sami připravovat ideje, zbraně
ducha, o jejich sílu na př. skepsí, ale hlav
ně tím, že je odpoutají od absolutna. Přede
vším osudově důležité pojmy dobra a zla mohou
být učinnou zbraní proti zločinnosti pouze v
rukou toho, kdo uznal nad sebou Absolutno. V
osobním Absolutnu jsou pojmy "dobrého" & „zlé—
ho" právě tak bezpečně a nezměnitelně uloženy
jako matematická pravda „dvakrát dvě jsou čty—
ři"o » Kdo bude základní ideje „pravdy", „dob—
ra", "zla" vyrábět a přizpůsobovat pouze pod—
le lidského subjektu, materialisty neporazí.
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Mají v rukou zbran podobnou a používají jí s
větší důsledností a bezohlednosti.

X

Kdy asi smíme očekávat vítězství pravdy nad
lží, dobra nad zlem, vítězství idejí pravdi
vých nad nepravými ?

Sv. Augustin napsal: Bůh je trpělivý, proto—_
že je věčný;

Žádný rozumnývyznavač idejí, jejich duchovní
podstaty, byt by pevně věřil v jejich moc,
přece nebudetvrdit, že jejich vítězství je
terminováno pro přítomnou generaci. V někte—
rých partikulárních případechnení jejich vítězství terminováno ani pro tento život. To
však není důVodk skleslosti, ba ani ne k ne
trpělivosti. Kdodoopravdy uvěřil v ideje, vjejich duchovnost, současně uvěřil, že žijeme
dvakrát. A věčnost by mohla být každému dosti
dlouhá na to, aby se vítězství pravdy zaskvě—
lo. Nebo snad ne ?

X

Nicméně čtenáře, který se dostal až k posled
nímu odstavci, chci za jeho trpělivost odmě—
nit radou, jak prakticky aplikovat mocidejí,
aby mu to co nejdříve vyneslo něco, po čem
snad každé srdce v tomto životě touží.

Normální člověk se totiž hrozí života, ve kte—
rém by byl „nulou“ anebo protivný sobě 1 os—
tatním. —Nevím, co bych poradil lidem s as
piracemi příliš vysokými, lidem, kteří se
chtějí ve formě imponující ideje navždy usa
dit v lidských myslích a v dějepisných pří—
ručkách. - Je tu však hodně méně náročných.
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Touží prostě po tom, aby měli příjemnou osob—
nost, zjev, který by oblažoval kohokoliv na
světě. = Moje rada je /uspěch je zaručen/ :
Mějte neustále v hlavě jen takové myšlenky,
na které by se mohl kdykoliv podívat celý
SVět .

& & &

Helena o N D Ř E J 0 v s K Á :

POPĚVEK

Ve víru dukátů,
pršígích z akátů
jesen zvoní.

Přede mnou, za mnou list
roztáčí větru hvizd,
hlína voní.

Všechno se promění,
odejde s jeseni
letos —vloni.

Chceš—li mne navždy mít,
musíš mne políbit
na jaře pod jabloní.

/ Helena Ondřejovská /Pseudonym/ je mladá
brněnská katolická básnířka, členka Vy—
sokoškolské družiny při DLU/Družina]i—
terární a umělecká v Olomouci/, Revue
Archa otiskla tuto její básen již poje—
jím zatčení, ročo33, čo 6./

& & &
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Dr Antonín K R A T'O C H V I L :

DÍLO KARLA SCHULZE VYCHÁZÍ vg VATIKÁNĚ

Když se mi dostal do rukou ediční program Vl—
GILIE, knižnice krásnévčeské literatury vexi—
lu, kterou řídí Pavel Zelivan a vydává jilůě—
stanská akademie v Rímě, zůstal jsem trochu
překvapeně stát nad oznámenými třemi knížkami"
Karla Schulze. / Pochvala svatých patronů.čaa
kých —Legendy - Malá trilogie - výběr z nmér
nu o Michelangelovi.

Vzpomněl jsem sittehdy na jednu svou seminár—
ní práci, kterou jsem měl u zesnulého - křes
tansky orientovaného profesora dějin českélir
teratury na Masarykově universitě —Jana Vi—
likovskéhoo Práce byla rozborem.Schulzovynůr
chelangelovské trilogie Kámena bolesto'sz—
mináři se rozvinula debata o katolických bo—
jích o toto stěžejní Schulzovo dílo.— kolegr
vé uváděli hlasy katolických literátů pro
Schulze /'na příklad opata Anastáze Opaska,
prorektora Cinka, kapucína P. Kleta—Petěrky/
1 hlasy proti / Dacikův kruh kolem domini—
kánské revue Na hlubina/.

Bozpravu zakončil sám profesor Vilikovskýsůo—
vy; „Jsem přesvědčen, že definitivní tečkuza
timto bojem o umělecký odkaz Karla Schulze u—
dělá Vatikán sámoÚ

A dnes vychází v exilu ve Vatikáně Schulzovo
dílo —mámv rukou první exilový bibliofil :
Pochvalu svatých patronů českýcho Drobnoulqd—
žku9 která domavyšla několikrát bibliofilsky
u Floriánů a která byla první části velkého
Schulzova hagiografického cyklu Pasionál proTheofilao
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Spíš než rozebírat jednotlivé legendy o čes
kyCh SVětCÍCh * považuji za správné se zamy—
slet nad Schulzovým poměremk této látce a
nad jeho boji než se vypracoval ke svému hlu—
bokému uměleckému a náboženskému kreduo

X

V morální tišině myšlenkovéholiberalismu,
zmocnujícího se stále více ducha českého u
mění slovesného osudných let mezi oběma svě—
tovými válkami, jen nemnoho osobností vskut—
ku tvůrčíoh třímalo neochvějně pochodeň mrav—
ní síly, rozžhavené prostými slovy evangelia.
A byla to právě katolická krásná literatura,
která v tomto období se dopíná k takovým výš—
kám, jaké v tomto řádu nebyly ještě v českém“
umění slovesném ztvárněny - Durych, Čep, Za—
hradníček & konvertita Karel Schulzo

Dnes je nám jeho dílo bližší, než když se obf
jevilo V prvních dnech na knihkupeckém trhuo
.Není to snad proto, že dílo Schulzovo je dnes
v naší porobené vlasti z velké části zakázá—
no, ale myslím především proto, že všechny
schulzovské postavy měly jakousi dominantu
exilu —srdce, vzpomenmejen na jeho Michel
angela, kolikrát křičel do temna římských no—
cí: Bože můj, proč jsem nesměl zůstat v San
Marco s bratřimi, kde není Cizina, bouře a
svět ? Proč jsem nemohl promluvit a nyní o
samotě mohu, Bože, vyslyš modlitbu mou-,oo

Nejdůvěrnějším přítelem Schulzovýmbyl opat
břevnovských benediktinů P, Anastáz Opaseko
Tato jména.dvou přátel jsou dnes spojena div—
ným symbolismemo Karel Schulz je mrtev a jeho
dílo musí mlčet, opat Opasek prošel ohněm vý—
slechů tajné policie a byl uvržen v hrozné
mlčení žalářůo

Život a dílo Schulzovo nese stigmata tří cesto
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Má znaky poválečné skupiny Devětsilu, v jehož
intencích publikoval své prvotiny. Karel Sdulz
toto období ze svého dila zcela vymýtil a do
své posledni vůle napsal, že nikdy již román
Tegtmayerovy železárny" nesmí být slučován s
jeho dilemo A přesto je pro nás toto období
zajimavé, nebot ukazuje, že v českém pisem—
nictvi byli dva umělci, kteří se dali oblouz
nit komunismem;zatím co Karel Schulz velmi
brzy vystřizlivěl a prakticky nikdy ideově
komunisticky nepsal _ což nejlépe dokazuji
utoky stalinisty Ladislava Stolla na spiso—
vatele kelem Devětsilu - byl druhý český spi—
sovatel & básnik komunistou až téměř k hrani
cím hrobu; teprve před smrtí napsal Halaqsvaz
závět, v níž přiznal svůj velký omyl a zdů
raznil celou hrůzu duchovní a mravní krise
komunismu.

Promitneme—li si postavy Karla Schulze a pře
devším Františka Halase do světévého pisem
nictvi - pak poznáme, že nejsou ojedinělými
zjevyo Není tomu tak dávno, co vyšla v Lon
dýně kniha, v níž šest významných soudobých
spisovatelů vypravuje, jak vystřizlivěli z
komunismu. Kniha se jmenuje „Bůh, který zkla
mal" a zachycuje svědectví Arthura Koestlera,
Ignazia Silone, André Gida, Stefana Spendera,
Luise Fischera & známého amerického černošs—
kého spisovatele Richarda Wrighta.

U_Karla Schulze nastalo nekompromisní vystří—
zlivění z komunismu, poněvadž nikdy nepřesná
být věřícím člověkem a dokázal se pokorně
schoulit k podnoží MatkyBoží, která jej,
podle jeho vlastních slov, přivedla až ke
konversi - k branám Církve. Karel Schulz,bý—valý stoupenec materialistického názoru na
život a umění, zjevil se nám po své konver—
si ve svých dílech jako katedrála _ hluboký,
bolestnou láskou poznamenanýa františkánský
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pokorný. Tehdy se stal Schulz básníkem trpím
cího člověčenství a nitěrných lidských trage
díl —básníkem sociálního boje pod praporem
Kristovy Lásky. Není náhodou, že první kniha,
kterou po své konversi vydal, byla „Pochvala
svatych patronůyčeských", která vyšla u Flo—
riánů ve Staré Ríši a kterou mámednes v exi—
lu v novém vydáni. Nedlouho poté vychází ve
"Vyšehradě" „Peníz z noclehárny". V knize jsou
zahrnuty novely od počátku konverse /l926/ až
do tragického roku třicátého osmého. Přes hrů—
zu zlých nocí ukazuje básník cestu k očistné—
mu plameni Vykoupení. „Peníz z noclehárny" je
ukázkou uměleckého zakotvení Karla Schulzeo
Tyto novely vycházejí téměř současně s knihou
pohádek „Princezna z kapradí". Avšak Vyvrcho—
lení novelistické tvorby Schulzovy znamená
„Prsten královnin". Bočáteční část knihy má v
sobě motivickou pečet z okruhu novel prvnísúňr—
ky, druhá část je ukázkou Schulzova pohledu na
smysl dějin a uměleckézvládnutí historidcé
látky. Třetí část tvoří „Poutní písen k Panně
marii na neděli květnou". Je to již.třetí ver—
se náboženské básně v proseo

Je-li Karel Schulz námětově a ideově mřízněný
s Jaroslavem Durychem, pak v kultu mariánském
a v dílech hagiografických je bratrem mailící—
ho se Julia Zeyera. Mariánský kult Schulzův
by zasluhoval samostatnou studiio

Historické novely „Prstenu královnina" Jsou
předzvěstí zamýšlené renesanční trilogie o
Michelangelovi, „Kámena bolest", z níž vyšel
pouze první díl „V zahradách medicejských".
Je to po prvé9 co český spisovatel evokuje ná—
boženské, umělecké a konečně i filosofické
ovzduší renesanční Italie za pontifikátu Aleu
xandra VIo z rodu Borgiůo Ustřední postavou
je florentský psanec » sochař a básník Michelw
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angelův život a jeho'psychická dobrodružství
do třicátých let. Knihapo vyjití vzbudila vel
ký rozruch —dnes však již boj o Schulzova Mi—
chelangela patří minulosti: náboženská pravda
uměleckého díla zvítězila. Z druhého dílu, na—
zvaného „Papežská mše", zůstal_nám pouze frag—
ment, necelé dvě kapitoly. z třetího dílu, na
zvaného „Matka Sedmibolestná", máme jen něko—
lik glos &náčrtů. V tomto díle chtěl Karel
Schulz zachytit vítězství Církve od renesan—
čních krvavých borgiovských plamenů až k ba
roknímu záření Slova, per quem omnia facta
sunto Torso Schulzovo strmí vysoko a nelze je
nevidět ani odtrhnout od něho oči —Je vykřič—
níkem do našeho pohnutého života.

& & &

Přemysl. P I T T E R :

ggpšs DO VĚZENÍ

Milý Josefe :

Pozorně jsem sledoval veškeré jednání u trest—
ního soudu, který měl zvážit a odplatitVaše čř
nyo Díval Jsem se na Vás, a bylo mně Vás lítoo
Představil jsem si, že jste mýmsynem - stáří
na to mám- a píšu Vámted, jako by psal otec
svému synovi. Na dlouhou dobu se opět za Vámi
zavřela vrata vězení a Vy budete mít hodně ča
su v jednotvárností dnů přemýšlet & rozvažo—
vat. Ted snad Vaše nitro naplnuje radost, že 
rozsudek nad Vámi byl tak překvapivě mírný,R)
návrhu státního zástupce očekával jste jistě
větší trest. Všichni jsem čekali mnohemvíc9
zvláště po Vašem nejapném doslovu, kterým;kmesi mohl jen přitížit.
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Možná, že si ani neuvědomujete, jak velkou zá—
sluhu na mírném rozsudku má Váš uřední obháj—
ce Dr. Breitschaft, který s neobyčejným pocho—
pením a moudrým Způsobem se vás, vykořeněných
bezdomovců,zastal. Musili jsme taky žasnout_
nad trpělivostí i velkodušností předsedy sou
dy Dr Baera, který nedal na Vaše nepředložené
výroky a řídil se nejen literou zákona, nýbrž
i lidským cítěním. Včera usty soudního předse—
dy dán byl důkaz, že v pohitlerovském Německu
zavládly právo a liďkost. Jak by bylo bývalo
pochopitelné, kdyby byl soud vynesl přísnýrmm—
sudek nad Vámi, který jste tu stál jako před—
stavitel oněch temných živlů z kruhů cizozem—
ských uprchlíků, které ohrožují řád, majetek
a bezpečnost obyvatelstva a země, jejichž po—
hostinství užívají !
Máte tedy asi radost, že rozsudek byl mírněj
ší, než jste sám očekával, a znovu přemítáte
o tom, co a jak jste soudu říkal & co jstesand
měl říci šikovněji. Zákon Vámneukládá povin—
nost, říci to, co by Vámmohlo uškodit, alenw
všichni víme, a Vyto víte také, že trest by
byl mnohonásobněvětší, kdyby přišly najevo
všecky Vaše činy. Mnoho tedy zůstalo před sám—
ským soudem zatajeno a nepotrestáno. Ale my—
slíš, milý Josefe, že zůstanou Tvé činy oprav—
du a navždycky skryty a bez tresti ? Neslyšel
jsi nikdy a nenapadlo Tě ještě, že je tu 1 ji—
ný Soudce, který ví a zná všecko, i Tvé nej—
tajnější myšlenky a činy ? A myslíš, že ujdeš
Jeho soudu ?

Ted se možná usměješ & řekneš: v takového Soud—
ce nevěřím ! Věřit v Boha mohou dnes ještě jen
lidé zaostalío Nezáleží na tom, Josefe, jestli
Ty v Boha věříš nebo nevěříš, ale jde o to, že
Boží věčné zákony se obcházet a beztrestně pře
kračovat nedají, jako zákony lidskéo To, čeho
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do ustil b 1 ne'en činy, kterými jsi uš—
Žšgil gizím lidžmya cgi svého národa, ale'jimi
jsi uškodil i sám sobě, své duši. Světskym zá—
konům možno ujít,'ale Božím zákonum ujít ne—
možno. —

Domníváš se, že myslím na posmrtné tresty ně—
kde v pekle. Jistě, že Boží spravedlnost sahá
i za hrob a ne nadarmo stojí v Písmě svatém
psáno, že naše skutky jdou za námi i tehdy,
kd ž jsme tento svět opustili. Nemyslímvšak
tež na peklo po smrti. To peklo je ted, tady
na zemi, a děláme si je sami. To peklo neni
někde.pod zemí, to je vvnás, je v Tobě, Jose
fe. Nu, řekni mi: jsi štasten ? Těší Tě ži
vot ? A i když jsi na svobodě: je to život,ze
kterého se můžeš radovat ? Sotva Tě pustili z
.kriminálu, začals znovu: kasino, pití, kama—
rádi nejhoršího druhu, podvody, krádeže, stá
lý strach před prozrazením —je tohle život ?
Sámjsi to soudu řekl: žil jsem z lumpáctví.
Ale lumpáctví nejenže se nevyplácí, ono člo
věka strhuje stále hloub &hloub - ano, do
pekla. Do pekla vezdejšího životao A v tom
chceš pokračovat ? Pak opravdu Ti nezbude,než
to, co jsi soudu prorokoval: zabít se.

Vymlouval ses na to, žes byl nucen krást a
podvádět„ aby ses mohl uživit. Vím, Josefe,
jak těžký život maji naši uprchlíci, když ne—
.najdou zastání a pomoci. Vím, že taky Ty ses
nejednou ocitl v takovéto Zoufalé situaciýhle
kolik jiných lidí se ocitlo také v podobnési
tuaci a možnáještě horší, a přece se nesníží;
li ke krádeži ani podvodu a byl by snad zašli
raději hladem & zimou, než by spáchali čin ne
čestný, poskvrnili své svědomí a zhanobili se—
be. Rekli si: lépe třít nouzi a trpět urážky,
než klesnout mravně! A věř mi, milý Josefe,že
takovíto lidé se zas dostali nahoru a že Bůh
je ochránil a jim pomohl. Protože kdo se drží
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Boha, toho Bůh neopustí. Dá mu projít zkouš—
kou, ale pomůžemu i zvítězit. Mohl bych Ti
vyprávet desítky podobnýchvpřípadů. Tak si
vzpomínámna příklad na Vítu, kterého jsiexnd
taky znal. Chlapec trochu mladší než Ty. Da—
řilo se mu ve ;Valce" právě tak mizerně jako
Tobě, Přišel mezi zrovna tak špatné kamarády,
jako Ty. Šli krást králíky a vykrádat auta a
jemu se smáli, že se bojí. Byl to statečný
chlapec &nebál se lidí, ale bál se hřešit.
Protože by byl musil na emigraci do Spojených
států dlouho čekat, hlásil se do Brasilie. Od—
'tamtud mí zprvu psal zoufalé dopis . Nedostal
práci, bydlil v společné noclehárnš mezi nej—
horší čeládkou & - jak sám později napsal 
nechybělo mnoho a byl by se stal handitou.Za—
chránila ho vzpomínka na matku a otce a nashb,
který mi dal při loučení. Dostal místo příle—
žitostného poslíčka v jistém zasilatelském zá—
vodě, kde Si svou Spolehlivostí a svědomitostí
získal důvěru. Učil se při tom pilně protugal
sky a mohl se stát písařem na stroji. Dneegmhs
svůj mladý věk, je vedoucím uředníkem tohoto
závodu. ' , _

Neuvádím Ti tento případ proto, že poctivost &
svědomitost musí být vždycky takto odměněnyo
Někdy se za poctivost & svědomitost musí 1 tr
pět. Ne nadarmoblahoslaví Ježíš ty, kdo trpí
pro spravedlnost, kteří na svou odměnumusí če
kat až v nebesích. Možná, že itTy bys se svou
poctivostí neměl na růžích ustláno, ale neměl
'bys také ono peklo, jaké sis udělal. Bůh Tě do
něho neuvrhl, Ty sis ho připravil sámaa proto
nedávej vinu Bohu, ale sám sobě.

Bůh chce i dnes ještě Tobě pomoci. Vždyt Bůh
je nejenom spravedlivý soudce, ale i láskypl
ný otec, který trpělivě čeká, až se jeho zblou—
dilé dítě vrátí k němu. Vrátíš-li se k němu,
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odpustí Tobě a smaže všecka Tvá provinění a
hříchy, at vyšly najevo či nikoli. Vím, Jak
toužíš po-lásce. Co Tě vedlo z vězení k pa
ní Po byla touha po lásce kterou Jelltakcnou
ho postrádal, Nemyslímteá na lásku smyslnou.
Ale ona byla první člověk, který se na Tebe
laskavě podíval, první člověk, ktery Tě neza
vrhl, ale teple pohladil.,Prala Ti Tvé usmof
lené košile, poskytla Ti utulek, když-jiní Tě
od prahů vyháněli, Cítil jsi v ní maminku, po
jejíž lásce se Ti stýskalo;
Oč větší Je, milý synu, láska Boží ! Budeš
mít ted mnohočasu na přemýšlení a uvažování.
Máš na-vybranou: bud pokračovat v žívotě,kte—
rý jsi dosud vedl & který znamenal jen peklo
a který Ti nakonec přiVodí uplnou zkázu; ane—
bo uvažovat o mžžnostech života jiného, lep
šího.'To znamená udělat rozhodně čáru za mi—
nulostí, zříci se sebe samaa stát se docela
Jiným člověkem. Vím, že sis příliš zvykl na
dosavadní život a že si ani nedovedeš dobře
představit, co jiného bys dělal, až se Ti opět
otevrou brány vězení. Možná, že do té doby
budou poměry značně změněny, že se budeš mocí
.bud vrátit do svobodné vlastí, nebo vyemigro
vat do zámoří, Ale at vnější poměry & okolnos
ti budou jakékoli: ty poměry nebudou mOCizmě
nit Tvé vnitřní rozhodnutí žít jako ten, kte—
rý našel u Boha odpuštění & kterému Bůh slibu
je sílu a pomoc. Jistě ani pak to nebudeš mít
snadnéo Budeš mít co dělat, aby ses mohl poc—
tivě uživito Každý začátek je těžký, ale Ty už
nepůjdeš životem sám, protože budeš mít vědo
mí, že s Tebou Je Bůh, který Tí nedá padnout.
A jsem jist, že moje dávná & častá zkušenost
znovu se splní i na Tobě, že Ti Bůh pošle po—
moc, jako ji poslal Vítovi a dává všem, kdo o
Boží pomoc prosío NemohuTi říci, co se mnou
za dva roky bude, ale mohuTí slíbit, že obrá—
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tíš—li se na mne s upřímnýmodhodláním držet
se Boha, pak učiním podle možnosti všecko,
co by dobrý otec učinil pro synao Neboť vi
dím v Toběneštastnou duši, která zbloudila
proto, že se jí nedostávalo láskyo

Posílám Ti peněžní příspěvek a vyhrazují si,
abys ho nepoužil k nákupu kuřiva, nýbrž k do—
plnenlvvyživy. Viděl jsem, že vypadáš špatně.
Upozornuji Tě, že jsem dal do vězenské kni—
hovny několik českých knih, o něž můžeš po—žádat. '

Trest, který si odpykáváš, nepříjmi jako trest
lidský, nýbrž jako příležitost od Boha k Tvémudobru.

& & &

z NOVÝCH KNIQLFXILU

Dr Pavel š. v L A š Í M :

ESEJ A FOTOGRAFIE

F. LISTOPAD: BYTY A PROSTORY

V. svazek edice Lucernička, řada B, kterou vy—
dává a řídí Dr A. Kratochvil. V komisi Kultur—
ního referátu Výboru československých politic—
kých uprchlíků v Německu/ březen 1958 /.

Kdo by čekal esej V akademickém slova smyslu,
byl by zklamáno Listopad chápe formu eseje ja
ko někteří soudobí francouzští spisowatelé.Do—
mnívám se však, že jde ještě dál. „Byty a pro—
story" jsou jakousi fotografií města —anad Pa—
řížeo První cesta po Pařížio Objevování všední
krásy a tajemství Pařížeo Autor vidí velkoměs—
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to hned z podzemní dráhy, letadla - či tram—
vaje. Zaznamenává jednotlivé obrazy & zamýš—
lí se nad nimi svou paradoxní logikou. I v
této knize a nebo snad právě v této knize,
vidíme ListOpadovu tvůrčířkulturu slova.Snad
každý z nás objevoval historii všedního dne
Paříže, když po prvé vstoupil na dlaždice
města nad Seinou, transponoval poesii jedno—
tlivých setkání do vlastního nitra & kompri—
moval je do jediného pojmu. V doslovu Listo—
pad píše, že šest kapitol shrnutých pod náz—
vem Byty a prostory je fragmentem zamýšlené
větší práce - napsal je v létě 1949. A jest
liže dnes „tento fragment zveřejnuje, činí
tak za předpokladu, že myšlenky, názory, ide—
je, zůstávají pravdivé, pokudybyly, třeba i
jen určitý krátký čas ryzím výrazem pravdy".
Rádi věříme Listopadovi, nebot nikdy si ne—
snažil usnadnit si svou hledačskou - objevi
telskou tvůrčí cestu. VBytech a prostorech
je kus poctivého umění.

& & &

ZRCADLO DOMOVA

zE ZASEDÁNÍÚV stzgCS.VYTVARNYCH UMELC

„V poslední době seve
lmi povážlivě množina
pady, kdy dobří & poc—
tiví výtvarní umělci
se ocitají ve velmikri
tických existenčních
poměrech! Materiál,me—
rý se k této otázce
shromáždil ve Fondu
nutí k vážnému zamyš—
lení. Je to přímý dů—

sledek íaktu, že cen
trální uřady a jinéin—
stítuce, které pravi
delně každého roku vě
novaly určité částky
peněz na nákup výtvar
ných děl, letošníhorn
ku tyto nákupy praktic—
ky zastavily. A nejen
to se stává docela běž
ným jevem, že při pro—
věrkáchinvestic,které
v poslední době pnabí—
haly v krajích„spoříse"
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především tak,že se sme
hem škrtají položky ur—
čené na výtvarnou slož—
ku projektů. Není divu,
že se u tolika vážných
uměleckých pracovníků
dostavily těžké, v oje—
dinělých případech až
drastické existenčnípme
tíže a že se množí stíž—
nosti na nedostatečné
hmotné zajištění výtwn—
né práce u nás.Není Uř
ké divu, že z tvorbyna—
šich umělců téměř vymi—
zely pokusy o závažná?
ší a složitější práces
ideově širším posláním
a že se naopak množí
tvorba intimní, určená
soukromémuspotřebitdu
a na splátkový obchod.
Situace je o to vážněj
ší, že výtvarné fondy,
které musí hradit pob—
vinu rozpočtu Svazune—
mají samy dostateklmo—
středků k tomu, aby áf
tuaci mohly řešit pumr
cí vlastních zdrojů !"
/Zvreferátu předsedy

SCSUVDvorského ve
Výtvarné práci č.23,
6.12.1957 - str.3 /

X

'SPIsovATEL JIŘÍ VALJA
O'SOUQASNEM STAVU<ES—
KE PROZY

"Česká próza potřebuje

zachytit novévbarvy a
odstíny, chute a vuně—
našeho života, kterése
nepozorovaně objevily
a rozvinuly spisovate—
lům za zády, zatím co
způsobně psali nové a
nové knihy podle recep
tu a nanášeli na život
nový a nový schematic—
ký prach. Bylo by možno
čarovat a básnit, ale
náš prozaik byl v pos—
ledních letech nan me—
zi kádrovníken a plá—
novačem! Kádroval naši
přítomnost a plánoval
radostné vyhlídky dobu
d'oucnos-tio Plnil normt
ale svědomí a odpověd—
nostimáme každý i když
se to často neukazova
lo na venek, zásobu až
nepříjemně nadnormmjv—
ní... Socialistickýree
lismus nebo to, co seo
něj pokoušelo, nám do
nedávna přinášel hrdimz
tak vzorné & s takovým
předstihem před skuteč
ností,žesenedají přenést
do života."
/Z ankety Nového života

0 nových ukolech česko—
slovenské prozy.Nový
život /Praha/č.2-—stn
111 a 112 /

/Jiří Valja patřil.aždo
ledna t.r„,kdy pubhky
val své nové povídky
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v Novém žiVotě, k t.
zv. „mlčícím spisova
telům". /

X.

KDO JE VLASTNĚ NAZIM
HIKMET ?

„V poslední době se v
Polsku moje věci nevy
dávají. Proč ? Nikdo
není prorokem ve své
vlasti. Samozřejmě,že
ani v Turecku mne ne
tisknou." Tak na baš
dě v Trybuně Ludulmmr
vil turecký básník Na
zim Hikmet, který ži—„
je v SSSR, ale má núr
.ské státní občanstvía
je členem Svazu poláqm
spisovatelůo
.Mezi mladými sovětský
mi spisovateli - /ždů_
raznuje Hikmet ve bem—\
dě/ —vidím tři skupi—
ny lidí: komformisty,
kteří jsou většinoutnz
talentu, nejpočetnější
skupinu mladých,kteří
se směle pouštějí do ře—
šení současných proUEL
mů sovětského životaaa
ve třetí skupině jsou
nepočetní snobové,kte
ří koketují s něčím,co
by se dalo nazvatdomn
jevštinou."
Snobismus a nekritický

$

vztah k Západu kritiso—
val Hikmet i,v polském
kulturním životě:„V te
levisi mi několik lidí.
upřímně radilo: 'Jencmře—
kni,že tvoje knížka vy—
šla nedávno ve Francii,
to u nás dobře působí."
/Nová svoboda, Ostrava,
2„března 1958 —str.5/

][

VŠICHNI MUSÍME BÝT HOS—
?ODAŘI
„V poměru k jiným stá—
tům je v-ČSR mnohemlumř
ší sít divadeLMáme cel—'
kem 61 divadelních.sm$b
se 70—ti divadelními soé—'
nami /budovami/. Hustáalt & nerovnoměrné roz—
místění divadel nejenrm—
příznivě ovlivnuje jejch
hospodářské výsledky,jež
rozhodně nelze přehlůkt,
ale současně má také ůiv
i na snižující se uměkm—
kou hodnotu, což byloro—
vněž v poslední době se
strany umělců kritisova—
no. V celostátním měřít
ku naše divadla kryjíimé
výdaje vlastními příjmy
pouze asi jednou třetinouJ'
,/Z článku Theodora Šúúhk

ka v Hospodářských nmdr
nách č.9, 2.března 1958

' —str. 9 / _x
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DIVADLA s; STĚŽUJÍ_
"... na nedostatek her
ze současného života.
Opravdu, v české drama—
tice nastala jakásipak
sa, kterou divadla hor
livě vyplnují dobrýmii
průměrnými hrami,ovšem
z dramatiky západní,m+
tím co z výhledových
plánů divadel se po os
lavách Ríjnové revolu
ce vytrácejí hry sovah
ské a malá pozornostse
v repertoárech věnuje
literaturám lidovýchdeámokracií."
/Práce, 23.března 1958
—str. 5/

X

PEDAGOGICKÁ LITERATURA
v POSLEDNÍM DESETILETÍ

„Vinou příliš dlouhých
výrobních lhůt vychám—
jí nezřídka pedagogic—
ké publikace s názory
již překonanými pruaqm
školským vývojem. Vinu
na tom mají složitéxsz
hy mezi nakladatelství
mi a tiskárnami.Státní
pedagogické nakladatel—
ství tiskne své knihy
asi ve 26 tiskárnáchlm
celé republice, ale tm—
kárny nejsou vázány plá
ny nakladatelství ,nýbrž

plní plány podle jiných »
ukazatelůo Po několik
měsíců v roce vycháze
jí jeden až tři tituly
a najednou v posledním
čtvrtletí roku a na za—
čátku následujícího ro—
ku se nahrne 10 až 12
titulů měsíčně, které
si arci učitel všechny
koupit nemůže. Ne lépe
je tomu ve vztahu nakbdatelství k dosavadní
distribuci,to je k n.p.
Kniha. Ten může od na—
kladatelství koupit kůr
hu jen za stanovenou fi—
nanční částku & proto

\chtěj nechtěj působí;hk
na omezení edičního pEř
nu, tak na snižováníné—
kladů do té míry, ževy—
dávání většiny pedago
gických publikací“ jeztrátové."
/Učitelské noviny č.8
27.unora 1958 - su.m5/

x (
KRAJSKÉ_NAKLADATELSTVI

" ' BRNO
„K tomu, aby naklada—
telství mohlo dobřepma—
covat, je třeba přede
vším dokončit v letoš
ním roce za pomoci nad
řízených orgánů jeho or—
ganisační zařazení, za
druhé rosadit ales on
trojnášobnou kvotu Šapíru,
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_výrobě. Jeden z problé—

1

'nedostatek publikacilno

zá—třetíďupraVítÍŠJehb“
vztahy k n-quniha & k

můzrepresentační publif
kace „Jižní Morava"sfbe
tografiemi K»0.Hrubého
;a verši JaKainara je
připravena k tisku,Již„
v létě 1957„jsem na ni
dostali z MSK.povoleni
&ministerstvo ji přnň
lilowdo tiskáren.ve*wa—
kém Senově.Nyni nám však
tiskárna-rukopis vráti—
1a „3 tím,-že ho nemůže v.roce 1958vytisknout,a.
toto stanovisko bylo
schváleno HS-polygraňel
A tak tisk této publi—
kace,která má alespon
zčásti zmenšit zoufalý

“zahraniční návštěvníky,

kteří o veletrzích budougs
hojně zajíždět na jižní
“Moravu, je-vážněxohroženo
A stejně tak je tomu is£_
souborem 50—ti Obrazů z
Brna & okólí od prof. E.
Miléna.Publikace má vyiůz'
také k veletrhům,_poněvadž
žádná obrazová publikace
o Brně není v prodejio
Ale i zde nakonec roárd—r
“he možná osud publikace
nikoli jeji kulturně po—
litická důiežitost,ale '
škrt pera uředníka.na-HSJpclygrafie, který nikdy
knihu neviděl a neumí poJ
soudit trapnou situaci,
která vzniká tím,že Brno.
svým návštěvníkům ze.za——_

.hraničí nemá co nabidnouu
/Host do domu č.2,unor

&

Ivan JELÍNEK] Londýn ,

d:

1955'; str._79 až Bl/
& .
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& &

/ Norimberk / + Dr Pavel VLAŠÍM

&

V příštím svazku ARCHYsi všimneme současných
mnichovských výstav Gertrudy Grubrové.



Vydavatel:
Kulturní referát Československého
uprchlického výboru v Mnichově.

Svazek 5 MNICHOV 1958 Ročník 1/33



Revui ARCHU vydává Kulturní referát Výboru československých
politických uprchlíků v Mnichově

Řídí: Dr. Antonín Kratochvil s kruhem spolupracovníků
Odpovědný zástupce listu: Jos. Němeček

Předplatné DM 5.— nebo ekvivalent v kterékoli měně

Adresa redakce a administrace:
Československý uprchlický výbor, Miínchen, Gabelsbergerstr. BB./I.



__.—

Ročník 1 /33/ A_Rc H A Číslo 3 /1958/

Robert V L A C H :

MÁJOVÁ VARIACE
___—____'-—-—_

Stále se vrací máj & rýsují se hroby,
blízko, jen za nocí Kamskrýt se před mikroby
té věčné uzkosti9 třebaže kvetou růže
& právě proto snad ? Rutina nepomůže
zvítězit nad smrtío 'I'o9 co NIC nazývá se,
má též svou rutinuo Už máj se vrací zase:
čas lásky bez konceg bez konce zklamané ?
Lásku i zklamání čas prachemzavaneo

A člověk smíří se a nebo nesmířen
do chvíle posledni až po posledni.sen
bojuje o smysl jemuž byl blízko kdysi,
v dětinský krásný čas„ kdy harfy zplvaly 51
jako chory andělů Kde začátek je pádu9
kde je zrod omylu m v člověku nebo v řádu ?

Spěje máj ku konci, můj májo Už po něm zbývá
jen světlo vyhaslé, ornice s hrobem splývá
ve visi dozřenéo Zašlého věku děge
složily břemeno skepse & beznadějeo
Chtěl člověk vyjíti —nevyšel ze samoty„
Nový věk nabízí své mysterium hmoty,
vesmírných perspektiv & planetárních ztečío
Snad už jen dítě zná promluvit lidskou řečí
& někdy milenka - to když máj okouzlí ji
bezděčně, na chvíli. A dál pak život míjí
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v kole íoh exilu,_exílu bez návratuo
Ty drugné.záb1eaky mnu ještě jako-máta,
ty vzácné-zastávky k marnosti poutníka,
kdy NIKDYostřím svým myšlenky proniká,„
když ze snu teče krev a stríká na pozadí
milosti zčeřené & večerního mládío

A znovu ři de máj & tytéž tragedie _
-dějů i sšmbglůf z nichž každý chvíli žlje_
a potom bortí se9 umírá, vyhasínáo '
Děvčeti /Jarmíle/ vypadne mládí z klína, _
a vždy se najde kat, Jenž věrně hlavy stíná/pravdaže, Viléme-?/9 z bolesti básníci

'zas /Hynku, Jako ty/'podpálí hranicio
'Snad nevznítí se hnedg ale až zaplápolá
plamenem z neznáma9 zas propálí se zdola
do nitra osudu budOucích“generacía
Stále se vrací májo 1 člověk však s_e-vracío

-Podkasárny strom Zelenýooo
Vykřičník výšky
nad rozběžností drah
a nad plynutím,
strom
strmí '

v horečkácho //
Kolmíce k nebi; _ “
_kptva mlh'vzklenutých (
naš—ĚĚÉBE—žěmíí“"""——““strom strmí
bez hnutío

Jenom někdy,
za kasárnamí našeho života,mlhne se
zelený meteoro
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PŘADLENY
Ž-——'_——-_

Pěkné přadleny předly len .
/ ponětí nemámejak se přede /,
písně zpívaly celý den, „
zpívaly, při tom předly _leno /
To hned tak_která nedovedeo— '

___—„....._.- '\

-Avitr v hebká vlákna vál,
rozvival mraky, s nimi zpíValo
Vítr jim v hebká iňkna vál —\
nejhezčí si sám pan králx —2č
Neobjal Jsem & nezulíbal.

Žily ty pěkné přadleny ?
Za mých dnů dávno nebylo Jicho— /
Však pro můj domov vzdálený )!- je trochu jak ty přadleny —
přece mne srdce někdy bolí,

(i.

/ Z rukopisné sbírkynMedailón časutl958 /'
& & &

Karel E B B A N :

SVĚDECTVÍ MARKA HLASKO
_.u-Q--—_-—-*_-o--_——_--—

V pařížských literárních kruzích se těší v
posledních týdnech mimořádnéoblibě a pozor
nosti mladý spisovatel Marek Hlasko. který
tam před nedlouhou dobou přigel na návštěvu
z Polska. Hlasko Je Jedním ze zajimavýchlňň
stavitelů nejmladší generace polských spiso—
vat.elů. Je to samouk který prožil nesnadné
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dětství v těžk'ch dobách války a kterému okol—
noéti nedopřál; vyššího školního vzdělánío Mu—
sel se živ—itprací svých rukou, jakmile odrostl,
a jak sámvypráví, prodělal na desatero růz

.ných řemesel,.Před tím než se odhodlal psát,
'byl řidičem nákladního auta, ale na toto za—
městnání nevzpomíná tak nerad, jako na dobu,
kdy pracoval na uhelné lodí. V literatuře měl
stejně rychlý 4 jako neobyčejny - uspěch. Pred
rokemdostal vysokou literární cenu, která mu
umožnila cestu do ciziny & v Paříži mezitím
připravilo polské emigrantské nakladatelství
KULTURAvydání jeho posledních dvou novel, kte?
ré domácí censura již.nepropustila. Obětyto
novely vyjdou ostatně také v celé řadě různých
překladů.

—MarekHlasko se podobně, jako někteří jiní mla—
dí autoři, zahleděl do samýchhlubin dnešní
polské společnosti % zahleděl se do nich kri—
tickyo Uřední usměrnovači kultury a umění v
Polsku mluví o něm, podobně_jako o některých
jiných mladých autorech, dnes spíše s despek
tem; Vytýkají jim ne bez pokrytectví, že prý
líčí současný život příliš černě a mluví o nich
jako Onanarchistech bez kladného zaměřeníoHlav
ní chybou těchto Spisovatelů však je, že odmí—
tají šablonu socialistického realismu a že od—
halují neuprosně a bez ostychu také rub dneš
ního komunistického zřízenío V rozhovorech s
představiteli pařížského tisku se Hlasko vyja
dřuje stejně bez obalu, jako se asi vyjadřoval
doma. Přitom prohlašuje, že je pevně odhodlán
se zase domůvrátit. Až přijde nazpět do Varša—
vy, zjistí však velmi záhy, že tam mezitím zna—
čně přituhlo. Z uředních míst se dnes ohlašuje
větší přísnost na spisovatele a umělce. Zdůra
znuje se, že se nadále bude dovolovat vydávat
jen takové knihy, které jsou prospěšné a účelné
s hlediska komunistického světového názoru.
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Hlasko sám byl—mezitím již postižen tím, že
censura zakázala i jeho film „Osmýden týdne",
a že tento film nebyl poslán ani na kulturní
festival do Cannes. Režisér tohoto filmu Taub
pmžádal v minulých dnech 0 asyl v Záp. Berlíněo
Ministr kultury, který natáčení tohoto filmu
ještě povolil, byl zbaven uřadu a v redakci
významného literárního listu NOWAKULTURAdo—
šlo ke změně ve vedení. Následek toho byl, že
osm členů této redakce resignovaloo Mluví se
o tom, že v zásuvkách polských vydavatelstev
je řada ruk0pisů, které censura zamítla, a že
tato censura dokonce také zakázala tisk něko—
lika literárních prací, které byly již vysáze
ny. Připravuje se prý černá listina autorů, na
níž je na 20 jmen.

Literární rozmach, který doprovázel obrainé
hnutí,z října roku 1956, se dnes v Polsku za—
číná uředně brzdit. Začíná se brzdit především
proto, že v poslední době vane zase ostřejší
vítr z východu. Gomulkaustupuje a ustupuje
především na kulturní ňontě, protože tam je na
pro něho nejméně bolestné. Chce obhajovat sum
program politický a hospodářský, chce zachowa
v zájmu vnitřního klidu dnešní příměří mezi
státem a církví, ale nemá v umyslu se expono
vat pro svobodu uměleckého projevu. Zapomíná
se zřejmě.trochu rychle, jak význačný podíl
měli právě polští spisovatelé na přípravě u
dálostí, které dnešnímurežimu upravily cestu
k moci.

& & &

„Stát, který ponížil člověka, aby ho učinil
nástrojem své vůle a svých záměrů, pozná
brzo, že s tímto malým člověkem žádný ze
svých velkých plánů neuskuteční„"

JOHN STUART MILL_
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“mnmAmm

/7N6věiůtržký z ýortugalskěho deníku; /'

„Potřebujeme gměnurmíeta-a.ne—11
času, alespon hodinového rozvr
hu, 'abychmp-se svlékli zevší lla—'

“hromaděné unavy dnů & nalezli
pravé touhy a vlastní radosti."

Adrien Copperie

'Pokouším se v Portugalsku zachovat ei kompliw
.kované vidění věcí z =j ; n e_h o světa, jak

jsem-selje-naučil /'nehot Portugalško'není Ev—'
vropa /, ale psát je jednoduše, jak_se.obrazi
vše? co vidím kolem: příroda s lidmi; čára hra—
jiny, sedlák bez přírody, padaria /bekařství/
na;roti,_hruběropracovaný mlýnský kámen, alvše
končicí nejprostším mořem.' '

_]!

Mohu_jenazvat ještě aedmikráakamí, Jistě už ne
chudobkami„.Rost0u všude, i mezi hradbami neva!
lenýoh kamenůoddělujících jednotlivá pol-íčkao
I z těChto zdí rostou bílé, narudlé & rude sed—
mikrásy polní, na stoncích, dlouhých třicet až
padesát centimetrů. Myslímna Karafiátovy mrt-_
vé Broučky. To byly věru české, evandělicxe au
dobky &nejsou tudíž přeložitelné do portugalě
št1€y„ Zde je příroda rozkošnická a mimomravnos .

X
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Julieta přichází k Jižnímu expresu / 111 km za
hodinu, nejvyšší evropský rychlostní průměr /
obalená košíčky, jako kdyby cestovala dostav—
níkem. Snad proto, že je Portugalka: uznává
existenci rychlíku, ale neasimilovala jej.

X

Portugalci trpí opravdovým, jak se dnes říká,
kultem osobnosti. Bohužel, nemetafysickým, ne—
gidovským. Neříkám, že jsou neduchovní, nevím,
nezastihl jsem pouze i mezi nejvážnějšími a
nejhodnotnějšími vyjádření jakéhokoli vyššího
a nesentimentálního problému. Je—li zde přesto
přítomen Bůh neklidu, je zamčen za sedmero zá
pady. Kdekdo naopak hovoří radostně a podobný
mi slovy o sobě jako o někom jiném, jako o ve—
řejném majetku a zásadně neposlouchá druhéhoo
Proto jste zřídkakdy svědky nějaké pře na roz
díl od jiných latinských národů.

][

Rád bych věděl, zdali olivy sem byly přineseny
odjinud jako je tomu v Italii. Odmítl bych to—
muostatně věřit. Patří do krajiny tak ustroj
ně, že si nelze představit některé pásy této
země jinak leč pod větrem, jak obrací zelené
koruny olivoví v jeden ráz do stříbrná dlouhým,
neutuchajícím vlněním.

X

Asfaltové silnice žilují zemi; jsou dobré. Ci
vilisované. Ale fůra se spřežením volů se ne—
chce hnout do kopce. Nemají se oč zachytit,ko—
pyta nemilovaných. Je nutno použít síly všech
okolostojících dvounohých se širokými, černými
klobouky v týle a především dráždivého podiv—
ného hlasu kočího, který před volky toreador
sky tančí & nahajkou —a jak ostrou ! —v ru—
ce, aby zde fůra smolného dřeva nezůstala vi—
set do noci na asfaltové dálnici„

X
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Před každýmhotelem ve stejné uniformě /šedá
se zlatými knoflíky/ pikolíci kolem 10-12 let,
výhradně malé postavyo /Klacky dávají k tope=
ni„ ke-kotlůmo/ Tváří se naučené upjatěg umě—
řeně & gentlemansky9 maji průsvitnou pleto Po
očku se dívají na hry dětí stejného věkuo Ma—
Jí však boty s podrážkami - byt o-dvě čísla
většío '

][

Rentzsch přikládá takřka absolutnímu zničení
lesů ve Španělskuftakový význam, že tam zaví—
ňuje dnešní politickou dekadencio Je v tomto
i Jiném ohledu málo lesů na světě vůbec ?

I
Návštěvou ve starém„ opuštěném klášteře v Bua
sakuo Stropy & dveře z pobitého kOFKU; Socha"
Maří Magdalény neustále pláče: anonymní sochař
ské triky/„18o stoletic Chcemedát zpropitné
průvodci respektive kličniku = protože nemlu=
ví; odloží nejdříve čepici /kterěho uřadu ?.
žádného, taký'čepice pro vážnost/.do-vyschlě
křtitelniceo Nemámevšak drobné: Dáváme mu pět
escudosg aby nám vrátil třío Nemáo Ale odběha
ne. & promění minci za drobné z mističky mílo—
darů na kláštero Probírá se drObnýmípětniky
se samozřejmýmklidem. Když-jsem o této směr
nárně vyprávěl Portugalcům; nikdo to neshie=
dával ení pitoreskní. '

][

Cestou kopcemdivokých hortenslíg pokud nor
tensie s modrými a růžovými korunami mohou.být
vůbec eidivoké"oNic ušlechtilejšiho & fádnšj»
šihoo Jejich krása ovšem tkví v tom, že jsou
vysoké a tenké jako břizkyý rostou podél zurě
čžcicš stružek & dokonce i z kmenů vykotlsnýchs rom „ '

X
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Portugalské ženy z lidu chodí krásně. Jsou zvy—
klé nosit na hlavě džbány i třicetilitrové am—
fory, zboží pro celou čtvrt, prádlo velkéholzn
sionu. Tisícileté gesta boků, kyčlí, s opěrným
bodemmezi nejnižšími obratli. Jejich milý či
muž jde podle nich, s černým deštníkem, zavěše—

ným šzadu za límec kabátu, zavřeným za slunce idešt ".
I

Na vrcholcích holých, dramatických kopců a pa
tetickou krajinou pod nohama stojí v řadě vě—
trné mlýny. Zaplátované plachty jak dalmatských
rybářů. Ve mlýně se mele kukuřičná mouka - roz—
plývá se sladce na jazyku —primitivním mecha
nismem jak za středověku; mechanismus se nepo—
rouchá jak je rok dlouhý. Ti, co dohlížejí, muk
náři a jejich děcka, přijíždějí na oslech 2 u—
dolí každé jitro. A muži se podobají drobnou,
sukovitou postavou rovněž Dalmatincům. S vyjím
kou toho, že jsou vždy pečlivě oholení, ale mb
ce večer vyrážející černý vous je zamoučen. '
Jsou hodní a udivení, že jejich podnik si za
sluhuje vaší návštěvy a sypou vám mouku detaš—
ky, protože nemají sáčky. Nechtějí za ni nic
& vysvětlují na omluvu, že papír je jen ve mě
stě. Na Dona Quijota si nemohou rozpomenout, žeby tudy šel.

][

alá, ztracená vesnička Varzeas, jedna z tisí—
ce. Jediná ulička, rozblácená stružka mezi sle
penci, zvanými sýpky, domy, kurníky, k neroze—
znání. Dojalo mě však něco jiného. Provázely
nás, jak je tomu zvykem, děti celé obce. Nena—
leznete zde v takových družinách nic zlomysl—
ného jako v metropolích. Tentokrát se děcka za
stavila u pomyslnébrány, u posledního čísla,
& mávala za námi. A když jsem se po horké &
rovné cestě mezi kukuřičnýmiklasy vzdálili,
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aoaáiy si děti odvahyá hlasí a_prpmlutíly,
Totiž_kžičely; Křičelyf ideas !.Adeus & ade—
ds*!'Dojemně“a do-ochraptěnio

!
išíi jsme-k jednomuz místních pekařů, Proto—
žefv hotelu námdávali jen-bílé housky aná
rád ten nejchudší, podle méhoneqchutněgšlfku—
kuřičný chléb9 prodávaných.v malych bochán—
cích: broa. Chtěli jsme pouge skývuo Pekař9_
'který náanezna19_to zdůraznuji9 se omluvil,
že ohleba je od půlnoci_/b lo_poledne/ aože
ža'Chvili'Ýytáhne„z-peCe pícky, jak jsem vi=,
děl/ čerStVOu dávku. Nechtěli jsme čekat; Vza—
li Jsme, co bylo na hanbálku. Pekař za nic na

svět; si nechtěl dát ten půlnoční chléb-zapla—ti't ., '
X

Potkáváte zde potulné žebráky s naběhlýma no
hama a_tváři oduševnělou jak nevidět. Kolikrát
jste v.pokuěeni“rozpomenout.$e na učení všech
'učení, nebot mijite Ježíše, který_nese'křiž,
ale ještě nebyl ukřižován;

I
čtu pomalu, chodim zvolna, a obráceně' Antor,
který má to štěstí dostat se v podobě knihy se
mnouna dovolenou; je dobře čteno Zpela jinak
než v'Pařiži, kde nervy čtou rychleji než Oči
a mysl, &hledaji stále překvapeni, Neříkám;
„že velkých městech se nečte intensivně; Inten—
sita_je však jinde, v hledání forem a podtisa
ků.-Zde ae obraz promítá za obrazem? věrněg'po
dle stránek. ? měStě kniha dává zapomenout,zde
zvolna točí mlýnkemvzpomínek; ? městě kniha
se opírá o ilusi vytvořeného světa, zde-ji čtu
ngástole ze skutečnéhoxiřeva, jež tiše rozesý—C 0

X
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Portugalci mají čas. Hrají tedy divadlo. Na
ulici, kde jinde. Mámna mysli především to,
že si stále vypravují události, nedávné i dá
vné, zcela odlehlé, ale jako by se jich týka—
ly. A je vypravují, a to je právě důležité,
vypravěč se zastaví, & rukou zadrží druhého.
Když dopoví kapitolu, popojdou odstaVec, a vše
se opakuje. Jako na divadle, když přijdou dva
kmotři na scénu a komentují odehrávající se
příběh.

)(

ČStačí málo, aby krajina změnila tvářnost. Je—
deme autem do Coimbry, krom nás veze šoférswm
sestru, doprávezenouusínající neteří. Sestra
je nemocná, podušku pod hlavou, padá ke dvíř—
kům a naříká a skučí v metrice bolesti. Ledvi—
ny, říkají. Vezou ji do Coimbry, k lékaři. Ná
řek a upění je čím dál tím pronikavější, šofér
řeže zatáčky, náhle krátké spojení na rozvodo
vé desce. Vyprskl plamen; dým, puch, seškvaře—
né maso šoférova prstu. A pokračujeme. Jednou
z nejkrásnějších krajin, jak se právempraví.
V této chvíli se podobala oslnující výhni, kde
rostou pitomé olivy a eukalypty, okopírované
z fantasmagorií celníka Rousseau. Pekelný ráj.

Barokolx
)(

Y Nazaré jsme uprostřed mizerie a snů Féničanů,
Zidů, předjordánských semitů. Nejen krajina a
obyčeje připomínají Svatou zemi a její nesvaté
okolí, ale i chůze domorodců, forma kotníků,
tvar chodidel. Chci nyní vědět jen jedno. Zdali
historičtí blíženci dnešního Nazarethuposílali
na mořský břeh za odlivu výrostky, aby kladli
pasti z drátků. Brankou má projít racek za při—
pravenou, mrtvou sardinkou, kterou vyhodilo mo—
ře. Dotkne se oblouku drátěné branky, která vy—
mrští paličku, zahrabanou v písku; miniaturní
kyj má trefit hlavu racka, ó rackové, jak jsme
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o vás málo věděli na vltavském nábřeží. _Když
.mi chlapci vysvětlovali „praktikuc, omlouvali
se, alespoň mi to připadalo,_nebot zdůrazno—
vali: „Nikdy neJíme maso, porád Jen ryby„"Je
den z nich je však cynicky a bystře okríkl:
„„Aracek? to není jen samá ryba ?" —Odliv
pokračovalo

][

\Primitívní vůz se spřežením volů rozváží maso
po městečkuo Náhle je mi to divnéo Ziví roz
vážejí poslušně, v dřevěnémchomoutu, tělalnu
tvých přátel a příbuzných, dokud sami nebudou
.rozveženÍD

][

Nejen vdovy zde chodí celý život ve vdovském
smutku, který podléhá přesným_předpisům, ale
někdy i vdovci. Saty, košile, kravata, obuv.
Nic než černé._Často jsou ještě mladí, smějí
se krevnatými rty, ale jsou-a zůstanou v čer—
ném. Viděl jsem 1 jednoho průvodčího autokaru,
který měl mít šedou uniformu. „Společnost au—
tokarů" mudovolila štípat lístky v černém..

][

Čeho se zde náhle obávám ? Turistů. Nejen ci—
zích, i vnitrozemských. Nivelísují zapadlé
kouty, po staletí nedotčenouFenicii, Saharu,
Palestinu. Jsemproti demokratisaci krajinyo

x'
Salvator Dali do mramorova vyholený a s navosw
kovaným knírem mí cídíl botyo Nedal se přesvě—
dčit, ten „engraxador"9 kterým Dalimu vypadl
z oka /pokud to nebyl další Dalího experimen—
tální kousek/, že sandále se nečistí, že se
nemají přezky blýskat a že taková letní obuv
je sestavena především z otvorůo Cídíl? křičel
přes náměstí na své tři děti9 aby si nerozbíly
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hlavu jako včera. Bylo to město jedné odpoled—
ni hodiny, fantasticky položené, jakoby se sno—
vou kóncovkou ve svém jménuo A to neřeknu. Tro
níček do prasátka, které se pokusímnerozbít.

'— Smí spisovatel všechno říci ? Smí ! Nemusí ?
Nemusí !

K

A náhle světlo stojí za záclonami, jmenuje se
Lisabon. A když světlo toho dne dosvítí, jed
notlivé čtvrti se otvírají zlatými a železný
mi klíči. Před podezřelými ulicemi jako návě—
ští stojí strážník se založenýma rukama. A těm
klecí s ptáky v uzkých uličkách nad vchody do
mů, krámků, na oknech. Nejen papoušci / portu
galská Afrika, živé svědectví / a kolibříci,
nýbrž i domorodí ptáci. Vzpomněl jsem si na
jiné město nad Tejem. Tam se jmenuje Tajo. Ano,
Toledo.. Občanská válka. Vryla se do mé paměti,
nebot to byla první válka mého jinošství. A ta—
ké toledští milovali ptáky v klecích a když e—
vakuovali město před alcazarskými, vezli klece
na oslátkách s sebou. Neopustili by je lisabon—ští ?

][

Paříž mi jednou zavoněla Lisabonem: přeplouvám
„vaporettem“ Tejo do Lisabonu a ten vrhá do
chřípí zase vůně Brazilie. Nad třemi kilometry
vody, směsi řeky a moře, voní oblaky pražené
kávy. Jistě loď z Janeira. Hledám vlajky na zá—
dích. Nebo pražírny na vodách. Žádný brazilský
parník. Prý skutečně velkopražírna Lisabonu a
když se zdvihne vítr směremk Setubalu, nejen
voní, ale zbarví ovzduší. Lisabon ve staré hně—
di jako fotografie z přelomustoletí. A Brazi
lie bez vlajky na zádi. —Nikdy nejsme docela
někde.

X



86.

Lisabonaké náměstí Rossio. Večer: alpinisté
barů Be již vyšplhali na své židleo Hluk ser

„hmotnil & stoupá nad hlavy. Chtěl bych sesta
vit takovou váhu, která by v horkých letních
nocích vážila sice oblečené lidi, ale vydáva
la počet zemské tihy jen z organických, na—
hých těl,

I
—Najih od Lisabonu, v rovině bez stromů a bez
vody, bílé_město jak halucinace: Evroao Co
dům, to palác, architektonický skvosto Portu—
galská Florencie, která o sobě nevi. A jako
tam, i zde holiči holi pod gotickými oblouky
& koudelnici prodáVaji jasné vonící Zboží me—
zi dveřmi renessanceo Už vím, proč zde ženy
maji černé až namodralé vlasyo Když se stmívá,
bílé domysviti ještě do soumraku posledni'ům
hostí, a černé hlavy v bílých oknech nehnutě
sni až uvěřite na neskutečno. Kolik věži odbí—
ji hodiny ? Je dvanáckrát dvanáct hodin_dva—
nácti půlnoci nad Evorou.

X

Zatím co v Evoře se procházejí obyvatelé v tom,
co nazýváme krojem, & pastýři přišli z okolí v
pastýřském /dnes sem dojeli cyklisté závodu ko—
lem Portugalska/ prohližíme si katedrálu, chrá
my, kostely. Sympatisuji s malými zeměmi. Sym
patisuji_s kostelíky ve stínu pyšnýchkatedrál.
Jeden z nich se jmenuje po pokřtěném svatém Mo—
hamedánovi, San MamédeoOdvedli jsme kostelní
ka od hřebelcováni koněo Je věru nemyStický.
Chváli si kostel, že je „čistý, konfortní, má
amplion, neon, splachovací záchody a taky tele—
fon"o Maji v zákristii rovněž relikvii, kterou
jim poslali z Říma, ale po cestě se prý ztrati
la cedulka s nápisem, či to relikvie jeo Asi
sv. Bonifáce, soudío

X

?
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Spřátelili jsme se s malířem Carlosem Carnei
ro. Bydlí v ulici, která se jmenuje po jeho
ová, slavném malíři. Ptám se, zdali mu to ne
ní divné bydlit v rua Carneiro. Doposudsi to
ho nevšiml. Mávšak pocit, že žije ve spálené
zemi, kde není možnost tajnosnubného umění a
života a touží se dostat na tisíce kilometrů
od této ulice.

][

Fatima. Všechny pěší cesty vedou do ní. Pout—
ník s holubem na rameni. Slepec, jehož táhne
za dlouhý klacek roztřepený chlapec. Dívky v
brýlích, bosky a do krve. Dívenka, pasačka,
viděla pod tímto stromem kdysi Pannu Marii;
Může intelektuál, viděl už spisovatel něco po—
dobného ? Vidění měli doposud jen prostí.Prá—
ce je roZdělena. My jsme tu, abychom vyprávě—
li svět. Od toho nás Bůh platí.

X

(Když odcházíte od někoho, vyjde na Zápraží,
stojí, mává; mává & čeká, dokud nezajdete.
Sednete si do elektriky. V ní ženy, aby nese
děly nadarmo, přebírají z plátěného pytlíku
hrách a fazoleý

X

LMořeje všude jiné. Mánejen jinou barvu, ale
jiný obsah, jiný význam. U Ofíru je to rozpu—
štěná modř, šmolka. A v geometrickém středu
vodní pláně na dně nesmírná, rezivá kotva,kuř
rá na lankách drží vody, aby se nepřelily.
Stojím na břehu; stačilo by málo, aby břehem
přestal být.3

][

„Všichni Portugalci mají krátké nohy a přece
dojdou do nebe", řekl nám jiný koetelník, od
sv. Jana Křtitele. Chtěl nám prodat brambory
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/ „Heledte, Jak jsou hezké a kvalitní !" /,
které kostelu nosí s uzeným jako dary vesni—
čané z okolí. Prodával vše pod tržní cenou„
Brambory měl na hromádce v chládku za oltářem.
Každý stín je zde cennýo Cidiči bot ve městech
instalují své verpánky v temných óhodbách do“
mů. Abyste tak mohl na deset minut odskočit se
slunce a zase jednou přemýšleto Než vás slun—
ce znovu slupneo

I
Portugalci nevěří na genieo Genialita je pro.
ně omylo Viděl jsem radniční hodiny, které u—
kazovaly misto obvyklých dvanácti hodin plných
dvacetčtyřio Všichni mi říkali, že hodinář9
když je instaloval, se spletl. V tom tkví ni—
velisační ironie zdejšícho

X

Zase Jsem se pustil do čtení na zahradě; opa—
kuji si Daudetovy „Listy-z mé mlýnice", které
jak je známo, slavi krá51 Provenceo Každá dru—
há povídka je však z Korsiky nebo bukanýráiá.
Cvrčků a cikád jen pramálo. Pověst je však po—
věst. Když jsem se destal k jednomu odstavci,
kce autor trhá hrušgčky zelených fíků, zazá—
viděl jsem mu. Nebot jsem zapomněl, kde jsem.
Zapomněl jean, že nejsem v.?raze, & že kelem
,mnejsou fikovníky, obalené dozrávajicimi plof
dy„ Vylezl jsem blaženě na strom, jehož kmen
byl plný drobných mravencůo Vyštipali ze.mne
na chvíli Prahu docelao '

& & &
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Petr D E'N :

omvím'mi STUDÁNEK- lu VYŠOČINĚA JINDE.
_——-—-—__—_——-—'———_—_———--__-—_-——_—-——_—-._

Teprve nyní dostává se mž Žt atnou náhodou dorukou knížečka veršů GTV R N STUDÁNEKod Mi—
loslava Bureše, Vydalo ji v roce 1955 Krajské
nakladatelství v Havlíčkově Brodu Jakou svou
třicátou sedmoupublikaci Je—li mezi těmito
publikacemi jen ještě několik věciček obsahem
a upravou tak půvabných Jako tato knížka, vy-—
zdobená- obrázky Cyrila Boudy, začnu věřit a
T. S Eliotem, že kultura žije a udržuje se
Jen z praménkůregionálních, z maličkých stu
dánek tu i onde nenáročné & detsky naivně ot
viraných, čemuž ostatně Archa ódvždy rOzuměla.

Při čtení veršiků, vypravujioich zkazku o mé—
jovém čištění studánek zpívajícími dětmi, aby
_se voda neztratila v kalu & v bahně nanesenýoh
.zimou,. chápeme, proč Bohuslav Martinů Je zhu—
debnil. Vždyt ony verše zpívají samya my,čun
ce je, zpíváme spontánně s nimi jako děti v
průvodu, k němuž se připojujeme s kvitim a s
lopatami, abychomzachránili z živé v0dy,-cose jen dá.

Vždyt
každá studánka'
v lese
na hladině
nebe nese,
kdyby Ji nebylo,
o zem
by se rozbilo."
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.My, dětí exilu, básníku rozumíme. Jak mu roZu—
míme ! I my, roztroušeni po celém světě v me—
“ličkých skupinkách, snažíme se konat regionál
'ní práci, zachranující kulturu, zdupadnouide
ologickou zimou,-podobní jsouce partizánům,
kteří se musí rozptýlit po široširé krajině,
aby je nepřátelská přesile nemohlarozdrtit
najednou. I my, daleko od Prahy, otvíráme své
.studánky v podobě zakázaných knížek,-o kterýdh
možnápříští kritik pronese odmítavý soud,jinž
však nebude moci upřít to, co o nich říká Mi—
loslav Bureš:

„ Každá z nich
jak houser
statečná
& bílá,
bránila se
a křídly
kolem sebe bíla."

Vždyťnejen básník, i my potkali jeseň. I v nás
.leckdy pramen bláto zaneslo & zvedlé listí._A
znovu jej hledáme & hloubky čistíme, byt nám
vždycky není do zpěvu. I my, venku, si jeden
druhému podáváme těžký klíč —klíč od domova...

Kratičký lyrický cyklus je doprovázen doslovem
Václava Černého s názvem „Smysl návratů domů a
jench poesie", doslovem,vkterý je významnější
než samo veršování. Nebot ukazuje, proč se mu—
síme vracet domů, do „malé vlasti", do rodného
kraje, do „ráje dávno ztraceného" - i kdyby to
bylo jen ve vzpomínkách. Jako podepsaný se mu—
sí vracet, & pětkrát vracet, do svého Kolína,
o němž za války napsal také knížečku, kterérmw
císti odepřeli povolení k uveřejnění s odůvod—
něním,že regionalistická literatura je neví
tána. Komunisté jdou dále : u nich je nevítán
& na indexu sám život v uzavřených celcích,
v rodinách & v krajích a proto z mého rodného



91.

domu, na kterém však stále leží vykřičník &
stín staré Práchovny, vyhodili všecko mi drahé,
lidi i věci, aby mne- Jako ostatně tolik ji—
ných —oddělili od.plodů mé práce„ aby přetrhař,

“li dědická pouta s minulými pokolenimi a zničí—
li školu & formu lidskosti, Proto zasypali ke—
lem & špínou studánky živé vody; nevědouce9 že
po každé zimě přijde máj s průvody dětí, a že,
i když se vracím jen ve vzpomínkách, vzduch,
který u Labe vdechuji, je 331 vzduch & mů Bo—
rek šumí mo'i písen - jak to Václav Čern ,tak
krásně ří „ 5 '

Ano? má tisíckrát pravdu ! „Moje minulost musí
vždy zůstat i mounadějí, & „malá vlast" budiž
mně hlavně výzvou vrženou do boje, bojem o bu“
doucnost minulosti mě & mých předků".

)

& & &Í

z GALERIE UVĚZNĚNÝCH A UMLČENÝCH BÁSNÍKB

Nina s v 0 B O_D o V Á :

RAMEABV MENUET

/ Hodiny v Karáskově galerii /

_Hodiny zlacené spí v tichu pozorném,
spí v měkkémsvětle vteřin poledních —
Girlandy květů jsou zahaleny snem
a zlatý prach se měkce třpytí v nich,

V tom ticho náhle šumí, zaševelí
a slunce vzplane v řezbě zlacené —
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ze sloupků štíhlých rytmus rozechvělý
naplní hudbou jarní poledne.

Menuetz Rameau, čistý menuet — „v křištálech zrcadel minulost znovu zije.
V atlasu, krajkách tančí zašlý svět
v půvabném rytmu hravé melodie.

Tak perlí jenom fontán sladký smích,
tak dýchá svítání, jež nad květnicí leží.
A hraje srdce hodin zlacených „
svou písen staletou, svou písen stále svěží.

& & &

Jiří K A R Á S'E K ze Lvovic :

v CHRÁMĚ MICHALSKÉM v MNICHOVĚ
—---_——d_—_—_____—_—_——-——_—_—

/U hrobu Ludvíka Bavorského/

Já tebe nevidím v tvé kráse jinošské,
Kdyv síních zlacených jsi bloudil paláce,
Já tebe vidím dnes, jak stár a-zemdlený
Jsi trůnu zbaven byl, co vřela posměchem

A záštím země, _
Vníž cizinec jsi žil,

Tak ukladně se mstíc,
Ze vším jsi zhrdal.

A hanba zasáhla tvé čelo pobledlé
Svým stínem zchmuřeným, když byl jsi bez moci
A když jsi opuštěn své srdce nadarmo
Chtěl uspat utěchou jak děcko kolébkou
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Tu nepřicházel
z těch nikdo, jež měl s rád, —

Sámbyl jsi s bolestí,
Sám, poháněnýo

A sním, že poslední z tvých milců, schoulen jsa
U nohou, Králi ! tvých, chci žal svůj tišiti,
Že tobě dávámklid, když vše ti vyrvalí,
A že jsem odhodlán jít v exil za tebou,

Kde na urážky,
Na zradu nejnižší

Rty odpovídají
Jen tím, že mlčí...

Tam smutně zamýšlen, pod klenbou truchlivou
Prázdného kostela, nad hrobem snil jsem tvým,
Kde zapomenutím a ticha tajemstvím
Jsa pokryt, navždy spíš bez slávy královské,Ty, jejž jen síla

Mé touhy na chvíli ,
By mohla oživit

Pro bolest svoji...

Zda sen můj, Ludvíku ! má tebe hledati,
Jak touží liana se o kmenopříti ?
Mámtebe vyvolat z těch hlubin zatuchlých
Pro chvíli setmělou, pro život, hostící

Jen Chimaer davy
A prudké šílenství,

Jež brázdí srdce mé
Jak mistral moře ?

Mámk tobě přilnouti magií zraků tvých ?
Odleskemsvětelným, jenž prýští sirnatě,
Mámjít v tvých kročejích, jichž zanecháváš
Pro dálná století jak 1.ásky znamení v tmách

Pro duše snivé
Jež, nezgozeny dnes,

Kdys budou na věky
Tvou vášní chory ?
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Zda máš ted ožíti jinochům záhadným
Zřítelnic subtilních, jak světlo kříštálné
By proráželo z nich svým pelem stříbrným ?
Zda máš ted ožíti, Souverain nejhrdší,

V tajemné říši,
Parsifal dotčený

Posvátným oštěpem,
Zářící vítěz ?

Mášnejtřpytnější sen ted míti v diadem,
Rty nejkrásnějšími jsa vzýván v ekstasi ?
Máš srdcí tepotem, vášní být sledován,
V proud těchto magických spojení ponořen,Máš žíti pro ně,

00 jejich srdce ti
Kult ritů neznámýchPřínášet bude ?

Nadarmo toužím tak... Ty's navždy oněmlý.
Nad slávu, nad lásku jsi více dosáhl.
Smrt, život, naděje, bolest &zoufalství,
Vše ničím pro tebe, jen jedno zbylo ti

Z celého žití:
Vznešená lhostejnost

Těch, kdo vše viděli,
Kdovšechno žili.

Nadarmotoužím tak... Sámnyní, zcela sám,
V chlad sevřen záhady jak v pouto ledu proud,
A v spánku pochmurnémzde ležíš nepohnut,
Snů dávno prchnuvších stín šerý hlídaje,

Ty, který marně
Jak o vosk hořící , ,Svouduši vznítit chtěl s

0 duši druhou...

Smrt z květných kalichů vždy vstříc ti dýchala,
Z jich fiol ssál jsi jed, &z kaditelnic všech
Kouř modrý halil tě v dech dusné morový..
Tvé mládí osudných, nejkřehčích paprsků
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Hynulo spleenem
Labutí zajatých9

V zbyteCném exilu
Jimž zmdlely šíje.

Jen básník; poděšen9 že nelze prchnouti
Z té pouštěneplodné9 kde všechno drtí jej,
Než k proudům Lethiným mdlý posléz'dospěje9
Tě volá v soumrakuF pro sen, jenž klame jag,

Pro srdce prázdné,
Kde triumfuje zmar \

A lítost za něčímg
Co nemá jména.„o

& & &

Režim, který vězní básníky & zakazuje vydá
vání děl svých moderních klasiků —je režim
nelidský„ THOMASMANN

& & &

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

Po vyjití prvních dvou svazků revue ARCHA,do—
.stali jsme do redakce řadu dopisů; někteří čas
náři nás žádají —když jsme převzali část čte
nářské obce HLASUEXILU » abychom také pokra
čovali v otiskování historického románu „Pont—,
nik neznámých oceánů"p který počal loni vychá
zet v Hlasu exiluo Podle rozhodnutí předáednic
tva Ceskoslovenského uprchlického výboru má o
pravdu = alespoň na čas m Archa převzít posláni
Hlasu exiluf Vyhovujeme našim čtenářům & budeme
od příštího čísla otiskovat Christenův román
„Poutník neZnámých oceánů" ve formě přílohy re—
vue Archyo R.
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z novÝCH KNIH EXILU

Dr. Antonín K R A T 0 C H V I L :

NAD JEDNÍM OMYLEM

V edici „Sklizeň Svobodnétvorby",vyšl kniha
Viléma BERNARDAnazvaná „KDE SE BASNIK PO —
ROUČI".—v podtitulu knihy je napsáno „0 čes—
ké literatuře za komunistické nadvlády". omn
va v uvodu knihy, že tato práce „nespadá do
oboru literární historie nebo estetiky, ale
že sleduje cíle akromnější", vzbudila moune—
důvěru, nebot těmito frázemi se obyčejně kry—
jí-nedostatky. Obsah mě o mé domněnce plně úbsvědčil.

V. Bernard zachycuje vývoj literatury u nás
od komunistického puče v unoru 1948 až do pc
čáteční.fáze roku 1957 / V poslední kapitole
mluví o reakci československých spisovatelů
na říjnové události v Polaku.a o reakci na ma—
ďarské národní povstání./; Kniha je rozdělena
_dodevatenácti kapitol. Po přečtení knihy vy
vstane člověku otázka —Jak je možné psát o
literatuře v zkomunisovanémCeskoslovensku &
uplně vynechat /s výjimkou II. sjezdu Svazu
čs. spisovatelů/ všechny nejdůležitější mez—
níky podle kterých se vysloveně formoval vývoj
písemnictví u nás..Mám na mysli tyto zásadní
komunistické akce v oblasti literatury:
Sjezd národní kultury z dubna 1948, ustavu'í
cí sjezd Svazu československých spisovatelš,
který měl nahradit stavovský Syndikát, v bře
znu 1949. '
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“Reorganisaci vydavatelské činnostig kterou pro—
vedli komunisté v roce 1950, 16 celostátní kon—
ferenci Svazu čso spisovatelů která se konala
v dubnu 1954 _ dále pak celostátní akce „Pracu—
jící do literatury" & „Výchovamladýchliterár
ních talentů"
O těchto všech sjezdech & jejich praktickýchdůsledcích není v Bernardově knize ani slovo.
Čtenáři je jasné9 že autorovi jediným prame—
nem byly Literární noviny, které prakticky=ýe—
doval od roku 19520 Naskýtá se právem otázka,
proč tuto knihu vůbec psal, neměl—li možnost

, alespoň zběžně prohlédnout na příklad dokumen-_
ty ze Sjezdu národní kulturyo Našel by v nich
odpovědi na všechny zmatky a na celý upadek
zkomunisované kultury až do XXosjezdu KSSS
Od t zv „přílivu mladýchnezkaženýchtalentů
do literatury" až po násilné přerušeni orga
nického vývoje naši kultury a tvoření „nové
kultury
“Prvni kapitola nazvaná „Literatura tápajicí"
.je opravdu jen tápánit Ani slovo o postoji spi—
sovatelů při ustavováni Svazu, o realisaci usnesení t zvo Sjezdu národní kultury, ani slovo
o konferenci SvaZu čso spisovatelů 22. ledna
1950, na které Štoll měl svůj programový prom
jev. který později vyšel knižně &byl praktic—
ky zestátněna Nebot podle Štonových závěrů by—
ly prováděny prověrky spisovatelů vylučování
z literatury /připad Halase a pod./ Tato Sto
llova přednáška a později kniha se jmenovala
„Třicet let bojů za soóialistickou poesii"oBernard se sice o této Štollóvě knize zminuje
& nazývá ji dokonce rukojetí pro československé
spisovatele? ale člověk má dojem, že ji neměl
ani v ruce, poněvadž nezná ani její názevo Uvá
dí titul chybně: „Třicet let bojů o realismus
v české poesii". /Štoll vždy integrální realis
muspotiral !/
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V první kapitole je více takových chyb, ke kte
rým se nechci jednotlivě vracet. /Bernard píše,
že socialistický realismus, yl vyhlášen za je—
diný přípustný literární sm r. Všichni komunis
tě v té době /od Reimanna po Bareše/ dokazovali,
že sodalistický realismus není literární směr,
ale „nová methoda tvůrčí práce" atd./ Po kapi—
tole o Nezvalovi přeskočil autor hned do roku
.1952 a od té chvíle cituje na každé třetí ském
ce Literární noviny.

_

\

Literární noviny však nebyly a ani nejsou zdae
leka ovšemvšechno. Chce-li někdo psát - byt i
'en velmi povrchně —o literatuře v dnešním
geskoslovensku, pak nestačí, aby dělal závěry
z článků v Literárních novinách, ale musí číst
Rudé rávo /články Josefa Rybáka, Ivana Skály
& j. , Tvorbu, Novoumysl, Predej, bratislav
skou Pravdu - poněvadž, bohužel, UVKSC je ten
orgán, který definitivně diriguje kulturní po—
litiku v CSR. Na druhé straně ovšem vedle ne;
znalostí literárních článků straniCkých orgánů,nezná Bernard ani čistě kulturní a literární
tisk. Každémuje jasné, že Literární noviny ne
jsou zdaleka dostačující pro oblast literatu—
ry, nebot hlavní ideologické spory byly vede—
ny v ustředním orgánu Svazu v měsíčníku Nový
život, a v dalších svazových orgánech: Hostu
do domu, Května a ostravském Červeném květu.
Rovněž orgán Cs. akademie věd Česká literatu
ra zasáhl několikrát do ideologických sporů
/ články Ivana Skály v Rudémprávu a pod./.
Z těChto všech časopisů necituje autor.ani řá—
dek. Člověku se namane otázka, zda vůbec ví,
že tyto časopisy vycházejí.

V kapitole „Uvolnění“ nazývá Bernard mladým
básníkemIvo Fleischmanna,který gm již
patří do střední generace atd.
V kapitole „Dvamistři'socialistického realis—
mu" píše Bernard o F.X. Sedláčkovi a Jarmila
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Glazarovéo Neni z literárně kritického_stano—
víska možné srovnávat nenáviděnou_partajní kon—
fidentku Glazarovou s docela bezvýznamnýma
dnes už téměř zapomenutým nějakým Sedláčkem.
Jestliže chce jmenovat nějaké skutečné „socia
listické realisty" —pak to byl Jilemnický &'
Rezáčo '

V kapitole,„Knihy, které vyšly" uvádí, že v
období uvolnění / o pádu stalinismu/ vyšly
knihy Glazarové /£dvent/, Tilschové, Konráda;
Bassův Cirkus Humberto, knihy Karoliny Světlé,
Ignáta Hermana a řady dalších. Všechny tyto
knihy vycházely nepřetržitě od komunistického
puče. Dokonce před erou „uvolnění"'vyšel.svo
Augustinšo městě božím, soubor Baarova-dila
atdb Skutečným uvolněním však bylo na příklad
vydáni Jaroslava DURYCHAroku 1956, Karla
SCHULZEa všech autorů? kteří po léta mlčali.
Nebo vydání'knihy'Ao Bednára HODINYA MINUTY?
na kterou zautočil i BorisiPolevojo Bernard !
dokázal nejen neznalost vývoje literatury.po
komunistickém puči9 nýbrž i neznalost sovět
ské literatury„

V kapitole „Upřímnost se zakazuje" a "Tání"
utoči na Konstantina Simonova a nazývá ho čes—
kým"Drdoun K tomu stačí jen poznamenat, že to
byl Ko Simonovg který pomohl na svět Dudincew
vovu románu „Nejenom chlebem živ je člověk“,
a Jež je mezi jiným obžalobou sovětské justim
ne„ Román vyšel v časopise Novyj Mir9 který
Simonov redigujeo Simonov sám byl ostře-napa—
den za své povídky v časopise Litěraturnaja
Gazětag že líčí sovětské důstojníky jako opil—
ce; idióty a'zbabělceo /Zaznamenaly i Literár—
ní noviny./'Bylo by chybou ovšemhledat v kte
rémkoliv ze sovětských spisovatelů a tedy 1
v I. Ehrenburgovi něco Jiného než komunisty.



Pobavila mě kapitola „Mladá generace". Chce—11
někdo psát o mladé básnické generaci v-dnešním

eskoslovensku, pak musí nutně znát básně'acm.
lou tvorbu skupin kolem časopisů Květen a Mla—
dá tvorba, které as.staly třikrát středem Garé
kritiky Ústředního výboru KSC. O tom však není
v knize ani zmínkyo Rovněž o mladé literární
kritice, representované OlegemSusem, Ludvíkem
Kunderou a Janem Grosmanem, není v knize ani
slovo. ' 

Problémy slovenské literatury jsou v celé kni—
ze zhuštěny na'několik odstavečků -ani slovo
na příklad o Alfonzu Bednárovi, který umělec—
ky daleko předčí Dudinceva atd. Rovněž tak ani
zmínka o západním vlivu na současnou českoslo—
venskou tvorbu, za to však cituje Bernard stále
Halasovu závět, jejíž pravost je Sporná.
Některé poznámky v Bernardově knize.mě velmi
zaujaly, jako na příklad, že představitel pol—
ské literatury řekl svým sovětským kolegům při
Festivalu mládeže, že „sovětská literatura je
od roku 1934 samý hřbitov". Bernard ovšem ne—
říká, který spisovatel to řekl a kde to bylo
“citováno a tím ztrácí tento Zajímavý citát na
ceně. '

Tím jsem ovšem ani zdaleka nevyčerpal všechny
své dodatky k Bernardově kníže —bude—li nutné
vrátím se_k nim. Nicméně i z toho, co jsem zde
napsal, jasně vysvítá nedostatek celé koncepce
Bernardovy knížky i nedostatek současného po
chopení pro to, co-se skutečně dnes na zkomu—
nisované literární frontě děje. Zdaleka ovšem
nesouhlasím s některými názory v jedné části
exilového tisku, že je nutno vystopovat jiskry
demokratisace na domácí frontě. Jestliže tuto
neexistující skutečnost se budemesnažit vydu—
pat, pak naše poslání v exilu ztratilo smysl.
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To, co považuji na Bernardově knize za nejščaář
nější -_je její název - v Československu se o—
pravdu umělcůmporoučí. To-znovu potvrdil pos
lední sjezd Komunistické strany Slovenska alná.
vě probíhající XI. sjezd KSC.Ukol, který si
Bernard vzal? přesáhl jeho síly, Jistě by bylo
bývalo správnější, když to poznal, aby požádal
lidi, kteří_mají větší možnost číst dnešní li—
teraturu z Ceskoslovenska, aby mupři jeho pas
ci poradili & pomohli.

& & &

OKNA

VZPOMLÍNKYPRAŽSKÉHOVĚZNĚ. Kulturní attaché
československého vydanectví v Izraeli navští—
vil v minulých dnech Mordechaje ORENA/hýva—
lého politického vězně v Praze & svědka v mon—
streprocesu proti Slánskému/a žádal a prosil
ho? aby neuveřejnoval v zahraničních vydava—
telstvech svou knihu o vzpomínkách na vězení
pržské StBo Orenova kniha se jmenuje „Rshimot
Assir Prag" _ Vzpomínky pražského vězně„ Kul
turní attaché sliboval Orenovi, že když knihu
v zahraničí nezveřejníg Že ho bude čQBKQQlQ
venská vláda okamžitě plně rehabilitovato /Do—
sud byl Mordechaj Oren pouze amnestováno/Mezi
jiným apeloval československý kulturní attaché
při své návštěvěvu_0rena také na_proletářskou
solidaritu, nebot Oren je členem levicově o—
rientované sionistické strany MAPAM.Mordechaj
Oren /Orenstein/ ironicky odmítl nabídku čs.
kulturního attaché v Izraeli.

)!
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o ' s GERTRUDOUOv mn'ichOvSkém Domě set—
žšššAgÍv a eri na eopoldově ulici proběhly
téměř současně dvě zajímavé výstavy mladé e—
xilové malířky Gertrudy Gruberová—Gčpfertové.
Vzpomínámsi na některé její kresby z domova
—především utkvěly mi v paměti některé ilus
-trace, tuším ze Zahradníčkova brněnského Akor—
duo A právě na této skutečnosti mohunejlépe
posoudit, jak Gertruda uměleckyprohloubila
svůj pohled do všedního dne. At je to již po
hled na hosty před pařížskou kavárnou a nebo
každodenní pohled na hrající Si děti.-Ovsem.
děti na_Gertrudiných obrazech jsou všechny 33—
ksi nedětsky zamyšleněo Avšak všechny její o
brazy jsou malovány živými barvami denního te—
pu života.) Na obou Gertrudiných mnichovských
výstaVách jsme nalezli opět její osobitý, zdra—
vý a výrazný malířský projev, kterym byla taknadšena pařížská kritika Gertrudinych vystav
zdůrazňující? že její umění je „mladé“ a prů—
bojné v pravém slova smysluo -N—

X

TOYEN„Známý francouzský týdeník pro ženy,JELE"
píše v jednom ze svých posledních čísel 0 čes—
ké malířce Toyen; žijící nyní v exilu v Paříži.
Toyen totiž v květnu vystavovala své nejnověj—
ší obrazy v pařížské galerii Furstenbergu Pod
nadpisem „Toyen l československý surrealismus?i
autor zprávy vzpomíná Toyeniných začátků v Pra—
zc„ zmjnuje'se o jejím exilovém životě Ve Bran—
cií a konečně o přátelství s André Bretonem a
Benjaminem Peretem: K článku je připojena malíř—
čina fotografie s jejím posledním obrazem nazve—
ným „Fantom“

x
VARSAngY SYMFONICKÝORCHESTR.U příležitosti
světové výstavy v Bruselu navštívil Belgii Stát—

_ni Varšavský symfonický orchestro Pět jeho pře?
ních členů již zde požádalo o politický asylrkd—
ší dva při zpáteční cestě přes Západní Německo:
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.ZRCRDLO

MICHAIL ŠOLQCHOV NA BE—
SEDĚ s ČESKÝMI spxsova

TELI

„Teorie není mou oblas
tí„ Jsem prostě Spiso
vatelem„ Povím vám vak
historku o tomgjak jam
se setkal se svým pří—
telem A„Fadějevem krát

* oe před Jeho smrti„„„
Zeptal jsem se ho„ co

*Íby řekl na přímou ouh—
ku, oo Je to socialis

-'tioký realismuso Odpo—
věděl:„Kdyby se mne na
to někdo ptal„ musel'x
bych mu říci podle nej-_

_lepšího svědomí: Čert
ví„_co to vlastně—je„9

“„Možná„ že Fadějev to vj
žertu příliš zgednodu—'
šil„ Mám=li odpovědět
za sebe„ řekl bych, že
sooiallatický realis—
mne je po mém soudu to,
co je pro Vládu sovětů
co je napsáno plostým,
rsrozumitelným uměLecmm
jazykem„ To není teore
tický výklad, ale ambra
ská zkušenost Teoretíoi
jsou zde k tomu9 aby to
podepřeli lešením & na—
tloukli pod to své teo
retické kliny„"
Na oťázku, zda BVá'ůBůř

_ ní_díla pokládá za ace

II PŘI VÝRQBĚČÉILMÚ JE

.„Často se ozývají mezi

DOMOVA

Cialistickš realismus,odpověděl oloohov:
„Když mi túto otázku
kladete9 rozpomínám se;že marxističtí teoreti
kové prohlašovali má dí.—
la postupně za díla ku—
laokého spieOvatele, po—
zději Jsem byl u nich
„kontrarevoluční“ apd—
sovatel a v posledníCh
letech se zase říkágže
jsem byl celý život so—
cialistický realista„"
/ Literární noviny č.16 "

19 dubna l958—etr„3,
!

NUTNO PO TAT

lidmi kritiky9 že po ará
nce hospodářské není u
filmu vše v pořádku.„„
Aje třeba přiznat že
vtěohto kritických hla—
aech je obsaženo mnoho '
pravdy„ Byly na příklad
zjištěny —a to v minu
lém roce » značné závady
v hospodaření filmového,
studia na Barrandově,zej+
měna při natáčení filmu;

Tyto závadě pramení 2 nekázně hero , z nedodržoL
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' 'Jejich*promítání.Tak

vání jejich smluvních
závazků a ze zbytečé'l
.nýoh prostojů...Nákla—
dy na výrobu čs.filmu,
které representují de
sítky milionů korun9
nejsou-katy příjmy z

na př„,v_lxech 1952 až
1955 bylo na výrobu 51
celovečerních filmů vy—
naloženo téměř 200.miL
Kčso Tržba z jejich;m»
mítání /1 včetně pro
deje do zahraničí/ či
nila pouze 133 mil.Kč?

/Hospodářské noviny čý
12, 239března 1958 —
Str.; 7 / .

][

ŠETŘITVI.NA VYSOKÝCH
. . SKOLACH

„Nemůžemebýt spokoje
ní s hospodařením na

.vysokých školáchoJed
ním z důvodů nehospó—
dárnoSti je roztříště

nOst studia na mndho
škol, fakult & Specia
lisací.z nesprávně po
chopenédecentralisace
byly zřizovány duplnib
ně školy v českých-kraé
jích & na Slovensku,ač—
koliv by'pro'potřebyrár'
rodního hospodářství
zcela stačila jedna...
Bylo by možno jmenovat
další případy roztříš—
těnosti našeho vysoké—
ho školství a jeho ne
hospodárnost strukturyo
Přemíraspecialisací
brání výchově odborníků
širšího'zaměření, má za
následek malé.počty.po—
sluchačů v jednotlivých
oborech, což pak vede k
nedostatečnému využívá—
ní zařízení'i učitels—
kých silo Z toho pak vy—
plývá9že pedagogické uf
vazký profesorů & docen—
tů jsou nízké.“
/HoSpodářské noviny č,

16, 20.dubna 1958 —
stro 7 /

& & &

AUTOŘI TŘETÍHO SVAZKU ARCHY :

Petr DEN/_New York / = Karel ERBAN/ Mnichov /
- Jiří KARÁSEKze Lvovic /
Dro Antonín KRATOCHVIL/ Mnichov /

zemřel v ro 1951 / »
_»František

LISTOPAD/ Paříž / - Nina SVOBODOVÁ/'v komune
tickém koncentračním táboře / —Robert VLACH
/ Lund /

& &. &
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Miloslav z L Á M A L

BUDU SE DÍVAT
————__—__——_—

Budu se dívat na krásu
a chci vedle ní žít,
budu se modlit pro ni,za Spásu,
&do dětských očí ji uložit.

Do květů, do dlaní, bez pláče,
pohřbít slovo nenalézti,
fialky po mezích ztracené, .
pro koho budete opět kvésti ?

Chtěl bych je natrhat
& nezbylo pro mne ani na kytičku,
svět nemůžetolik štěstí dát,
oo naleznete v jednom dětském líčku.

Červen 1958

& & &

Antonín K R A T 0 C H V I LLJ

ZEMŘEL BÁSNÍK

Slunná Andalusie je nejen kolébkou starých epic—
kých zpěvů o bojích s Maury & zpěvů o objevení
nového světa —nýbrž je i kolébkou integrální án
nělské'lyriky. Fernando Herrera, Gustavo Adolfo



Bécquer, Antonio Machado, Federico Garcia Lomi-__
-ca & Juan RamonJiménez - básnúgesejista'a no—Ž;
sitel Nobelovyceny za literaturu. Jiménez ze;
mřel letos koncemkvětna a jeho místo ve špaňp
ském básnictví nebude tak brzy zaplněno. Zemřel
náhle ve věku sedmdesátišesti let na následky
zápalu plic v San Juanu v Puerto Ricu.
Jiménez po dokončení právnických studií v Se
ville odešel roku 1901 do Paříže. Pobyt v Pa—
říži měl pro jeho dílo dalekosáhlý výfznam- žil
v prostředí franCOuzských symbolistů a i když
v jeho díle najdeme st0py symbolismu - hlavní
inspirační zdroje nacházel u básníka a tvůrce
španělského modernismu v lyrice - Rubena Daria.
Kdyz.vypukla ve Španělsku revoluce, která se
změnila v krvavou-občanskou válku, odešel J.R.
Jiménez do Puerto Rica, později na Kubu a do
Spojenýchstátů, kde napsal svá stěžejní díla.
Poslední léta svého života strávil Jiménez o—
pět v Puerto Ricu —jako řádný profesor porto
rikánské university.
Vliv Jiméneze jako básníka byl velký - nejen
ve Španělsku, ale ve všech zemích latinské A—
meriky —přes 30 básnických sbírek se stalo“
prakticky rukojetí mladé španělské básnické
generace. Největšího ohlasu dosáhly básnické
sbírky „Smutnépísně", „Vzdálené zahrady",
„Balady jara", "Sonety" & „Deník ženatého bás
nika"o ZnámouJiménezovu lyrickou knihu v pro
ze, elegii o oslíku Platerovi / „Platero &já"/
přebásnil do češtiny Jiří Kovtun. Tuto anda
luzkou elegii přineseme v příštím svazku Archy.
Na závěr tohoto krátkého literárního medailon
ku připojuji svůj překlad dVou Jiménezových
básní. Výběr je náhodný. '



Juan Ramón J I M'Ě N E 2 '
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NOKTURNO

"Evě-zdy- kouzelné hvězdy,
Smutné vzdálené hvězdy —
vy očí mrtvých přátel,
jak kruté jste ke mně!
Hvězdy,
vy očí mrtvých přátel,
na pozemskoupout myslíte...
ach, zduchovnělékvěty zrozené Světlem
kdy přijde opět Jaro ?!"

X

BŘEHY

, Nevím-sám —
jak od břehů dneška
na březích zítřka Zakotvím.

eka odnese, mezitím, _
skutečnost dnešního odpoledne
do beznadějných dálek moře.
Pohlédnu na Východ - na Západ,
pohlédnu k Severu & pohlédnu k Jihu.
Ta celá zlatitá pravda,
due i mou objímá —
v obzoru nebe,
falší zlomená
Nevim sám,
jak od břehů dneška
na březích zítřka zakotvím.

&& &
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MORLQCI PŘICHÁZEJÍ

'Morloci, Bobové, Delta, Roboti - tak figuruje ve
fantasií utopistů „redukovaný“ člověk budoucna?—
ti. Wells, Priestley, Huxley a Čapek jej viděli
takřka shodně. Jednomyslně mu dávají jeden cha—
rakterový ryszvcitovou zakrnělost. Pokud jde o
intelekt, paměta jistý_druh bezprostřední Vala,
jsou tito patvorové'vybaveni—ještě lépe než sám;
člověk. Ale celá emocionální sféra je u nich vx?
gumOvánarAfekty, instinkty, emoce a všechny.vy—
šší city z.nich byly vyraženy“ Jsou stále V nema
trélní poloze: jsou zchlazeni, neučastní.a beze
barví. Pracují, obsluhují stroje, učí se s meta!
diokou pravideanStí, bez záchvěvů, bez-rušivých
vlivů, bez onoho.nevypočitatelného plaménku,ktse
rý se v člověku může v daném okamžiku rozhořet
v požár nadšení a heroismu.-Fungují dokonale ja—
ko hermeticky uzavřené švýcarské hodinky. A šíří
kolem sebe jakousi morovou svatozář, zvířata se
jich bojí a lidé si je ošklivío
Psychologicky vzato je to Správný logický kal
kul. Emocionálnísložky brzdí a „zlidštují“ ma
tematickou funkci mozkovýchbuněk.'Narušují pa
mět a_inhibují vůli; Jsou jakoby kruhová zed,
která drží člověka v lidských mezích. Jsou in—
stancí, které se člověk ptá při rozhodovámí,jďí
činu. Jsou jeho svědomím._Člověk, Summajehonw
šlenek, soudů_ašinů, je tak složitou výslednicí
vzájemného ovlivnování rozumu, vůle a citu —mo
derní terminólogií je resultanta interfunkcí
vrstvy intelektuální, volní a emocionálnío
Utopičtí „homunkulóvébudoucnosti" jsou resul—
renta jen dvou složek, složky_rozumov€-a volní.
Jsou zploštění, jsou dvojrozměrní. Chjbí jim\
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.cit: chybí jim pláč & smích, intuice a invence,
metafysika a filosofie, humor & charme, umění...
chybí jim „persona", _chybí jim osobnost !

Proč se tito romanopisci & dramatikové obracejí
proti této hypothetické Species člověka s tako—
vou vehemencí ? Proč před ním varují a ukazují
na něj výřečným prstem ? Z důvodu, ktery je na—
snadě: tento degenerovaný homunkulus je nabit mo
žnostmi chladné krutosti. Sámnecítí a nedovede
si představit utrpení druhých. Proto s nimi do—
vede zacházet jako s věcmi, z nichž krev neteče.

Hrozí vůbec nebezpečí, žehys člověk mohl v bu—
doucnu vyvinovat, lépe řečeno „svinovat", tímto
směrem ? Lze označit tendence, které by pro ta—
kovou de—voluci svědčily ? Můžemepozorovat v
životě dneska postupující proces citového zakr—
nování ? Nuže, takové tendence tu jsou. Je otáz
ka, co proti nim podnikne stát, škola, theolog,
psycholog a sociolog.

X

První je lehce pozorovatelné „zpovrchncěni" ci—
tového života. Uvolnování a přetrháv:ín3. citových
svazků, které dříve člověka poutaly. Jakási ci
tová atomisace. Člověk je vržen zpět sám k sobě.
Žije prakticky sám se sebou a jeho spoluuěast na
živote druhých, i nejbližších členů rodiny, je
menší a menší. Tak tomu je zvláště ve velkoměstě,
v per'„„ovvch oblastech. Ve dne stojí člověk a'
.stroje, u statistik, u běžícího pásu a večer sefčt inou ;rna do mělké,-povrchní zábavy, kterou
muservírují kino, televise &radio.

Ve dne je sám se .strojem a vecer je sám před
strojem. Z citové nudy a prázdnoty dne —nebo
vět:3inou vykonává jen několik ukonů - uniká ve
čer do říše fantasie: do dějů, do detektivky, do
sebešpatnějšího kýového románu a kýčové veselo—
hry., do cowboyky a v poslední době do southerne—
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" . to znám' z'ev,-který dostal jméno „esco—
šísmgg" - „escšpea je tolik co unik.- & kterým
se zabývá řada vynikajících amerických psycho„
logů. Večer se stává konsumentem.pseudokultury,
nébot "zábava" musí byt lehká & nezatěžující.
Jen.žádné problémy ! Jenom nic, co bych musel
promýšlet, procitovat &nosit s sebou.jako bří_
mě, než to zpracují. Dejte mi sledky povrch !
Dejte mi lehce stravitelnou náhražku !/'Ana1y_
tické postřehy Sydneye Hooka & Harolda Lasswelladi
A ještě k tomu se konsumuje kvantum: pravidelně
dva celovečerní filmy, sedm krátkých filmů na
televisi &několik rozhlasových her za večer.

Lze z tohóto enormního množství opravdu něco
prožít ? Spoluprožít identifikaci s hrdinou dě—
je ? Sotva. Spíše je to jakási vlažná, tempe
rovaná_sprcha, která má omýt duši diváka od
prachu všednosti & přivést ji do onoho panens—
kého stavu, v němžbyla, když se ráno probudil.
Spíše je to jen tříšt vjemů, které mu dovolují
„nemuset být sám se sebou"o Nepoznávat sám v
sobě-- a také introvertovanost, nepostradatel
ná charakterotvorná složka;_je proskribována
skoro jako duševní choroba.

Střední typ průmyslového dělníka a zaměstnance
se pohybuje mezi dvěma extrémyz-mezi atomisací
a zestádněnímo Sámse strójem,.sám se Stíny a
Zvuky, anebo s jinými ve hluku a v nejmělčím
hovoru.

Máto své výhody: lehce se přenáší.přes problémy
dne* nedostává se do konflitků a proplétá se ja
koiuhoř mezi překážkami a uskalími moderní civi—
lisacgo A1e_nutněa nezabranitelně se jeho duše
zploštuje, vysycháa ochořuje citovou atrofií.
Vychládá & deformuje se„ '

)(

To, co se v němčině příhuduě nazývá „tvaumfabri—
ka", mu pripravuje potravu, které se ř“ká „sen—
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“sace". Noviny, magaziny, filmy, radio mu ji do
dávají náležitě bombasticky nafouknutou. „Sen—
sace" —prudká, rychle pomíjející vzrušení smys—
lů. Uder na smysly. Bengálský ohen & gong. VINÁ—
statě je to saturace povrchní, infantilní zvěda—
vosti. Ale možnost sympatie, spoluprožitku je u
ní minimální. Zase jenom pasivní obdiv, v horším
“případěpasivní závist...

X

Pro náležité zpracování životního & uměleckého
zážitku je třeba času. asu na promyšení, na pH)—
žití, abychommohli být s věcí hotovi, abychomji
mohli začlenit do své vnitřní struktury, aby nás
trvale obohatila jako zkušenost. Ale právě čas je
vzácným kořením_pro člověka dneška. Tempo a tem—
po ! Je štván Chronometry, píchacími hodinami,za—
čátky představení. Nemápokdy se zastavit & podí
vat se do sebe, co s ním vjemy a dojmy provádějí.
Je ještě stván, i když sedí v ztemnělém & měkce
polštářovaném biografu. Tempoje jako ocelovýxmi,
který mu zabranuje v přístupuk sobě samému,v
sestupu do sebe sama.
A tak z hektického a ušbaného bahna moderního
zmechanisovaného života se pomaloučku vynořují
bezbarvé, rozplizlě hlavy Morloků. Nabývají své
odlidštěné, prázdné podoby, a šíří kolem sebe at
mosféru nudy, nepřináležitosti & vnitrniho vakua.

X

I po stránce technické se ponenáhlu stává moder
ní uživatel mechanického komfortu'pouhým „stlačo—
vatelem pák a knoflíků". Mechanismutěch technic—'
kých zázračků většinou nerozumí. Jiné mozky je za

\něho vymyslely. Jemu je dovoleno obsluhovat je &
vyvinovat při tom inteligentní námahudvouletého
dítěte nebo opice. Oba borové to už dovedou. Je
obklopen záhadami strojů jako primitiv byl obklo
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pen záhadami Přírody.a vesmíru a diVými šelmami.„
X

'Stařičký názor byl, že člověk;_stvořený k gbgazu
Božímu, je jaksi tvůrce en mínlature. v_tvureím_
aktu spatřovali filosofové mlnulostl nejjlstejší
základ spokojenosti a štěstí.
Tvůrčí činn0st nemusí být právě komponování sym
fonie, tesání Davida z mramorunebo pilování sea
fokledvského dramatu. Může to být výroba boty,
vyšívka, amatérský akvarel, navrh knlhOVny nebo
laické sestavování horoskopu. Ale jedno,nezbytně
postuluje: celost ! Uskutečnění myšlenky od A do
Zet. Se Vším hledáním, zkoušením a se všemi-ko—
rekcsmia Se vší belestí, která tvůrčí proces nez—
bytně provágí._s pochybami a vědomímnepostačíteelnosti a s usilím kempensaoe. Ten boj o vlastní,
Svůj tvar, je na tom to nejcennější; To práfš
slouží k prohlubování Osobnostia Hledaje tvar“
svého díla, hledáš sama sebe 1

A poznávaje sama sebe, prohlubuje-š, a rozšiřuješ
svůj citový svět: začlenuješ se do tkáně společ—
nosti, kultury a Osudu.'Jaké jSou tedy možnosti
pro dělníka u frézy, pro kalkulantku u počítací
ho stroje nebo pro asistenta chemie_?
Pro moderníhodělníka, jehož speoíalisace je už
ší a užší ? co ze sebe vkládá do,své práce ? Cow
ze svých myšlenek může ztvárnit ? Jaké je jeho
iuspokojení, když si večer umeje ruce a svlékne
overally ?

Ovšem, je nemožnovrátit se dnes k manufaktuře.
Nelze učinit krok Zpět k individuální výrobě.Ale
„tvůrčí činnost? je potřeba tak naléhavá a neod
mluvná, pro Zdravý a harmonický rozvoj osobnosti
tak neabytná, že by se mělo už jen v zájmu dušev
ní hygleny pro ni podniknout vše, co se dá.

'a



Ukazovattakové možnost:,provadet instruktáž,
_pořádatkursy... to je ukOl, který by přinesl
snetušenésociální i ekonomickézisky.;
Ale kdo se tohoto ukolu pddejme ? - Zatím j en
pracují továrny snů na plné Obrátky &chrlí na

_horečný trh neukojitelností své zmetkovitá & ná—
hražkovité produkty. A z kin a od televise od
cházejí ne8pokojení diváci s hryzavým, nejasným
hladem na dně okrádané duše.

] X

Kdybychomna kulturní žebříček aseimilace hodnotpostavili \
a/ moderního průmyslovéhodělníka, který si od

pracoval svých osm hodin u stroje a večer
shlédl x filmů a

b/ athénského ševce, který udělal za den pár bot
pcdle svého nápadu &večer Se šel podívat na
Sofokleovu tragedií: '

jaká by byla mezi nimi kulturní vzdálenost ? Bylo
by ji lze změřit aniž bychom vzali na pomoc zku—
šeného hvězdářského matematika ?

„ x

Ano, 2 hekti kvch vod konjunktury &nadprodukce
“se pozvolna vynořuje bledá, bezbarvá & bezvýraz—
ná tvář Morloka s těžkými unavenými ví čky & s o—
čima bez zájmu. UŽJVákomfortu; technickych vy—
možeností, O iaký cn se nesn'ilo ani Hírun al Ra—
šídovi. A přece je chudší ne: pariové starověku.

Na jeviště dějin přichází bohatý, chladný a nebez—
pečný žebrák: přichází Morlok

& & &
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OSMÝ ROK v MNICHOVĚ

/ Listy deníku /

MOTTO:Upřímně řečeno, bojím se našeho hrdinst
víla bojím se naší zbabělostí /květen 45
—unor 48/. Myslím, že ani v jednom ani
v druhém neznáme dosud potřebnou, snesi—
telnou míru. Kolektivní rozvahu zaměnu—
jeme někdy za zbabělost a hrdinství pře—
necháváme jednotlivcům;

Mlha a noc

l/ Francouzský film: Mlha'a noc. Je to hrozná
vina ! A bylo by hrozné, žít mezi lidmi a dí
vat se na ně brýlemi, na jejichž jednom sklíč
ku by bylo napsáno "mlha" a na druhém „noc".
Nevím, kdo by si při pohledu na buldozer, roz
hrnující hromadumrtvol, mohl pošetile a blá
hově myslet: „Dobře, že jsme bez viny ! "

2/ Výlet šedivým podzimním dnem roku 1956 do
Dachauo Zdráháš se uvěřit, že v této „nic ne
říkající krajině", v níž visí oáry mlhy jako
prádlo na bělidle, stál obávanýhrad'hrůzy,
moderní mučírna našeho pokrokového století.
Ale tak tomu bývá vždy, když se člověk opíjí
sám sebou: jeho vlastní křivdy, jeho vlastní
poklesky se před ním skrývají v masce nenápad—
nostia —Táborové baráky jsou dosud obydleny.
Neziji v nich však vězni, ale lidé, zbavení
svych domovuoVina zločinců je trestem'nevin
nych 3 _ % tady někde je místo, na kterém ze—mrel cesky básník, spisovatel a novinář dr.
Alfred Fuchs. Stál v mrazu na pranýři & polé
vali ho studenou vodou až do skonání. Tady

' ».n..-'," .
5.4- A; __
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měkdebyla také cela arcibiskupa dr. Berana.

5/ Ale smíme zapomenout pu) cizí viny na vlast—
—ní? V paměti ještě uvízly obrazy z května roku
1945: Viděli jsme umírat člověka, kterého ubili *
látkou, jejiž konec byl prepichnut velikým hře
bem; Viděli jsme umírajícího konfidenta, kterému,
kByž *prošil o vodu, podali sklenku s lidskou mo—
čí. —Slušní lidé byli diváky.
A ještě-mnoho jiných obrazů ukrutenství. Lidská
paměť po nich sahá po paměti: pochod smrti z
Brna; sedmdesátipětiletý stařec, hnaný se zakr—
váceným obličejem v_husim pochodu městem, repor
táže Michala Mareše o ukrutenstvi na Češích i
Němcích / a zvláště jedna z nich o německé div—
ce, která pojídá vlastni výkal a jazykemvytírá
vlastni celu /o

4/ A přece se = do jisté míry - musí zapomenout.
Jak jinak bychommohli vlastně dále žit ?!

Politický vězeň roku 1956
—.\

l/ Vezou ho v autobuse na práci starou známou
\ulicie Proč není člověkem, který právě přeběhl
ulici navdruhou stranu ? Před sebou má své ru—
ce. Vždyt tyto ruce by raději tlačily kočárek
po chainíku ! Večer bude stát u tmavé zdi a my—
slet na onoho čloyěka, který přebihal ulici a
na ženu s kočárkem a bude jim závidět jejich
štěstí = radost, jakou vždycky cítíme, když se
setkáváme s důvěrnými místy svého dřívějšího žiu
veta. = Myslím na přátele a zvláště myslím na
Jarku a jeho-matku, malou vetchou ženu, která
obchází vysoké zdi věznice_a nechápe. A má sram
ce tvrdne. Je přece jen těžké odpouštět „ vězni—
telůml Jak dlouho ještě pocrvá naše cesta k uš—

&lechtilegšímu &lepšímu ;
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A venku hlučí stroj - velkoměsto.

;, Lidé v chrámu: trosečníci hluku. Venku: Báby,
lon: zmatení hluků.

2/Soudím, že je přece konec konců jen nesnadněJ-.
ší, dobrovolně dodržovat zákon, a lehčí & poho
dlnější, žít si vlastními zákony. bylo-li před
200 lety-hrdinštější, byla—lí to Vyzva, vmetená
do tváře obecné konvenci, žít vlastními zákony,
-není tomu dnes opačně ?

5/“Kajícnost sedí v zadních lavicích. Éokoru neř
ní skoro ani vidět. V předních lavicích se tla—
čí jiná společnosta

Atoma literaturao

1/ Pod zornýmúhlem subjektivnosti: Fysikové mo
derní literatury: Bernanos, Kafka, Becket. Max

M\Plancknovodobéliteratury: Dostojevskij. tu
'nod školských let po prvé „Bratry Karamazovy".

V němčině. Atomylidských osudů, příběhů, váš
ní,_odpadů, podvodů, hrozeb, oplzlostí, sobec—

\-_radosti, víry, opojení. Osudy, které svoutv
pr“ kostí trhají obal celé knížky.
2/_Až dosud odsuzoval autor čtenáře k roli out—
sidera v jeho stínu. V nejlepším případě: spi—
sovateluprůvodce, čtenář - zvědavý návštěvník.
Eysikové moderní literatury však čtenáře vyma—
nují z této přežité degradace &vybavují ho pra
vomocí„spolutvůrce.

3/ Tak jako říkat myšlenku po lopatě by bylo v
současnémrománuhrubým porušením literárního
vkusu, tak i zdlouhavá vyjadřovací forma by by
la prestupkem proti novodobémuumění literární
zkratkyo Obsah je víc, než popiso Ve světě se
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zkracují vzdálenosti, v literatuře se zhuětuje
myšlenka i vyjadřování. Čtenář domýšlí, rozvíjí
a dotvořuje s literárním tvůrcem.

Poslední list z deníku.

/ Žiji již osmýrok v Mnichově. / '

Bohemia - Bavaria: obě země mají ve znaku lva.
V obou zemích vaří dobré pivo. Čechy daly Evro—
pě jako jednoho z mučedníků Jana Nepomuckého,
v Bavorsku ho uctívají. V Čechách komponuje Ja
romír Vejvoda, v Bavorsku hrají a tančí jeho pol
ky. V echách teče Jizera, v Bavorsku Isara, je
nom, že Jizera je přítokem Labe, která teče do
gěmecka a Isara přítokem Dunaje, který teče doeskoslovenska. Bavorským národním jídlem je ve—
přová-knedlík-zelí, české národní jídlo_se ovšem
od bavorského liší barvou knedlíku, chutí pečín—
ky a zelí. Bavoři jedí hodně a špatně, Češi jedí
hodně a dobře.\Bavoři 1 Češi se také rádi hlučně
smějí. Bavořan se dovede rozesmát pupkatemu strqř
ci, upí ejícímu z mazu, nebo nestydaté sošce na
stole. ech se směje raději delikátnějším vtipům.
V Bavorsku si dávají.muži najevo projev důvěry

štuchanci a popleskáváním po plecích, v echách
se muži drží za ruceo V Bavorsku jsou ještě kra
je, kde „der Bohme"znamená nadávku. Je to asi
to samé, jako když Čech o někom pohrdlivě proho—
dí: „Vždyt je to jen Bavorákl" Bavoři mají pro
něco naprosto neznámého označení ein bčhmisches
Dorf", což je pro Čechy „španělskg vesniceW, kte
rá leží zeměpisně někde v Bavorsku. - Cov ivo
spojuje, řeč rozděluje ! A na konci je pr telský
stisk rukou a usměv vzájemného porozumění na tvá—
ri. 

& . & &
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ŠBÉČČ*PFĚY0_PQTXIpiBJGZQĚ7KSČxn893310Džé'áe tře;
ba rezvíjetvebcielístícké umění a téměř ve Staj—„
nou doba Vyšel y.1deolpgickégťbrgánugmaďarskýghT*
jkomúnistůýTaISadalmi"Szemlafutokgprbti-spisovaa

vtelům, křeři rozvíjegš Jiné uměnínež socialis“tickéL'Budé'práýo_Zd„3aznilo, ve shodě s reaolu_
ci XI. sjezdu,_žBPQCVršenísocialismu je neroz
"lučně"3pjeto;e'd0vršenim_kulturní“revoluce*a<nů
“ším upevněnímkomunistické,ideologie v lidových
„maBáchspolu_e rozhodným eučtováním-se zbytky i
deologie_buržoasnÍQ5TapsadalmiťSzemle obvinil?
ekuping významnýChHmaďarských_SpisOYatelů„že

*ztěleanwji ideologii sraženého'třídního„nepři—
gtele a-kolísaféhó“měš áka,' ' "
-MačarskýkomuniStický listluweřejníl—prudký výa
“pačproti skupině výZnamnýchspisovatelů jako
je Peter Veree,„Bal/SZabo,.GyulaIlles, Ištván ;
Bigoi'Laszlo Neméth_aAron_Tamasi& obvinilíje,
že nevyvodili žádných_dů81edkůz říjnovýdl'u—
dělostí roku.1956. ? této SQúVislosti list.na—
psal: „Tito_spisovatelé.nepodnikli nic pro.kon
solidaci, když'byla poražena.protírevoluce.Pro—
'jevili naopak vysloveně oposiční pqstoj, při
;čemžse*epirali o svá vlivná postavení. Došlo
_sice k několika ojedinělým, ale málo přesvědči
výu pokusůmo sebekritiku; ale většina těchto
apísovatelů setrvala ve svých názorech. Byl to
zejména,Peter Veres, který ve svýeh dí;ech kri
tisoval formóunacionalistických frází lidově
demokratické zřízení a zase jiný spisovatel
Gyula Illes se Zabalil ve výmluvné mlčenfe Je—
jich dnešní zdrženlivost & oposiční postog je
tím nebeZpečnější, že by gnohl sloužit za oponu.



živlům, které-pomýšlejí na povalení lidové de
mokracie."

Tarsadalmi Szemlevytýká dále této'skupině spi
sovatelů, že jsou představiteli ideologie tak
zvané třetí cesty, která je s to odcizit vládě
proletariátu mnohéspolečenské skupiny. Lidová
demokracie od těchto'spisovatelů očekává, že se
konečně vypořádají s vývojem posledních měsíců
a že Odloží své falešné názory, aby se nedbstali
do isolace od sil, určujících dějinných vývoj.
A v závěru svého článku praví Tarsadalmi Szemle
výstražné: „Strana a vláda chce zdůraznit, že
je povinností těchto spisovatelů; kteří se těší
uctě veřejnosti, aby brali podle svýdh možností
stále větší učast na výstavbě lidovědemokratické
ho řáduc Strana a vláda zejména nehodlá přípus—
tit, aby se tito spisovatelé organisovali jako
politická či literární skupina."
Významnýmfaktem bylo, že tento článek přetiskly
tři vedoucí maďarské denní listy a již z toho je
zřejmé, že dnešní představitelé moci v Madarsku
neberou oposiční postoj těchto spisovatelů na
lehkou váhu. Vždyt mezi nimi je Gyula Illes,kte—
rý je dnes považován za předního maďarského bás
níkao Je zde dále Lászlo Neméth,největší žijí
cí maďarský dramatik, Peter Veres, vedoucí ove
lista,a Aron Tamasi, přední představitel megera
ké prozy. Tarsadalmi Szemle všechny tyto spiso—
vatele obvinuje, že se sice nestaví proti režimu
přímo, ale že Se ve svých dílech projevují jako
spolubojovníci revisionismu a'že dokoncevystu
pují jako jeho ideologové. Zdůraznují nadměrně
národní svéráz, idealisují malého zemědělce, do—
žadují se revise vztahů k Sovětskému svazu a pod
trhují vedoucí poslání inteligence. Vystupují &
požadavkemnárodního osvobození & podléhají tlaa
ku reakčního veřejného mínění.

Hříchů, jichž se tito vedoucí představitelé ma;
darské soudobéliteratury_dopouštějí9 je tedy
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pěkná řada a jejich souhrn v podstatě předsta—
vuje program současného madarskeho rev1Sionis
mu. Nic nenahání dnešním uchvatitelům moci v Ma

arsku více hrůzy než toto heslo již proto, že
dnešní madarská komunistická strana se stále ad_
'tá v nejistotě a stále ještě nebyla s to vybudo_
vat si pevnou základnu, jak organisační tak ide
ologickou. A článek Tarsadalmi Szemle bezděčně
doznává, že tato strana bez ušpěchu bojuje pro—
ti myšlence národní, která se projevuje nejen v
-dílech zmíněnýchspisovatelů, ale která stále
ovlivnuje především maoarskou mládež. Jiný ma
arský komunistický list napšal, že velká část

universitní mládeže se stále nechce smířit s 11
dovědemokratickym řádem. Přes všechny čistky a
kádrování na vysokých školách se ke straně hlá—
si jenompouhá čtvrtina universitních studentů!
Také v tom prý se projeVuje vliv spisovatelů a
proti těmto duchovním vlivům nedovedou madarští
komunisté postavit nic jiného, že brutální moc
policejního aparátu, jež se opírá o sovětsko
oporu. Proti těmto duchovním proudům se v Ma ar—
sku bojuje mimořádnýmisoudy & teroristickými
rozsudky.

Madarskýrežim je tedy stále v-defensivě, přese
tože Rudá armáda.potlačila již téměř před dvěma
lety národní povstání a přesto; že hlavní před—
stavitelé tohoto povstání skončili před krátkou
dobou na popravišti. Jsou v proudu nové tajné
procesy, jejiéhž obětmi-má být řada spolupracov—
níků Imre Naaye a mezi nimi také vdova po býva—
lém ministru zahraničí Rejkovi, který sám byl
popraven & později zase slavnostně rehabilito—
ván. Komunistický režim roztahuje po celé zemi
sít konfidentů. Zakládá tak zvané výbory lidové
kontroly, které mají jak se udává, na patnáct
tisíc elenů. Byly prý zřízeny proto, aby úřadem
pomáhaly potírat korupci & rozkrádání veřejnéhb
mačetku, ale jejich pravymposláním je špiclovat
& donášet policii. To vše ale, jak se zdá, pomáhá



málo. Oposici lže_zahnat do podzemi, ale pod—
zemní odpor podrývá kořeny státního zřízení je—
ště nebezpečněji než oposioe zjevná. V této-si
tuaci začíná režim s náporemna spisovatele. U
nás Rudé právo zdůraznilo, že někteří umělaišpůb
ně pochopili závěry XX. sjezdu & kritiku dogma
tismu a že podléhají vlivům revisionistickýdhtar
dencí._Tarsadalmi Szemle zase píše, že se přední
madaršti spisovatelé stali spolubojovníkyrevi
sionismu. Tak se kupodivu souběžně pořádá taže
ní proti revisionismu v Madarskustejně jako u
násc Komunističtí vůdcové žili po léta v předsta—
vě, že hlavním předpokladempro budování sociali
smu je výstavba těžkého průmyslu a dnes jsou zne—
pokojeni tím, kterak se v komunistickém světě '
rozmáhá reviáonismus, jež vyvěrá z duchovních &
nikoliv materiálních zdrojů.

&ž & &

Z_NOVÝCH KNIH EXILU&; - ee4====

Dr Pavel Š“ V L A Š Í M :

KAREL ČAPEK o KOMUNISMU

KAREL ČAPEK :.PROČ NEJSEM KOMUNISTOU ?

IV. svazek edice Kamennýerb. Nákladem Kulturní—
ho referátu s. uprchlického výboru v Německu.
Doslov Dr Antonin Kratochvil.

Bibliofilských tisků jsme zatim mnohov exilu _
nevydali - Cápkův esej „Proč nejsem komugistcu?"si bibliofilského vydání plně zaslóuži. apkovo
politické kredo by si měl přečíst každý exulant
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'- možná, že na mnoho problémů které prochází
nitrem každého z nás, dovede Čapek odpovědět
—i když od napsání jeho eseje uplynulo více
jak třicet let. Esej stále aktuální a stále
žhavý —jen několik vět, jen několik myšlenek,
a zdá se vám, že tyto věty musely být napsány
dnes - že tyto myšle_ky musely být vysloveny
dnes —třeba v době Ženevských jednání.„..
„Methoda komunismuje široce zaležený pokus
o mezinárodní nedorozumění —je to pokus roz
tříštit lidský svět na kusy" —anebo dále 
uNenávist, neznalost, zásadní nedůvěra - to
je psychický svět komunismu, lékařská diagnoa
sa by řekla, že je to pathologický negativis—
mus" atd. atd.

Dr Antonín Kratochvil v doslovu k Čapkovuese
ji ukazuje na nerozhodnost pražských komunisě
tů —co s apkovým díle a pragmatismem - a na
konkretním'připadu čapkova nejvýznamějšího
dramatu „Bílá nemoc" ukazuje —jak vypadá v
praxi tak nevinně gmnamovanézaktualisování
moderních děl klasiků.

& & &

OKNA

kOMUNIsgIčTÍ AGENTIPŘISKŘÍPNUTI. Nejen stá"
lymi neusp chy, ale i zostřenými tresty je1x»
stihována komunistická špionážní sit na uzemi
Německé spolkové republiky. V minulých dnech
byli opět odsouzeni dva agenti českoslovenSké
zpravodajské služby —jsou to Georg Grant,
alias Mircelav Zarko, alias Dr med. Th. Borov—
ski ke čtyřem letům káznice a jeho spolupra- '
covnik Josef Lehovec ke dvěma letům vězení(.
Hlavním bodemobžaloby byla politická špionáž
& unosy do ČSR. Různé variace sebeobhajoby G.
Granta vyvolávaly na tvářích soudců ironický
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smích. I když většina špionážních či únosových
pokusů skončila fiaskem —nelze činnost této
dejice podcenovat —bylo zjištěno, že režimish"f
té jim vyplatili,na 35.000 DM.Obapřiznali,že
jedním z jejich ukolů bylo odvádět pozornost od
práce skutečných školených agentů. —Lehovec
byl během války členem jednotek SS, Zřejmě výš
borná kvalifikace pro spolupracovníky ministra
Baráka ! _Ně—

X

ROMÁN EXILU. Vyšel v Československu, má název
QČFÚŠTgš-LÍÉNE..." a jeho autorem je brněnský
s isovatel Zdeněk_PLUHAŘ.Kniha byla pochválena
/£ malými jen výhradami/ i Rudýmprávem. Oč v
ní jde ? Líčí osudy několika obyvatel tábora
Valka. Jeden z nich, Polák, je zavražděn Čechem,
který se chtěl zmocnit jeho emigračních papírů;
z bývalého důstojníka západní-armády je obratný
zloděj, děvčata se prodávají za konservy americ
kým vojákům; student Spáchá sebevraždu, protože
nesehnal stipendium, nepochodil v lásce a byl 1
jinak zklamán exilem. Jiný exulant /s pochybnou
minulostí národního správce/ se stane "špionem"
atd. Jen mladé dvojici —on má krátkou zkušenost
z cizinecké legie, ona byla znásilněna zástupcem
velitele Valky —se podaří dobrodružný utěk doeskoslovenskao
Íedy: Opustíš-li mne, zahyneš. Leda, že by ses
vrátil domů.„o '
Na tento námět byla už napsána v ČSR i-divadel—
ní hra, na.toto thema vycházel také „Hlas domoe
va". Pamatujete se ?
Praha má o nás Zájem. Nu, o tom z mnoha & různých
důvodů nepochybujeme.
Vratme se však k Pluhařově knizeo Není, pokud je
nám známo, soudruh. NaOpak měl po unoru 1948*wí
ké potíže a trvalo mudrahnou dobu, než byl vzat
spisovateli-komunisty na milost..Zdá se nám že
byl za autora knížky vybrán, že si námět nevolil
sám; snad ani nedostal potrebný dokumentační ma—
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teriálo —Tím se pokoušíme omluvit omyly a chy—
by, kterých by se autor románů z blizké minukxř
ti &vlastně stále ještě aktuální současnosti
dopouštět-neměl. V takovém případě má autor 
i autor "románu" jen omezenouvolnost.
Co by řekla Praha třeba dílu exilového spisova
tele o nynějším Československu, v němž by např.
napsal, že "TVORBA"v roce 1953 /kdy už nevy—
cházela/'napadla „KULTURU"/kteráještě nevychá—
zela/ z protistalinské linie; v níž by tvrdil,
ae všichni občané včetně partajni smetánky cho—
dí oblečení v hadrech, že z ČSR se může podle
starého slibu s.Zápotockého volně vycestovat,
kem kdo chce, jak kdo chceo - Praha by jistě
řekla, že je to lež..
Něco podobnéhomusimetvrdit„g'povidánkáqh,9b
sažených v páně Pluhařově knize.„SVOBQDNY,ZI
TREK" bije do „BOHEMIE“a ta zas do „CESKEHO
SLOVA"&naopak. Trbjice časopisů, která vedle
sebe nikdy neexistovala. - Mluví se o emigran—
tech-vrazích,_emigrantech—zlodčjích, o exulant—
kách zahnaných do prostituce - a na druhé stra—
ně se přiznává jen několika desítkám, že ušly
tomuto osudu. Je to pravda ?
Opustí—li Spisovatele tvůrčí fantasie, dá—li
se svést slogany, propagandistickou lží —pak
hyneg A zahyneo „ —JN—

& & &

ZRCADLO DOMOVA w

ČAPEK AKTUÁLNYA dokonale Spiniš...Ak je
,PROBLEMATICKY_ to hra,ktorá má varovat

pred nebezpečenstvami
nášho roku, taška v nej
možno akceptovat situm ,
ovanie.deja do Ameriky,
nejasné ostávaju viace—
ré narážky a repliky;
Efekfmáscéna a scénické,

„=...-*A

„Bielu nemoc inscenoval
na javisku činohr F.C.
Hviezdoslwa J. Bu ský.
Rozhodol sa hru uvíeet
ako hru aktuálnu a na—
liehavuJTento umyselxme

šgodarilo sa mu však vždy
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riesenie_postráda3u1ne
kedy zrozumitelnost, i
nokedy zas umelecku lo—
giku: výsledok je potom
nie vždy dost jasný. "
/ z článku divadelního
kritika dr.J.Boboka v
bratislavské PRAVDE
30. mája 1958 - str.5/

X

ARNOŠT LUSTIG o SOBĚ

„Jaké byly reakce,když
jste někam nějaký ru—
.kopis poslal ? Odpověd:
Různéo Na příklad jed—
nou jsem poslal povíd
ku do Hosta do domu.Je
den z redaktorů mi řekl,
že se mu má povídka lí
bí, ale že v redakční
radě byly námitky, do

„konce prý někdo pochy—
boval, jestli vůbec e
xistuju a jestli to mý
nenapsal a neposlal sám
Egon Hostovský. Neboza
se sepovi'dkalíbila, ale
chybel jí optimistický
konec.
Říkali mi třeba, žepí—
šu jako Marek Hlasko;
Ale já jsem od Hlaska
tehdy ještě nic neznaL
Jinde mi řekli: Pane
Lustig, dyt je to KaVe
ka! Přitom já nejsem

vůbec schopen Kavkuěďst. '
Kdyajak dlouho vznikaly
pdvídk „Noci naděje"?
Odpověšzn
přepisoval znovu & zno
vu, obrazně řečeno na?
koleně asi přes pět na. “
Mámdvě krásné děti a
téměř stejně krásnouže-“
nu & jeden pokoj se vším
všudy - 4 metry na dél
ku & 4 metry na šířku.
Ale můj domácí je lidu
mil; vyklidil mi na 3
měsíce zdarma mistnost
ve Sklepě & tam se mi
pod acetylenovou lampou
dobře píše,
Jaké máš vzdělání? Od—
pověd: Mávnutí rukou...
Mám3 měštanky a noví
nářskou fakultu bez ma—
turity &bez doktorátu!
/Ž interview uveřejně
némv literárním měsí
čníku KVĚTENč.9 —kvě
ten 1958 —str.518—521/

::

KDE JE DNES ODVAHA

psát velká myšlenková»
díla, jako je třeba Ze
života hmyzunebo Bílá
nemoc? —tak se ptá o—
lomoucký šéf činohry Ka—
rel Novák v zajímavém
rozhovoru, který s ním

„,-.

Psal jsem je a _.

——r-—..—_

_'.A..



_J.—_

126.
; .

měl redakt r Kultury v
l7.čísle. lověku se
přímo vnucuje na otázku
odpovědět Otázkou: „A
cožpak Nezvalova Atlan—l'
ziía není právě z toho
druhu her, po jakých vo
lá & jaké chce hrát Ka
zel Novák?" Je zásluž

„né upozornit, co Všelťm
' chybi, ale ještě zásluž—

nčjší by bylo nenechat
ležet ladem to, co máme
a co hrám apkovým vzmb
šlenkové odvaze a bás
nickém výrazu myslim, ne
'zadá! Stin nezdařenégue
miéry, zdá se, odstavil
do stínu i dilo Nezvalo—
vo.

'/ DIVADELNÍ NOVINYč.15,
28.5.1958 '" Str.? /

x

GENERACE NEBO "GENERACE"

.Doankety literárníhonm—
sičníku KVĚTENo problé—
mech mladé literární ge—
nerace poslal příspěvek
1 „stalinista“ literární
+;ieoretik Jan STERNByl
členem rověřovaci komi—
se ve S S, literárně se
odmlčel'mezi lety 52—54;
3 jeho článku citujeme:
„Mladá generace? Ano,a1e
jaký má program! Má pro—
gram oné skupiny mladých
básníků &recitátorů;he
ří'vystoupili v divaáůkl

Práce s přitažlivým he—
slem: UNAVENI HRDINOVĚ?
Nebo má program:

/Navrtat mraky.Padat do?
lů./Za rudým květem bě—
žet k polu. /A urvat as—
poň metr, aspon hrat /
země, již dosud nedotkl
se lidský prst./

Co přirozeně a pochopitelně spojuje většinu
mladých umělců/neboame—'
ptů umění/, to je poXX.
sjezdu KSSS odpor k sdmr
matismu,šablonovitosti,
oukrátkovému optimismu
atd. —prostě k vlastno-
stem, které pokřivovalyrůst realistického umě—
ní. Avšak tento odpor je
chabým poutem! Pouhá ne—
gace nestačí k tvorbě —
ba ani k radikální likvi
daci toho, co chce nego—
vat. A právě tady, na.tén
to kšižovatoe, jak se v:
pořádat s nedávnou mi—nu
J_osti, se cesty rozclá—zejí.

teříasiJsou mladí umělci„k
mají na skutečnost
takýto, poule mého, čí—tankově schematick _ po—
hled: Na_mllost_lzewpo—dle nich vzít socia_lis
tické"umšp_íjen_asi;gg
roku 1948? Pote_ňastalopanství kultu osobnosti
&všechno-_co vznikng
_ylo kyc._schema_kožen-,

w—ww—nno—rw ...o-n:..-.n— _M—-— a_n—ppannu-á

. „mé—a.
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“ kový realismus paumění ale do krve rdítby se
a V neilepšňn prípadě měl anes každýlkdo te—.
umělecký omll mistra._ hd 'ako um„lec z sta \
Já si zase m slím že IEOSĚeJnř. Kritisovař
Soud času ne%ude Šachy & ne vynášet Íško řía_
velačný ! NaOpak jsem klad umělecké charakm
přesvědčen, že jepičí rnosti lehOm měli to—
život budou mít kate— Ě21_Ě%9_ĚÉĚ%%,ELŠ%%4gorické soudy dnešních proto e Bem 00_ 3033
vševědů, kteří přeslň- PTOtOŽGJGhOduševní _
ské a umělecké snažení stav byl chaos z TGVOH ,
oněch let dělali pro- luce, která ho ohromí-,
stě škrt. Ěímpak Se E— TE; A nao ak dáVámB'
ší od oněch „vulgari- & ?V 1 28 p; kla ,
sátorů", kteří se ste- umělcům, kteří se V to 3_
jnou hloupou nafouka— dgbě bez V hrad “SĚÍĚŠostí dělali krát e_ c _gýavsna * se

.gnoru 1948 rázný gdeš- rázem rozréěit ukoly),
nický škrt přes „zetlea É_BŠEŠŠ_ŠŠ—Ě2%ÉEŠÉ£%É$Že" um na. svých starších at je t 120 999 e.,
druhů?A ještě směšnější Zůstane hrdostí mnoha
je, když takový obrazo z nás, že jsme s revo—

_boréc a NOVÁTOR,kterě- luční dobou nGkolabóro
mu snad ani Gorkij ne— vali, ani nekoketovali,
ní dost opravdovým u— ale že jsme ji žili.mělcem naletí modě .
jež je,stejně mladá'a A Já nevidím žádnou pro

. , 4 _ ._ past —nýbrž spř zněnom:
ŠŽÍŠlŠŽtŠŽŽŽ padeSátl dejme tomu mezi otolo

' vým Kolumbem z roku 1957
Přál bych těmto dvace— a Skálovým Skřivanem z
tiletým vševědům, aby tolik vykřičeného „Máje
je aspoň jednou v živo země" z roku 1949. Prá
tě inspirovaly ty my- ? vě tak jako nevidím
šlenky & city,kterě mb- dnou propast n 'brž ři
ly do plachet našemu zněnost mezi bledžši Do-v
umění na jaře l948!Vě-v minikxpredunorogýoh ad
ru, to nebyla špatná & unavenxml rdipx dne —

a !' Minspirace. A ne_pyšni5
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/KVĚTENč 9 /květen 58/'Zlárním kreslířem.komu_str. 470 _471 / „nístíckého ti'ku. Nikol
_ mu to celkem nevadí.
;' / Nebuduale Zabíhat

,; příliš o podrobností,
SLAĚŘAAUŠŠDAMODERNÍ ? nebot mžda převlékáníKAB T kabátu podle počasí ne
„Italové jsou teleran- ní ani u nás neznámá./e
tní. Jejich populární /'Z článku Svatopluka 'kreslíř Verdini z po
litického kreeliře fa— Šlšgáeš ŠŠĚŠN3»ŠšrŠšisticky orientované- _
ho se stal dnes.popu— 417 421'/

ne & &

ZE ZÁPISB V KNIZE NAVŠTĚV V ČESKOSLOVENSKÉM PA—“VILONU V BRUSELU:

„Ukazujete zde něco, co lidem domanedáte." -4
„JeStliže u vás vládne takový blahobyt &ráj,
proč tolik tisíc lidí od vás uteklo &utíká?"
—„Dávám přednost svobodě." —„Je to- sice hez—
ké, ale je to ukázka bolševického kapitalisma."

& & '&

rZáklademkomunistické diktatury je neklítická
neomylnost Režim, který se bojí kritik;y & sa—
mostatně myslících jednotlivců, sám.sebe od—
Leuzuje. T. G, MASARYK

& &. &
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Ivan J E L Í N E K :

PÍŠĚALA
-—d—-—_

Zvučí & koří se
a stoupá k tvému klínu
ten štíhlý nástroj hudby dyšné.
Melodie přesné, pyšné
skrz noo, naveskrz hlínu
pěje dech, modlí se.

Pod prsty proudit dává
hudbě mízné
—tak vysoko
jak ptactva tvého křik;
jak hluboko
tvých hadů syk - \
tobě bělořízné.
Dutiny dírek ohmatá
rytmem & dechem.
Hudbou tě rozpoznává,
rtů též spěchem.

Očima dírek dokořán
k tobě volá dolů,
jde, za bezedno hledí.
Jak stoupáš k nám,
oči zvučíoímu stvolu
ucpe, by neoslep tvou spěží;

& & &
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igen Ramón J I M,É N E Z :

PLATERO A JÁ
__v—

/'Andaluzskéelegie../

é/ Přebásnil JIŘÍ KOVTUNA7

Platero, můj stříbrošedý osel, je malý, vlasa
tý, měkký a při doteku tak hebký, že se zdá, ja
ko by byl celý z vaty a neměl kostí, Jen zřúxl—nice jeho očí jsou tvrdé, jako dva chrobáci z
černého křištálu.
Nechám—li ho volně pobíhat, jde na louku axúaž—
nými us ty se laská s růžovými, modrými a žlutý—mi kvítký; sotva se jich dotýká, Zavolámtiše:
Platero ! A přiběhne ke mně svěžím, drobnýnlpo—
klusem, takže slyším zvonění, jako by se smál a
jako by se v dálce ozývala rolnička. Shltne vše—
chno, co mu dámo Chutnají mu pomeranče a manda—
rinky, muškátově hrozny, které jsou ambra sama,
nachové fíky s křištálově jasnými liapkami medu,
Je hebký a něžný jako hošík, jako děvčátko..„„
ale ve svém vnitřku pevný a suchý jako z kamene.
Když se na něm v neděli projíždím ulicemi naimp
nci vesnice, postávají liknavi vesničané, oble—
čení do svá.tečníoh šatů, & pozorují ho: je z o—celi!

,Z oceli„.. z oceli a zároven z měsíčního stří—
bra„

HRBZA

Měsíc nás proveízí, veliký, okrouhlý a čistý.
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Na snivých lukábh vidíme nezřetelně jakési čer—
né kozy uprostřed ostružinových keřů; Kdosi ně
mý se ukrývá, než přejdeme. Nekonečně vysoký
mandlovník na svahu, obalený sněhem květů a mě—
síčního světla, s vrcholkem v biém oblaku,stře—
ží-stezku, posypanou březnovými hvězdami. Voní
pomeranče... Vláha..c a ticho...
Zakletá cesta..„ ach, Platero, jak je zima !
Platero kluše do potoka —nevím, zda sám má
strach, nebo je jen nakažen mýmstrachem - šla— »
pe na měsíc a drtí jej na.střepiny. Je to, jako
by se rozvířila kytice-křištábvých růží, které
chtějí zastavit jeho klusc
Platero kluše stále do kopce, stáhl hřbet, jako
by chtěl kohosi dohonitc A cítí už hebkou vůni
blízké vsi, přestože se zdá, že k ní nikdy ne—
dorazíme„

MRCHOVIŠTĚ

Umřeš—lidříve než já, Platero, nepoveze tě o—
becní vyvolavač na káře k velkému močálu, ani
ke strži v horách jako jiné chudáky osly, které
nikdo nemárád„ Cestující, kteří spěchají o še
sté na stanici do San Juanu, se nebudou dívatxmi
tvá krvácející žebra, rozdrásaná havrany & podo
bající se vraku lodi před tmavýma žhavým zápa
dem slunce. Ani nebudeš, tuhý a opuchlý, mezi
shnilými mušlemiv jámě strašit děti,.které.se
odvážně a zvědavě naklánějí přes okraj jámy,při_
držujíce se větví, na podzim, když se odpoledne
vydají do lesa a jedí pražená piniová jádra.
Bud bez starostio Pochovámtě na zahradě v La
Pina pod velkou pinií, kterou máš tak rád; Bu—
deš se i nadále učastnit radostného & jarého ži
vota. Budou si u tebe hrát děti a děvčátka bu—
dou šít na nízkých stoličkách. Budeš poznávat
verše, které mi dává samota darem. Budeš slyšet
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zpěv děvčat , beroucích prádlo u pomerančovní
ků, & do tvého věčného klidu bude žažnívat svu
pot studny, A celý rok budou stehlic1_a penka
vy stavět stříšku hudby v zelenem vrcholku,1my
zi tvým_3pánkem & věčně modrou oblohou v Mogue'ru.

NÁVRAT

Ve dvou, obtěžkáni nákladem, jsme se vraceli
z hor: Platero s majoránem, je s kosatci.
Nachylovalo se dubnové odpolednel Zlatý křiš
tál na západě se změnil ve stříbro;.hladká,
lesklá alegorie z bílých lilií. Potom se ob—
jevila široká obloha jako průzračný safír,m£—
rý se proměnil ve smaragde Smutný jsem se mer
cel domů.
Kdyžnadešla modrá hodina, bylo vidět s návr
ší třpytící se věž vsi, korunovanoupestrými
taškami, & bylo v tom pohledu cosi významné—
ho. Zblízka se věž podobala sevillské Giral—
dě, zahlédnuté v dálce, &moje touha po gel
kých městech, plnáIJarního neklidu, pocitova
la melancholickou utěchu„
Návrat — — - odkud, kam a k čemu ?
Ale kosatce, které jsem nesl, voněly silně v
modrémchladu nadcházející noci; vuni tíhlpro
nikavejšú &neurčitější, že nebylo vidět květ
z něhožprýštila -'květ, který sestával jen z
vůně a v samotě stínů mámil tělo a duši. si
jako lilie ve stínu, moje duše, řeklÁJSem. A
náhle jsem myslil na Platera. Přestože šel.po
de mnou, zapomněl jsem na něho, tak velice pa—
třil k mémutělua

SVOBODA

Díval jsem se, zabloubán, na květiny u cesty,
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a náhle jsem Spatřil malého, jasného opeřence?
který nad velkou, zelenou lučinou neustále ro—
zevíral rychlá a pestrá křídla. Pomalujsme se
blížili< Vpředu já, za mnouPlatero. Bylo tam
stinné místo, ke kterému chodí ptáci pít, a né
kolik zrádných chlapců jim nastražilo sít. Smu—
tné vábení zaznívalo z bolesti ptáčete a přivo—
lávalo z éteru jeho bratry.
Bylo jasné a čisté jitro, prosycené modří. Zla—
tý vítr od moře, který kymácel vrcholky stromů,
plivíval z nedalekého piniového háje lehký kon—
cert nadšenych trylků Zpěvpřicházel a vzdalo
val se, neustával, Ubohý, nevinný koncert, tak
blízko u zlého srdce.
Vsedl jsem na Platera a v ostrém cvalu jsme vy—
stoupili k piniovémuháji. Pod olistčnou kopulí
jsem za Zpěvu tleskl do dlaní, Platero, mnouna
kažený, vykřikl jednou, dvakrát, tak drsně, jak
jen mohl. Ozvěna odpověděla hluboce & zvučně ja—.
ko ode dna veliké studněc Ptáci za zpěvu odletě
li do jiného háje. Za zlořečení, které za námi
posílaly zlé děti, se Platerova měkounkáhlava
dotýkala mého srdce, až se mi rozbolela hrud..

PŘÁTELSTVÍ

Dobře si rozumíme. Nechám ho jít, jak se mu ZLP
bí, a on mě nese, kam chci.
Platero ví, že když přijdeme ke známépinii,jdu
k jejímu kmeni a rád jej hladím a obrovskou.sď%
lou korunou se dívám k nebi; ví, jak mě oblažu—
je malá stezka, která vede zelení k starému zříd—
lu; ví, jaký je to pro mě sváteční pohled: dí—
vat se na řeku s kopce, porostlého piniemi,kte—
rý mi svým lesíkem z vysokých kmenů připomíná
klasické krajiny. Cítím se v bezpečí na jeku>hřar
tě a upadnu—li do dřímoty, naskytne se mi při
procitnutí milý pohled.
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Jednám s Platerem jako s dítětem. Je-li cesta ,
nerovná & působí mu námahu, sestoupím, abych1m1
ulehčil. Líbám ho, škádlím ho, zlobím ho. OVŠHP
že rozumí, že ho miluji, a nic mi nezazlívá.To
lik se mi podobá, tolik se nepodobá ostatním,že
už dokonce věřím, že mívá stejné sny jako já.
Platero se mnědaroval jako vášnivé děvčátko.
Proti ničemu se nezpěčuje. Ví, že jsem jeho
štěstí. Prchá dokonce před osly & před lidmi.

MALÁ SOUCHOTINÁŘKA

Seděla vzpříma na nuzné židli, s bílým a matným.
obličejem - jako ohmataná tuberosa ve studeném,
bíle omítnutém přístěnkue Lékař jí nařídil, aby
šla do přírody, do slunce tohoto ledového květ
na; ale ubožačka nemohla.
Když přijdu na most, pane, a vy víte, jak je to
blízko —už se dusím...
Dětský hlásek, tenký & zlomený, zněl unaveně,
tak jako někdy v létě doznívá vánek.
Nabídl jsem jí Platera k malé projíždce. Na je
ho hřbetě, jak se tam smál její ostrý, malý,zmí—
rající obličej, který sestával jen z černýchočí
a bílých zubů ! Zenské vyšly přede dveře, aby
nás viděly projíždět. Platero šel pomalu, Věděl,
že nese křehounROu1111; z bílého křišťálu. Dě
včátko v bílém řádovém uboru Panny Montemayors—
ké s červenou šerpou se podobalo andělu, který
prošel touto vsí na cestě k jižnímu nebie

ZPĚV CVRČKB

Platero a já známe zpěv cvrčků dobře 2 nočních
potulek.
První píseň cvrčka při setmění je ne istá ti—
chá a drsná. Mění ton, učí se sám odqsebe,- &
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potom to stále více stoupá, nalézá správné mís—
to, jako by to hledalo souzvuk dějiště & časuc
A vtom - hvězdy už stojí na průzračně zeleném
nebi —nabývá zpěv melodické sladkosti volně
klimbajícího zvonku“
Chladné nachové vánky přicházejí a míjejí, kvě
ty noci se plně otevírají a rovinou bloudí čis
tá božská vůně z modrých lučin —nebeských ipo—
zemských. A cvrčkův zpěv mohutní, naplnuje ce—
lou zemi, je jako hlas temnoty. Už nekolísá a
nezmlkáo Prýštíc sama ze sebe, je každá notablížencem jiné; sbatření tmavýchkřištálů.
Radostné plynou hodiny. Není války ve světě a
vesničan klidně spí a vidí nebe v hloubce své
ho snuo Snad bloudí milenci v popínavých rost—
linách podle zdi, zmámeú, oko v okoo Fazolová
pole posílají do vsi poselství nčžné vůně, od
kudsi z upřímného, nahého mládí. A obilí se vl
ní, zelená se v měsíčním světle & vzdychá vexě—
tru. Jsou dvě hodiny v noci, tři, čtyři,..
Zpěv cvrčků, nesmírný plný & zvučný, se ztra
til. A zde je opět Č zpěve cvrčků za časného
rána, když Platero & já se zimomřivě vracíme
domů na bíle orosené stezce! Měsíc zapadá, os—
palý a zarudlý. V této chvíli je písen cvrčků
opilá měsícem & hvězdami, tajemná, čarovná a
marnotratná - a velká smutná oblaka se žalost
ným okrajem bledé modři vyzdvihují den z moře.

NEDlLE

Stále a stále, hned zblízka, hned zdálky, je
slyšet pronizavé cinkání zvonku v obloze toho—
to svátečni'ho runa; jako by všechna ta modřty—
la z kiištú.lu< A zdá se, že pole, která už po
stonávají, sc oblékají do pozlátka za zvuků ve—
selého, rozuvétajíoího zvonění,
Všichni, dokonce i hlídači, šli do vsi shlédnout
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procesí. Zůstali jsme sami - Platero a já. Jak
je nám dobře uprostřed tolika míru a čistoty !
Pustil jsem Platera na vysokou louku a lehl;Bem
si s knihou v ruce pod pinií, která je plná ne
odlétajících ptáka.
V tichu mezi dvěma údery zvonku je cítit vnitř—
ní žár zářijového jitra. Černozlaté vosy oble
tují vinný keř, ověšený velkými muškátovýmilnb—
zny. Motýli, které si pletu s květinami, sezňvř—
hají k novémuletu a jako by prožívali znovuzro
zení v metamorfose barv, Samota je jako velká
myšlenka ze samého svetlao
Čas od času se Flatero přestane pást a dívá se
na mě.

Čas od času přestanu číst a dívám se na něho,

GRANÁTOVÉ JABLKO

Jak je hezké toto granátové jablko, Platero !“
Aguedillavmi je poslala, vybrala je mezi nej—
lepšími„ Zádný jiný plod mi tolik nepřipomíná
čerstvou vodu, jež je jeho potravouo Téměřpu
ká mohutností a svěžestí svého zdraví„ Mámeje
sníst ? Elatero, jak příjemnč suchou a nahoř—
klou chut má jeho nepoddajná slupka, tvrdá &
přilínavá jako kořen u země. Toš ochutnáme prv—
ní sladkost zrnek,-které utkvívají na slupce,
ranní červánky, z kterých se staly malé rubíny.
A ted, Platero —tahá dužina, zdravá a nedot
čené, vybraný poklad jedlých ametystů, plný
stav a sil, jako srdce mladé královny, Jak je
plné ! Vezmi & jez ! Jak lahodné ! S jakým po—
žitkem se zuby zarývají do bohatého jaróho
plodu ! Počkej, nemohuvmluvito Dodává chuti
stejny Viem, Jaky pocituje oko, jež zbloudí
labyrintu neklidných barev kaleidoskopu Takteď jsme je snědli. „ ,
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Už nemámžádné granátové stromy, Platero - a
tys ty mé neviděl na dvoře před vinným skle
pem. Chodívali jsme tam často odpoledne...Přes
zborcené zídky byly vidět dvory domů, jež vše—
chny měly svůj vlastní půvab, a otevřená kraji—
na a řeka. Bylo slyšet trubky celníků a tlukot
kováren v Sieře..c Byl to objev vesnické kraji—
ny, jež nebyla má, v dokonalosti každodenní po
esie„ Slunce se sklánělo a granátové stromy se
zažíhaly, podobné bohatým pokladům, vedle stud—
ny ve stínu, kterou se chystal roztrhat svými
kořeny fíkovník, plný ještěrek.
Granátové jablko, ty jsi plod Moueru a hono
síš se na jeho erbu, Granátové jablka, oteví
ráte SGthřÍC granátově rudčmu západu slunce,
granátová jablka v zahradách, v tichých hlubo—
kých udolích, plných potoků, kde —jako v mých
MyWlenách - růžová obloha prodlévá až hluboko
do noci,

OZVĚNA

Krajina tak osamělá, že se zdá, jako by tu ne
ustále někdo byl. Myslivci, kteří přicházejí z
hor, zde zrychlují krok a vystupují na svah, &—
by Le rozhlédli. Řílm s , že zde na svých po—
tulkách nocoval lupič Parrales...Červená skála
stojí proti východu, a nahoře se obcas ukáže
ve večerním žeru pod žlutým měsícem obrys zblou—
dilé kozy.
Žluté, zelené a růžiové ulomky oblohy se obrá—
žejí v luční mokřině, jež vysychá jen v srpnu,
jejíž zrcadlo je však slzoro slepé, zkalené ka
meny, kteró chlapci házeli po žabách a jimiž
šumivé rozviřovali vodu,
Zastavil jsem Platera v zúkrutu cesty, vedle
rohovníku, kter? zahražuje příchod k louce ajehoz černé, suché plody jsou křivé jako turec
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ké šavle; rukama utvořil jsem trychtýř před
usty a zavolal jsem proti skále: Platero !
Skála dala suchou odpověd, poněkud/zastřenou
dotekem blízké vody: Platero !
Platero rychle obrátil hlavu, napřímil ji,
přioraven vyrazit poklusem a třesa se na ce—
lém těle.
Platero ! Znova jsem zavolal proti skále.
Znova skála odpověděla: Platero !
Platero se podíval na mě, na skálu a s pood—
hrnutými rty vyrazil nekonečnývýkřik protizenitu.
Skála vykřikla s ním, dlouze a temně, s dlou
hým dozníváním.
Platero vykřikl znova.
A znova vykřikla Skála.
Tu se Platero zachmuřil, svéhlavý a pobouře—
ný jako podmračný den, a chtěl se vytrhnout a
Opustit mě; s tichými slovy jsem ho odváděl a
uklidnoval, takže ozvěny jeho výkřiků zůstáva
ly samy mezi kaktusyo '

SVÍTÁNÍ

Když v zimě v gomalých časných ranních hodinách
bdělí kohouti spatří první růže svítání a ga—
lantně je pozdraví, Platero dlouze vykřikne;
vyspal sc dosyta. Jak sladce se mi jeví jeho
daleké procitnutí v nebeskémsvětle, které pn—
niká skulinami příštěnku. I já si ořeji dne a
v měkké ;osteli myslím na slunceů Á myslím na
to, jaký by byl chudáka Platera stihl osud,kdy
by se nebyl dostal do mýchrukou, nýbrž do ru
kou zelinářů, kteří i ve tmě po ojíněnřch opuš
těných cestách chodívají do hor krást řiniová
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jádra, nebo do rukou urousaných cikánů,kteří
sve osly natírají barvami a dávají jim arsenik
'a vpichují jim špendlíky do uší, aby nepadli.
Platero znovu křičí. Zdalipak ví, že na něho
—myslím? Tak či tak. Myšlenka na něho je mi v
něze nadcházejícího dne tak příjemná jako sví
tání samo. A bohudík, má stáj, která je teplá
a měkká jako kolébka & tak láskyplné jako moje
Inyšl enky o'

. VĚNOVÁNÍ PLATEROVI v MOGUERSKÉM NEBI

Můjsladký, cválající oslíčku, který jsi tak
často nosíval mouduši - jen mouduši - hlubo
kými cestami mezi slézem, fíkovníky a zimole—
zem, tobě patří tato knížka, která mluví o to
bě, ted, když už tomu rozumíš._Jde za tvou du
ší, která se popásá v ráji, s duší našeho kra
je kolem Mogueru, který s tebou zřejmě vstoupil
do nebes; na hřbetu této knížky jede má duše, a
je cestou do nebes mezi kvetoucím ostružiním den
ze dne lepší, mírnější_a čistšíu Když se nachy
luje odpoledne, chodívám zahradou mezi strnady
& květy pomerančovníků poamlu a_zamyšleně k pi—
niiř jež tvou smrtvukolébává ve spánek. A vím,
že jsi, Platero, štastný na své louce plné věč
ných růží a vidíš, jak se zastavují u žlutých
lilií, jež vypučelyze tvého zetlelěho srdce.

BAJKA

Už od malička, Platero, jsem míval instinktiv
ní hrůzu před moralisujícími bajkami, stejně
jako před kostelem, před Guardia Civil, před
torrcry a tahací harmonikou. Zvířata, kterým
autoři bajek kladli do ust hlouposti, jsemsnmj—
ně neměl rád jako zvířata v tichu čpících skle—
něných skříněk v hodině přírodopisu. Každé slo
vo, které Vyslovila, to jest: které vyslovil:
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nějaký ten zachlazený, hekající, sežloutlý pán,
mně připadalo jako skleněné oko, jako drát v
křídle nebo jako umělá větevu Později, když jam1
v Huelvě a v Seville viděl ochočená zvířata v
cirkusu, se opět jako noční můra vynořily z mé
ho dětství staré bajky, na které jSem zapomněl
jako na ukoly, odměnya opuštěnou školu.
Když.jsem vyrostl, Platero, usmířil měbásník
Jean de la Fontaine, kterého jsem před tebou
tak často jmenoval a citoval, s mluvícími zví—
řaty. Někdy se mi zdálo, že jeho verš je sku
tečně hlasem vrány, holuba nebo kozy. Ale nikdy_
jsem nečetl morálku, tento suchý chvost, tento
popel, toto pero, jež vypadlo ze Závěru bajky.
Je jasné, Platero, že nejsi osel v obyčejném
slovš smyslu, ani takový, jak jej definuje slova„ník panělské akademie. Jsi takový, jak tě znám
a jak.ti rozumím:_máš svou řeč, ne mou, právě '
tak jako já nemám řeč růže & růže nemá řeč sla—
víka, Nemusíš se tedy bát, jak sis to snad my—
slil nad mými knihami, že z tebe udělám žvatla—_
vého hrdinu nějaké bajky & že tvých zvučných
slov zneužiji k vymyšlenémurozhovoru s liškóu
nebo pěnkavou, abych z nich vyvodil chladný &
ješitný návod k použití, psaný kursivou.

*Na, Platero..a '

& & &

Nic není tak protivné lidu, jako všu—
dypřítomná vláda, která mupřikazuje,
c o č'í s"t, c o 'ř'í k a t a
j a k m y 3 l e tg

_THOMAS MACAULAY
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Dr. Antonín K R A T 0 C H V I L :

MLČÍCÍ BÁSNÍK

/ K 80. narozeninám Jakuba Demla /

Novodobákatolická literatura zasáhla především
dvěma směry do dějin moderního českého písemnic
tví a celé kulturní oblasti. Před první světovou
válkou byla to Katolická moderna, která si vytý
čila jako programovéheslo „renesanci křestanské
lítemtuz—yaumění"; představitelé této skupiny,soustředéní kolem revui Museuma později Nový ži
vot, nazvané podle Dantovy básně, byli mladí ka—
toličtí kněží, vysoce vzdělaní a sběhlí v západ
ních literaturách: Karel Dostál—Lutínov, Sigis—
mund Ludvík Bouška, Xaver Dvořák a konečně i Ja—
kub Deml. Členem této družiny se stal před svou
smrtí i Julius Zeyer, který v Novémživotě otis
koval svá vrcholná díla: Zahradu mariánskou, ma—
riánskou Legenda o rytíři Albánu a mysterium Pod
jabloní. Ke Katolické moderně se hlásil i mystic—
ký sochař František Bílek Mystická zanícenost
a františkánská pokora přiblížila i Otakara Bře
zinu a Miloše Martena k tomuto směru.
Druhou, volnou Však literární skupinu, která vy—
stoupila po skončení první světové války, vedli
laici - především Jaroslav Durych. Byla typickým
zjevem protireformačním, bystře polemickým, sto—
jícím vždy ve střehu chránit katolickou kulturug
Vycházela z obnovy tomismu ve filosofii-a z poe
tiky abbé BrémondagRovněž tato skupina, soustře-'
děná kolem několika kulturních & filosofidých re
vuí, se dovolávala autority Březinovy.
Arne Novák ve svých Dějinách k tomu poznamenává:
“V Březinově básnickém díle se ozval, po prvé od
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Zeyerových dob a proto k překvapení českého
vzdělanstva, kulturní a myšlenkovyprvek ka
tolický. Odmladistvé hluboke zalíby pro Cir
kevní liturgii, jevící se hlavně v okruhu me
taforickém, postoupil básník k studiuvkatoli—
cké mystiky, která mu přiSpěla pri myslenko—
vém přerodu; ucta ke katolicke c1rkv1,vgegímu
umění, její ideové soustavnosti a zvlaste k jee
jí sociální organisaci si zachoval trvale. I
nehlásili se k němukatoličtí spisovatele ne—
právem jako k svému duševnímu otcip" Potud Ar—
ne NOVáko

Jakub Deml nadchl se pro oba směryc Vytvořil v
jejich duchu několik děl, ale nakonec se roze
šel jak s Katolickou m„ernoua jejími dědici,
tak i se'španělským jesuitismem Jaroslava Du—
rycha. Zůstal absolutně svým, nezávislým v u—
mění i v církevním životěa Avšak zájem o mys
tiku, který vyvolala Katolická moderna, a jis—
křivá polemičnost v otázkách národní kultury,
kterou vyvolal Durychova skupina, se stále slu—
čovaly v jeho díle, Demlůvboj za uplnou nezá
vislost označil Jaroslav Kuncjako „zálibu v
poze psance literatury a společnosti".
Deml &Durych jsou dva básníci, íteří nejplně
ji ztělesnují katolickou myšlenkuv české li—
terární přítomnosti. Tuším, že to byl Arne No—
vák, který poukázal na rozdíl mezi spisovate—
li, kteří vyšli z Otakara Březinyó Rozdíl bývá
obrazně určován jako propast mezi gotikou & ba—
rokem, při čemžDeml, duše nesložitá a prostá
smyslnosti, zato však nadaná intuicí a visíonář—
stvím, představuje živel gotickýo
Do literatury vstoupil Jakub Deml články a bás—
němi v revuích Katolické moderny Museuma No—
vý život; V Museuotiskl první variaci k cyklu
mystických obrazů „Otčenáš“ od Františka Bílka,
který rovněž tento cyklus po prvé v tomto Caso—
pise pubiikovalo Knižní vydání „Slovo k Otčená
Ši Františka Bílka" v šlo 1904, kniha není jen
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lyrickou improvise.cí &vyýkladem díla, ale i
svědectvím o splynutí umělce slova s výtvar
ným Seniemo Stejně hluboce pronikl Deml i do
díla Felixe Jeneweina. Albert Vyskočil o tomnapsal:

„Síla ale i známost o básnickém vuiění
ho uschopnuje, aby ;_oznávaje výtvanmm
expresi svých snů ve vidinách Jeneweie
nových, vyložil a objevil jeho dílo,
ono umění„ jehož byl jakoby účasten a
které je z věcí nadobro nedostupnýchřeeem výtvarné kritikys jež tu „vidě—
la" jen zmenšenoučeskou versi prázd
noty a střízlivos ti obrovských karto—
nů Anselma Feuerbacha."

Kniha „Dílo Felixe JeneWeina" dosáhla několika
vydani, která patří ke skvostům našich biblio—
filskych tisků.
VýznamDemlůvpro historii literatury tkví pře—
devsím v básnictví a v básnictví v proze, v je—
ho „knihaích prosaicř:é lyriky". Již ve sbírce
mladistvé lyri ;y Notantur lumina, která vyšla
1907 ve Staré Řífi u Josefa Floriánaa,e. o deset
let později eoá názvem„První sv?tla", nachází
me verse tvůrčího sifmbolismu, nenuceňého nábo—
žen5kého pathosu i frantiskanskoho zaujetí pří
rodou„ Vnější realita je básníkovi namnoze sym—
bolem pro nevyzpytatelné děje 1idsk<$du„e. Jeho
dal„í sbírky iohaoka, biblický lyriclzý dialog
Vššštec, nebo Štědrý večer - či basnč otiskované
v jeho denících Šlépěje —zůstaly v ideovém za—
ujetí oruhu první sbír y. Roku1958 dostal Ja—
kub Dcrl Mt=tní cenu za knihu České verše, kte—
ré jsou na„noze výbtérem Demlovy poesie od roku
1907 až 19580 Je to intimní životní lyrické uč—
tování.
Vedle Celnch vcrÍf wtrvalou pozornost liter:ir—
ních histor ků i prostých čtenáiů —budou poutat
dvě knihy prosaické lyriky; „Moji přátele" 
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básník tím míní květiny, kniha vyšla po prvé
1913 —a Miriám —po prvé na kniznlm trhu
l9l6.
Kniha Moji přátelé jsou apostrofy květin, pel
ních bylin i stromů a jejich „sester na horach
i lukách". =
„Jak je ti jitroceli o polednách tam nahoře ve
Tvém minaretu ?"

O této knize bylo napsáno mnoho a Deml se jí po
stavil mezi představitele českého basnickeho ex—
presionismu. Dokonce před rokem ohlasilo nakla—datelství Československéhospisovatele jeji no
Vě VydáníúnByla by to první Demlova kniha od
komunistického puče, avšak dosud nevyšla.
„Druhá Demlova vrcholná kniha Miriam za komunis—
_tické éry nevyjde určitě. Je to.zpověd milost—
né nčhy„ A je to přes všechnu skrývanou symbo
liku prolínající se do visí mrtvé sestřičky —
poesie mariánská, ale ne taková, jak ji známe
u Zeyera, Durycha či Karla Schulze. Jemně za—
střené obrazy, jako by pod závojem slov, uka—
zují cestami duše ženiny, cestu k Bohu a tím
k jeho Matce, Matce krásného milování. Tuto spi—
rituální erotiku knihy Liriam v českémkatolic
kém bášnictví nikdo nepřekonal. Je to podle slov
tehdejší literární kritiky „SalomounovaPísen
písní přenesená do krajinných představ a dojmů
moravských"o
Určitou předzvěstí surrealismu v české básnické
proze jsou Demlovy knihy napsané těsně před
první světovou válkou, Hrad smrti a Tanec smrti.
Na pozadí těžké gotické dekorace vystávají vi
sionářské obrazy smysluvživota i smyslu umění.
Od_roku 1917 až do roku 1941 vydával Jakub Deml
denlkove publikace, (to č nazval prostě Šlépě
je. Vyslo jich 26 svazků. Obsahují nejen-Demlo
vu korespondenCi s vyznamnýmiliterárními kri;
tiky, básniky l politik*, ale'také poesii, pro—
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za % grekledy. Svou formou se mnohdy podobají
ůenlkom francouzského katolického spisovatele
Leona Bleye. Literární, nevětovouí církevní
kroniau zachgtíl v knihách Roeničke, Můj očisá
tec, Tepna & v řadě dalších; ale i v těchto kni—
hách zastává básníkems 0 Rosničce v symbolu čte—
me: * *

„ěelen její mátakovou svěžest rejskou,
; „ze nás vžáyeky překvapí; a když jíní

tvorové umlkejí & prchají do svých a—
krytů, bojíee se bouře, rosnička si zpí—vá, sama samotínká."

I tyto knihy jsou knihy poesie —„poesie roze
vláté do deníkových paznámek, dedikací, dopisů
přátelům i nepřátelům &do přípísů kanceláří
híerarehů." Do.této oblastí se druží i Demlovy
sgkelské svazky: Sokolská čítanka, Česno & Se—S ram;

Foněkud stranou Stojí v Demlovčtvorbě kniha
„&é svšáeotví e Otakeru'Březínovi", která vy—
šla roku 1931 a dva roky po té edice „Listy Je
kube Demla Gtakaru Březinoví". Ve „Svědectví“ '
soudí DemlBřezinovýmislov celý'hárod; ?roti
této knize vystoupil i F„X.oelda, který jinak
vysoce cenil Demlůvbásnický zjev. Ve svóm Zá
písníku_z roku 1932 otiskuje Šalda ze své kore—
syondence s Demlemjeden doois Jakuba Demla, na
néně ukazuje, že Březinův souš v Bemlovč knize
o Saldovi je paradoxem. Dnes ovsem ten spor pe—
tří minulosti.
Rovněž se tak často úmyslně zveličovalo nedoro—
zamění Jakuba Demla o církevní hierarchií. Té—
měř šícnni veůoucí představitelé Katolické mo—
derny i její wozdšjší—stoupenci měli své nedo
rozumění, at to byl Xaver Dvořákkvůli bistru _
Janu Husoviz nebo Karel Dostál—Latinov, případně
i Jindřich SimonBaar. Tyto boje spis ukazovaly
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na zdravé demokratické tendence v Církvi.
Paradoxemzůstává dlouholeté přátelství Jakuba
Demla s Vítězslavem Nezvalem, který pravidelně
přijíždíval za Demlemdo Tasova a zvlaste Vtůř
dobí okupace u něho pobýval. Nezval, nucen asi
režimem, chtěl po puči zneužít Demlova pratel—
ství a přemluvit ho, aby vstoupil do schisma—
tické Čepičkovy Katolické-akce. Deml odmítl a
proto musel zůstat mlčícím básníkem ve své Wasti.
V zahraničí však jeho básně vycházely & Výchá—.
zejí neustále„ Závěremuvedeme_jednu_stars1 De
mlovu básen ze Zelivanova sborníku české martmp
ské poesie; který vyšel v edici VIGILIEv Rímě:

NEBoř JSOU DĚTI„..

Zrcadlo dětských očí —Matko mého Pána,
dej, at smím se dívati v nebeskou krásu Tvou
tak jako kvítko polní po teplé, noci zrána
dívá se v oči slunce tvářičkou zrosenou.
City mé, rosu srdce, paprsků svých rač rety
Výssút až do posledních, nejdražších krůpějí,
potom však Ježíšovu proměn je Krví v Květy,
které jen svatou láskou hoří a upějí.

.z Andělů tvých pak jeden na cestu at je hodí 
známou jen poníženým, anebo také tam,
kudy jen.opuštěně, plačící děti chodí,
Maria, nebot jsou děti nevědoucí už, kam.

& & &

Známý sovětský Spisovatel POPOVSKIbyl vylou—
čen'ze Svazu sovětských Spisowatelů„ (_)



NAČRTEK PSYCHOLOGICKÉHO POJÍMÁNÍ DĚJIN
___—_—_——_———_———_—__—.._-- _ ___-___———_

Historie, takOVá, jak se pojímá zpravidla dnes,
SPOCĚV3,na tom Postulátu, že jest možno, abyhi—
storicke události byly poznány samy o sobě, že
kazda z nich ustavuje jedinečný zjev, jenž se
muší jeviti týmž způsobema v téže tvářnostivšanl emo

A přece při událostech nejstarších —což bývá
pro řídkost Zpráv - jako při událostech nejno
VějŠlCh —což bývá pro nadbytek zpráv —sou—
hlasnost bývá výjimkou. Bývá pravidlem rozbí—
havost, různost mínění. Přes to, místo aby se
poznala tato různost jako základní a obecně ne
napravitelnou, nepřestává se udržovati domnění,
že ten neb onen fakt ustavuje skutečnost jedi—
n1o1u(šipři níž se některého dne přec jen nabudes 0 y.
A nebývá to v usudcích o hodnotách nebo ve vy—
světleních, jež odvážněformuluje, že historie
se rozdrobuje v odpory, ale i v určování míst,
dat, počtu a jiných „realit", tak zvaných oddě—
litelných a poznatelných Způsobemobjektivním,
Ve velmi stručně a úhrnné studii, která násle
duje, pokusíme se ukázati, že při těchto otáz
kách 0 místech, datech, počtu, právě tak jako
při vysvětlování skutečností minulosti a při
usudcích o hodnotách, historie nemůžedospěti
k jednaké a harmonické koncepci svého předmětu,
leda když se postaví odhodlané na půdu psycho
logickou, a když připustí, že všechny tyto „hi—
storické reality"nejsou poznatelny o sobě, že
každý subjekt myslící činí si z nich pojetí re—
lativní a proměnné, a že, ještě jednou, dosáhne—
li se čas od času na tom neb onomhistorickém
zjevu relativně všeobecné shody, bývá to výjim
kou a ne pravidlem.
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Tuto předmluvu jsme přeložili celou. Pak spi
sovatel Léon Bopp v jedné francouzske revui
rozvedl tyto nauky konkretně na místa, doby
/data/, počet, vysvětlování a hodnoty. Chtěl
ukázati, že historická topografie, chronolo—
gie atd. jsou toliko relativně, nepřístupné
objektivnímu poznání. Ze jest množství histo—
rických událostí, o nichž nemůžemeříci, kde
a kdy se sběhly, že jest mnohohistorických
osobností, o nichž se neví Správně, kde a kdy
se narodily. Dokumentysi často odporují. Ur—
čí se kdy správně vlast Homérova, te , kdy se
znova věří v jsoucnost jednoho básníka tohoto
jména ?
BCPP; Namítne se nám, že si hrajeme slovy, a
že at už tak nebo jinak nebude nikdy možno
připustiti, aby někdo byl narozen jednou na
několika místech. Taková kritika spočívá prá—
vě na postulátu, že můžemetato místa, data,
atd. poznati objektivně a že jsou tu reality
neodvislé od způsobu, jímž je chápeme.'
MYSELF:Fakta historická předně j s'o urva
proto můžemeje objektivně poznati nebot jsou
to reality neodvislé od způsobu, jimiž je chá—
pemeo a

BCPP: Historikové mohoustudovati dějiny jen
subjektivně. Jest více pravd, čili, jest to
lik pravd možných,kolik historiků.
MYSELF:Kdyby nedělal vědu, kdyby prostě hle—
dal pravdu, vyjádřil by to, co chce říci, asi
takto: V historii při některých faktech musí—
me se's tím už spokojiti, že nemámenaděje o
byčejnou cestou poznávací pravdy se'dopíditi.
Ale jsou to věcičky tak nepatrné důležitosti,
že se netřeba při nich požastavovati, a radě
ji se tím vroucněji věnovati Historii. Nevím—
li, kdy a kde se Homérnarodil, příliš neztrá—
oím, ale nepoznáš—li Illiady a Odysseje, ztrá
cíš poznání celého světao
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*BOPP:I lež jest realita, s níž třeba zučtcvae
'ti; jest to jistý způsobvidění, jenž mátéžupoutatl pczornost historikovu.
MYSELF:Nač ten slovní hyperbolismus BBěž jest
hiatorický fakt a historik nemůžez ní učiniti
pravdu; musí jí věnovati pozornost, aby tím ví
ce vynikla pravda, a vždy s tím vědomím, že má
v rukou lež; jest to látka hm tGrikova jako jed
jest látl ia přírodozpytcova. i;„=
BOPP:'Co říci v literárních nebc_náboženských
dějinách o argumentech pro jednotnost toho neb
onoho díla řeckého nebo latinsk_ěhc, o padě1Cích
té neb oné básně, o authentičncsti toho neb ono
ho Evangelia ? Kažíá doba jest přesvědčena, že
má pravdu.
IňYSELF:Semasi Spadá otázka o pravosti Rukopi
-sů Králodvorského a Zelenohorského. Ale to jest
velmi nízká otázka pedantů &školometů„ NásLtar
kové otázky nebolí. Kdyžjsem básně ty četl dě
tem, kterych neohnusila škola, „kenkaly“ jako
vyjevené a chtěly pak velmi často., abych je zau
se četl Jsou to tedy pro jistý věk dobré bás—
ně, a nejsou-li pro tebe, „věřícího věčy“, do
brými, vždyt tě nilcdo do nich 'nenutí. Ne í to
věc nezbytná pro spásu duše, a pak, vžéy anitohoto pojmu „s;ása duše" nechápeš a nochcpití
nenů.žeš, nač bychomtedy s tebou mluvili o vše
cech duchovních ?
Též mluvíš o authentičnosti Evangelia ? Ale to—
ho už Vůbec nech. Evangelium jest věc Viry, po—
klad Církve, a víš, že kdo nevěří, již jest od—
souzen, a kdo nalí v_Církvi, pohřbíval se mezi
samovrahy, což jest horší, než kam se zahrabáe
vá mršina.
BOPP: Abychom uni?.:1i všem zmatkům, pocháZejí
cím ze „ubjoltuvnwho nazírání historie, v němž
nezbytně vězí všichni historikové, a abychomdospěli k synthese k smíření nejrůznějších
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protikladů, je třeba spokojiti se jen hodnotami
relativními, činiti z historie kolek01. eoubor
pgkud možnánejVětšího počtu individuelnšch Děl:
analogických skutečností, i sobě odporqglclch. =
čerpaných z minulosti. ' ' ' '
MYSELF:Přivábil nás titul článku, v němž-jestřečo„WMMQ Aleze
to dojde k tomuto „souboru pokud možna největ
šího počtu individuelních psychologickych sku—
tečností", toho jsme nečekali. Hodnotu fakt hi—
etorických ocení Správně jen hodnota_vnitra hi
etorikova. Kdonemá dosti hloubky, aby ocenil_
dílo Husovo z ovoce jeho ducha, t„jo z jehokMň—
ných traktátů, enadmho Splete .s Zižkou, jenž
pracoval-na poli uplně jiném. Kdonemá dostian—
terné legálnosti, t.j. kdonechápe-hodnoty_čtvr4
-tého přikázání Starého Zákona,-tohoto nárazní
kového statu quo všech ostatních přikázánígten
za nic nepochopí Napoleona a zbytečně se s ním
budete hádati, dokazujíce mu; že malta a hrad
nebo katedrála není totéž, i když při jejich

' stavbě zedníci malty potřebovali.
To my hledáme výraz pro jiné „psychologické po—
jímání dějin", a bohdá jej najdeme„: '
Svět jest už opravdu stařecky umdlen. Co se tak
-pí a tropílo s „vývojovou theoríí", bude se amp
'piti &theOrií relativistní a vlastní užitek z
Einsteina bude míti jen několik geometrů,"mate—„
matiků & íysiků & samotářů, kteří myslí jen pro
sege čili po starodávnu řečeno, jen pod okemBo ímo »

?: g_n 30

OKNA

HLASLIDU ze srpna “minulého roku _/ č.8/1957 /
přinesl zprávu „Drúžina_literární-a umělěcká
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v exilu" o schůzce mladých českých Iiatoliokých
kulturních bracovníků se zástupcem Křestanské

kademie v Římě prof. P,— elivanem. Na Schůzce
před rokem byla navržena koordinace práce mezi„nichovem&Kiestanskoua lcademií. Letos začát
kemsrpna při návšštévěprof. Želivana v 'mnicho
vě bVla udělána bilance —většina Oni stanove—
nýohbodů byla reelisována. Pro let šek bylo na—.
vrženo Spolupráci ještě rozsířit —přispívat do
sborníků STUDIE,které bude vydávat Křestanská
akademie a nodle kónio;steinskěho návrhu —vzá—
jemn“ si vyměňovat n=oozenrb —kulturní zprávy,i rozšířit spolupráci s Čs.-dálkovou školouvexilu.

X

SVOBODATISKU. Polská vláda obvinila osazenStvo
kláštera Jasna Gora u Czenstochowe, že vydávalo
různé ;Jublikace bez předepSaného“p0v01eňí,které
bylr b1ot>nv na nehlášených rozmnožovacích stro—
jíoh &.bylv rozšiřovány bez dohledu u:.adu gmoťs
kovou kontroluo Toto prohláocní varoavskoho re—
žimu je v jasném rozooru se zpavou uřadůl :atoli—
cké círlcve v Pols;u, podle níž nešlo o protivlád
ní, ale čistě církevní publikaoe„

X
I(-,-'1

_IEDAz R sovĚwm o ALMANAG-vmLiterární hos 1wa,spisovatel Emanuel Kazakěvič / Jaro na Odře,Dům
na náměstí,Srdce'piítele—/ byl zbaven funkce pu)
vážné ideologické omyly. Po odstranění Konstanti
na Simonova z redakce Novy Mir je to už druhá:aůř
na v literáiních časopisech běhemkrátké doby.
Rovněžv československých literárních čaconisech
nařídil režim změny zra'vodoucích místech,

*_FJ L

KRALICKÁBIBLE. Došel mi v'?:ícný dar od na ?i ch
přátel v Americe: z:.milka jubilejní ch Kraliokých
'rodinných biblí / Storý & Nový Zákon , jež nově
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vydala Britská biblická společnost vvjazyce
českém k 500. výročí vzniku Jednoty ceských
& moravských bratři. Bible jsou v rozměru
18x25 cm, v celoplátěné vazbě, tištěné vět—
ším, dobře čitelným pismem„ Kdo má,o tuto
bibli zájem, necht mi napíše & na uhradn do—
vozného & poštovného přiloží 5,- DM/'bankov—
ku nebo ve Známkách/Q Přemysl PITTER, Trierer
Strasse 126 - NÚRNBERG-SÚD.

“.v

& & &

Stát, který vypěstoval na vlastních
hranicích minová pole - není státem.
demokratickým; je jen velkým koncen
tračním táborem. Jeho lid je lid vr
žený o řadu staletí do řádu otrockáio.

JUAN RAMóN JIĚĚNEZ

& & &

_ÉPĚQĚÍ PÁTÉHO SVAZKU ARCHY :

Ivan JELÍÝEK/ Londýn / —-Jiři KOVTUN/'Mni-'
chov / _ Dr. Antonín_KnATquVIL / Mnichov /L

& & &

Toto číslo Archy obsahuje 2.část naší románo
ve přilohy. Těmčtenářům, kteří nedostali l.
cást, jl na požádání milerádi zašleme.

&. & L.;
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PŘADÉNKO z DRÁTB

Hlas EXilu v čísle 4—5. a 6. loňského roku při—
nesl verše politických vězňů z komunistických
konCentračních táborů v Jáchymově,které naše
redakce.dostala ilegální cestou. Jak jsmejiž
v uvodní poznámceHlasu exilu zdůraznili,“sbír—
ka „PŘADÉNKOZ DŘÁTÚ", kterou vězni v Jádhymově
sestavili,. je důkazemtoho, že Za deset letame—
roru a rafinované „prevychovy"cpodle vzoru„vel—
ké „demokracie SSSR" se nepodařilo komunistům
udusit žhavou touhu po sVobodnémprojevu. cena
a hodnotaVeršů neni snad literární, aleSpoň
ne u všech, ale. rozhodně je dokumentární a politické.

V dnešním svazku Archy přiná šaime druhou = dosudl
nepublikovanou část sbirky „Přadénko z drátů". “
Verse levenských politických vězňů vydal redak;
tor I. Kružliák ve SbircelnModlitbyv putách". '

=“BEZEJMENNÁ

Se starci plavim vory —mrak
po řece obloze až na práh tvého- domu
kde sedi kočka, slunce, oči přimhouřené.
Jdu po betonu.
Na zdi se válí zas
nějaký agent cizi\firmy,
kterého ráno vedli v řetězech.
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A na počátku bylo přece slovo !
zvuk houslí nezrozených.
To jitro, ktere bylo v nich
jsme zaspali.
Bděly jen prsty - pavouci —
na lubu kremonského jara.
Tenkrát jsi hrála baladu Vieux temps
Autlé prsty drží niklovanou kulku
-Jen bijte do dveří netrpěliví ještěři
.V stojaté vodě mne dusí
zazděné ticho koleme
Pro nás napsali loutnaři
'Svou hudbu modrow a hébkbu.
Jak děti z předmětskěho domu
dyž poslouchají z mušlí zvuk vln a tritonů

já tisknu z neklidného Spánkuztuhlé dlaně
na holou hlavu, poslouchaie pozorně
zda neuslyším tvoje housle
ímé jaro z Cremony.

& & &

MÁLO SE SLUNCE PROTLAČÍ
—_-———————_————————_—-'—

Málo se slunce protlačí
skrz mříže čtyřstě Cely
i když u řeky naháči
na zimu zapomněli.
Na dvoře stébla se chvějí
a věže když odbijeji
hodiny týden za týdnemo
Dál už nedohlídnem
byt bychomsebevíce chtěli.
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POHÁDKA mo— MALOU, KDYŽ-sai moc na
A244

Tvůg táta je a'námi—na ednom mořir.
Táta je taková
veliká-loď. _
Vlny jsóu, má malá,
kóčárek houpající.
Ločka'má v hloubce
krajk0voufrukavicí
na malé rybky

„co vědí pohádky.
"/.O tobě,"malíčkáa_/
Táta.z nich navléká
srůženec„naadrátky
“ne íchodí Spát;
Lo má dvě'kotvy
které ji poutají
k druhému'břehu
.tam co se jezdí
pro živou vodu
a pro utěchu_'
plachetko bílá,
která jsi zbyla.
Tvůj táta je 105,která nezabloudila.

& & &,

DĚvčÁTKo-MALÉ
-——-———-——-——

Děvčátko malé
má myší copánek
má hračky, panenku,



lšói
autíčko šlapací.
Babičku, mámu —
a táta, ten odešel_
a dlouho se nevrací.
Táta má obrázek
říká mu dobrou noc
a dlouho se převrací
na tvrdé palandě _
kde je nás jedenadvaceto
Dvacet jich budí se
zmáčeno potem 
neklidného snění..
Každý má děti ;
a všichni jsou 
tátové Okradení.
Pro děti těch tátů
pro oči těch dětí
já nemohu spát.

& & &

Až'
_.—

/Na žnámóu-notú/

Až stiskneúe si ruce
na pobřeží Slonoviny
Až v dunách Gobi
shníje lidská ubohost
Až poznáš v Soho
polotmy, světla, stíny
& každý z nás
svých lásek věčný host
Až v kruzích obejdem
mikroskop —vlastní zemi
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Až v céváohfspalováni
všemi zimníCemi
vytepemdlaňí
.tropiéký dythyramb
Až uzříš Trafalgar
a Seinu všvětle lamp
Až z vlasů, rozcuChanýchbrízou
vyčeše monsumpísek z Lhasy
jak mulatka jenž v našem Stanu
tiše ustlala si __
Až lámat budeš listynakádie—v buši
Až na savaně
,tvůj kůn pustí duši
Až přijdem szisy
pěškýap0“dálnici _
a v očích kouř a sůl
& písek pod helmicí
Až v smršti přibíjem
napříč své korouhvice,
pak, druhu můj, jemežili.
Do ruky dýmky dejte nám
& rozžehněte svíce.

& &' &

DALEKÝ A BLÍZKÝ

Bylo nás víc
než zástupů
z kázaní na Hoře...
Rozlom,'
můj Bože, rozlom
ten okoralý chleba vzpomínek
&nasyt nás...
Pokorné ruce,
lampa věčná,
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docela malý plamínek,
který jsme vídali z dálky.
Domov _ _ „
tak daleký a blízký
Dnes je.nám
zase/zatěžko
jít uvozema st0pou
naložených vozů kamením.
A kdykoliv nám
bude tak
rozlom,
můj Bože, rozlom
okoralý chleba vzpomínek
a nasyt;nás
plaménkem
dalekým i blízkým.
Vážit si budem
zas svého domova.

& & &

POHÁDKA o HVĚZDIČCE

Na oknoldýohladětská usta malá.
Plaménkyperletí
po skle se rozletí.
.Pohádka —hvězda 
se tak narodila.
Padá sníh v okna
a divnou píSní zní mi;
Dole už možná _
kvetou kopretiny.
Utrhni maličká
několik z nich.
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Jenomat nezmrznóu.
Můj BOŽe, .
.at Venkunepadá snih.

& 'á '&

MÍT ZASDĚTSKÝ míčEK
-_—-—-—-d——_————h—

Mit zas dětský míček v sitce
běhat v parku po lavičce
trhat trávu, pampélíšky,
do bazénu házet s výšky
;sbirat pestré střípky;sklíčka,
_pustit balon do sluníčka
& pak s dírou na_koleně
rózběhnout se k milé mámě.
Ruce knížku ddložily.
„Co se stalo, kluku milý?"
a dvě hebké, měkké dlaně

_hladí vlasy rozcučhané.
,Běžím k tobě, milá mami.
Schovej moje oči v dlani.
ekni zase: „Co je, chlapče,

„copak vOják taky pláče ?"

Tatínku, tohle jsou ovečky, víš, to nejsou
. knoflíčky

od pyžama_Jedna se, chudinka, ztratila &teď
je j_í'zima.
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Na, vemsi ji k sobě a takhle ji zahřej,
X

Jako když motýl
mi na ruku sedne.

Knoflík se podobá
“oVečce jedné, „co se ti ztratila.

X

Pak jako přišel zlý kouzelník a začaroval ji.> Je pryč.
To je asi ta, co má táta u Sebe. Je jich málo.

)(

Palčivé rány
propadly ke dnu.
Ve dlani tísknu
Ovečka jednu.
Ovečku,co se ti ztrat íla.

x

A pak bude zase jako jaro & ovečky půjdou na
louku. Až Se

táta vrátí, přinese mi tu ovečku. Všichni bu
dou mit

radost a-půjdou hezky spinkat.
][

Jako když motýl
mi na ruku sedne.
Ještě se knoflíček
podobá jednéovečce. co se ti ztratila.



161

Jeden korál, dva korálky
to jsou slečny na fialkyi
Třetí korál, čtvrtý, pátý,
vojáci a kočár zlatý. ' '
Potkali se, pozdravili
„do lesa se nesmí, dámy"
jsou tam sovy, vlci, víly,
„bály byste se tam'samy?.
Slunee, klubko, zlaté nitky,
jeden štolba na kozlíku,
dva vojáci, slečny, kytky,
pod vějířem slunečníků.wc

[
l

& & &

'NOVOROČN_Í

Budem'řapat v mokrém sněhu
nebo_čichat k láhvi od ginu
psát svoje-jméno do příběhů
dívčích rukou s vůní po vínu.
Bezstarostňě bloudit po chodniku
/ mít tak domarozčtěného Halase! /
Obě ruce v kapsách u zimníku
volní. Závislí jen na kráse.

& & &_
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Tedy až napřesroksmímjíti na májovou
přivonět k věnečku
z nejhezčích sedmikrás.
Napřesrok vítr
zpívat píseň novou
snad bude, která dnes
je v každém z nás.
.Půjdu pak napřesrok
pomalu pod akátem—
do šera.zapadne;
večerka kroků mých.
S večerem chci býti sám
jak s vzácným unikátem
jako by první byl
anebo z posledních.

-& & &

JE DlVNÝ DBL
———"—o—-——————

Je divný důl a divní havíři„
v tom kraji kam zřídkacizí zamíří.
Bez uhlí, bez zlata, bez mědi
a oni jak když to nevědí
zlostně skrčeni ve svém-krunyři
jak když se vrabci zimou&čepýří
pod krovem rozedraným.
S tímhle se člověk nikdy nesmíří.
Snad ještě někde hrají pastýři
pod sluncem nehlídaným.
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'MARNÉyDNY“I.

-Dnyjsóu jak květy
_na zdech katedrály.
Dnyjsou jak květy
ýaby uvadaly.
Dny jSou_jak.poutnící
a_jako tažni ptáci.
Dny jsou jak listy
_jež se neobrací. u
Dnyjsou jak květy
v oknechkatedrály.
_Dnýjsou jak květy
“jež jsme milovali.

& '& &

MARNÉ—Dny—II;

Dny se zvolna odvíjejí
jako z přádla Markétčina
jako stopy do Závějí
jako barvy z trsu-vína.
'S oken stéká sameť stínů
lampa - pavouk - světlo snové.
zvoní příze platinová
na osnovách gobelínu.
iKažQýkeřík uvadá tu. „
Tvoje dny jsou jako rybky
& mě jako písek sypkýna tětivách rzivých drátů

& & &
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Dnes bych měl Za2vonit
u tvých dveří
5 chromým květináčem.
Měl bych ti všechnb
hezké přát
I když jsou slova hebká
jak peří
a jako když otočíš vypínačem
mizí lidé ze vzpomínek.
Mizí jak svíček plamínek
na dnešním svátečním dortu.
I přes překážky horizomtů
chtěl bych ty svíčky spočítat.

& & '&

František L I s T 0 P A D :

SVOBODNÝ ČLOVĚK A MOŘE — BÁSNÍK SAINT—JOHN PERSE
—_—- —— ___—————————————— *'— __—

Roku 1957 vyšla básnická kniha, jejíž význampro
současnou francouzskou 3 světovou poezii se může
.srovnávat s publikací „Mladé Palky" Paula Valé
ryho před čtyřiceti roky. Kniha, ktelou chceme
aleSpon skrovně uvést, se jmenuje „Amers"; fran
čtináři na první pohled repektive na první po
slech přeloží jako „Hóřké". Avšak „Amers“ není
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poumpridavne -3méno,'nýbrž také podstatné jmě—
ho, námořnieky pojem, :který označuje.všeChne vi—
ditěLná znamenína 'pobřeží jako zvonice,\vížky
i utesy, prostě pomOcnépoznávacíyznaky, která
orientuj_í' námořníky, plující s širého_ mořek ,pev—
nině. Že ZŠChmuřenýobzor současných dějin„ zane—
Chal v ustech básníka Saint—John.Perse —nebOt on,
je autorem - hořkou příchut, je možné, ba pravde—pcdóbné_,126 to ostatně vyčístzletherych veršů
deusetstránkové knihy velkého fórmátu. Leitmotivem této básnické skladby, leitmotivem a sku
tečnOu dominantou však zůstává ne—li _víra, tedy
důvěra; důvěra v člóvěka, očistovaného a obnovo—
vaného právě tím ustavičnem, které konkretně i .
přeneseně nazývá mořem.To moře, s kterého lod—
níCi—lidé vyhlížejí znamení nového města, nóvého
života, nového světa: amers—znamenína pobrezí'
Není básníka moře, který by nebyl pěvcemsvobody:
a naděje. Svobody 1 naděje fysicke či metafysic—
;ké. Perse dosáhl obého...

X

_PerSOvaposlední báSnická kniha tEdy potvrzuýe
asoud -vzácných, ale tvrdošíjně zamilovaných čt_e
-nářských kroužků po Francii a po Celémsvět.ě že
„Saint—John Perse je největším. žijícím franOOuz—a
-skýmbásníkem, originálnějším a.snad i větším než
byl sám Valéry. „Amers“to potvrzují s tak suges—
tiVní silou, že záhybude patřit ke kulturní os—
-tudě nepoznat básníka jménem.
Kniha vyšla v roce, kdy básník slavil sedmdesáté
narozeniny. Narodil se 31. května 1887 na uzké
pevnině, omílané oceánem: na ostrůvku v zátoce u"
Guadelupu. Těžko se snášejí další. biografická da
ta tohoto básníka, jehož životopis byl donedávna
zahalen rouškou tajemství a kterému literární hir
storici věnovali v dějinách moderního písemnictví



eQXÉŘ

všeho všudy několik strohých a bezradnych radek.
1Máto dvojí příčinu. jednu jsme.prozradiliňa
tkví v diskretnosti člověka, skryvajícíhb»se»za
básnickým jménem; druhým důvodem je charakter a
kvalita jeho poesie.

][

Básník, jehož dílo se živí sublimovanými lidský—
mi dějinami a dějinami lidskosti, se pokusil
prostě nemít vlastní životopis. Jsem v pokušení
říci, když pominemepejorativní odstín příkla—
du, že básník byl legendárním doktorem Jekyllem
jakéhosi Mr. Hyda, jenž nebyl nikým jiným než-'
Alexisem Légerem, francouzským velvyslančem &později jedním z nejvyššíh uředníků Quai d or—w
say, kde z'ůstal až do roku 1940. Ostatně, znalo
jej mnoho předválečných československých pOli—“_
tiků a diplomatů a publicistů; patrně ve své vě+
tšině netušili, že v suše, ale vybrané ždvoří+
lěm muži s knírkem a s Olivovou pletí se skrývávelký básník. Víc jak čtvrt století Monsieurl
AmbassadeurAlexis Leger zakazoval umělci Per+
soví uveřejňovat verše či dokonce znovuvydávat
utlé sbírky básní z jeho mládí. ROku1940 AléXis
*Légermusil za politického chaosu a marazmuod+i
'stoupit z ministerstva zahraničí. Uchýlil sedo j
„Washingtonu. Pétainova vláda jej dekretem zbaví—'
la státní příslušnosti a vymazalaze seznamu
stné legie. Zil v exilu jako muž svobodně Fran—:.
cie, aniž se však přidal k de Gaullovu osvoboze
neokémuhnutí; i později pak nesouhlašil s pová
lečnou francouzskou politikou. Z „exilu" ve Wa—
shingtonu se vlastně dodnes nevrátil. Podal de—misi na hodnosti, na uřad a zdánlivě na život.
Léger ustoupil básníku Persovix a ten nyní žije
dál ve Washingtonu jako v nějakém sídelním měs-'
tě abstrakce. Tamroku 1942 připravil do tisku
knihu „Exi1y", o čtyři roky později sbírku „Vítr'
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Jeho básničkě dílo má pověst hermetiCky uzavře—
'ného; těžce přístupného. Pověst"rekli bychom,—
neoprávněnou*'obtižejsou spiš zdánli-vénež sku-dtečné. Především proto, že např;můž-etečíst či
naslouchatveršůmjeho posledníknihy, aniž ke
globalnlmu pcrozuměni je nutno chápat smysl jed—,
notliÝých strof či dokončeslov.- pojmů. Ubhvá—x
ceni bohatou hudbou&prejemnqu, rafinovanou orků
chestraci Šloves, zvolna.nasákneťe,ersemouňpoe-vtikou,_1 vejdete do básně.a báŠeňdo vás„ Jakminá
le se tento specificky čtenárŠkyuři.poŠluohačský
proces uskuteční - e nutno připomenout,žě Per—
soVybásně jsou velmi auditivnif+ stačíž1když Š-e;stanete pozornými vůči textu Bamému; ka dá 810—
ívo, každý obraz, kazdá.metafora,\každé básnické )
gesto mají zdánlivě znenadání ažlmatematlcky přen
Šné místo jako Ýevelkolepé mozaice. Matematlcky)presnáje přecei teorie hudbyÝŠté inspirŠCi
ěnejromantičtejší Škladbě. . .
3Nesnadnostbásniokého díla, -jeho zdánliÝá--nepři——
ístupnost, není tudiž zavinena nějakym přesymbo—_i+
lisovaným umyŠlemči alchymickými metaforami ani
nějakou Odtažitou básniCkou.školou; nesnaanŠt
Qe -Zde synonymempřeŠnOsti básničké myšlenky ahutnosti slovniku. Básník nadal Šlova —a často
ta nejvšednějši, jindy zaŠe vyhrabanáz truhly
+Starého jazykového pokladu tak jako kdysi u nás
Clnll Vladimir Holan & Josef Palivec - plným,pro—
velštenymvýznamem,okysličenou Ýůn£a Chut£ ažŽŠmyslnědužnatou.

_!

ÍŠtačí tak málo a básen se před každýmotevře...
fzSnadta nejkrásnější &nejuplnějši z těch inspi—
'rovanych mořem..
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Chtěli bychombýt průvodci v křištálověm laby—
rintu básnílcovýchveršů. Průvodci arci nedOko—
nalými: Saint- John Perse bude musit v echách
čekat na tak vellcého překladatele, tak trpěli—
vrho hledače a vykladače a krystalograía;ámňbyl
vězněnýJ. Palivec. Zčeštění symfonie, jakou je
kniha „Amers", potřebuje velké básnické a pře—
kladatelské kultury, vytříbené na slovníku V“—
léryho a Mallarmé—a,a také prostě dlouhéhó„
tvůrčího času, pokud možnov zátiší světa.!
Nicméně jsme neodolali, abychom nepřinesli po—
různu několik ukázek z poslední části Persovyí
knihy, začínající veršem, opojnýmzaklínadlem,
houslovýmklíčem, akordem, jenž udává toninu
této dlouhé hymnyna lásku a na more, na dvá \.
principy života ve věčných odlivech a zálivechq
KORABYUZKĚ JSOU, ÚZKĚ JE NAŠE LOŽE...

X

KORÁBYÚZKÉ JSOU...

. O , '! V . \I V l . ,M11enc1, o pozde prlsedsí mez1 mramor a bronz
již v prolamujících se prvních ohních—večera.
_Milenci uprostřed zástupů, znalí co mlčet jest
vydejte večer ten svědectví mořímna počest:

I.

... Koráby uzké jsou, uzké je naše lože.
Nesmírnározloha vod je širsí naší říšetouhy v zavřených pokojích tiše.
Vstupuje léto směrem od moře. Moři jedinému.

povíme věc
jakými cizinci byli/jsme v slavnostích měst,

zatím
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_Šehvězda zdvihala zeslavností podmorskych
fveěera -jedhoho- na loži nasem'h jala se vě—;" - třít lože znabozskyoh
'Marnězemblízká skicuje hranloi Táz vlně evětemtáž vlna od trojských časů -;;„ .
;vali svůj bok až k nám. V šírošírém šíru'*
daÍeko od nás ten dech jí byl vštípeň kdySi.
Večeřajednohovelký hluk šíriÍ ae popokojloh
tekže i sama smrt,.ve zvuku ulity,:nebylanikterak slyšeti. '

“Milujte, o dvojice, koráby; aošíře moře v požo—. _ . j oh!

ÝVečerajednoho zeměSpláče své bohy,. člověk
;kštva

_řúSouzvěř; .měSta se vyšeptávají ženy snříkf
Kéž je vždý před naší bránou '
ten usvit neamírný řečený“mořeVJ--elita křídel &

vzuycenl
zbraní: láska a mořeze stejného lože, láska a

- " moře_na leží témže —
a dialog ten jeětě popokojíoh

| |

7_„_x„

II.
_Vsrdci. muže samota. Podivný .muž
'bez břehů, u ženy pobřežní. A moře, které jsem,

“na tvém východě mísí se s tvým zlatým píekem,přichážím ještě a trvám; na tvém břehu '.volněrozvinuji tvé prstýnky z hlíny; '
ženu =ježse stává a přestává s vlnou-kteráji plodí...



ó Ženo a horečko v podobě ženy! rty se tě letmodot.kly
nelet£ kvetoucí smrtí. Živá - a kdo je víc živ?
voníš zelení vod a výspami též
voníš panenstvím; jod z chaluh a řas
tvé boky omýval dobrodiním dne.
Voníš kamenems cetkami hvězd
& Voníš--mědíjež roZtává
nestoudnostízvod.
Hýbeš se s pohybempísku...

--qu9nť1953

& & &'
).

"OKNA (

Joaeů Ka„ P 0 K.O_R-N Ý :

“ “: ČESKOSLOVENSKÉ ŠKOLSTVÍ v EXILU

-ZáÍí —měsíc žačatku nového školního roku, nu—
tí nás ke krátkému zamyšlení nad našim školst—vím v exilu.
V jednom ze svých latinských projevů 1£.anglic
kým vysokoškúlákům za druhé světové vállzy — .
předseda Benešovy londýnSké vlády, dr. Jan Šrá—
mek rekl.* ' “

„Děglnyceského národa jsou poznamenány
'.exily. Byly to vždy vynikající. vycho—

vatelé,(kterí museli opustit svou úaan.
První byl sv. Vojtěch - v době husit—c
-ské museli uprchnout do exilu před Vá—_
clavem IVp_pr0fesoři theologické fakul—
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_ty pražské, mezi nimi gtanislav a Petr
.ze Znojma, Jan Elišů, Stěpán z Pálče a
;řada dalších. Po bitvě na Bílé hoře ode—
'šel do exilu jeden z největších synů na—
šeho„náraia —Jan'Amos Komenský- učitel
národů. A v minulém exilu to byl profe—
Lsor T. Masaryk —president Osvoboditel,"

I
—Idruhém a třetím exilu mámeřadu vynikajících

řšdčůšpadaŠOgů_v cižině, žádného ovšem z nichnemůžemefjiž_Stavětpo'bok Komenského či Tomáše
Gůymasaryka; O to jsme chudší; ale přesto-v_mno—
ĚšmvňášěěexilbYé školství může být vzorem.
Šadlouhoqpo„komunistickém puči začala-se v-Ně—v:
ĚFCku.r€ali$0V8t myšlenka představitelů Ústřed—„
iníhofsvazu čs. studenstva v exilu, soustředit cow
gejvětší'počet.studentů z německýčhtáborů do _
bednóhogmístaj kde by mohli pókračovat ve stu—“
hiu. Dík pórozumění u americkýdi míst byl uvol—
Qnčnjeden z táborů IRO, kasárna uprostřed města,
ĚLudwigsburgu, pro čeSkoslovenské studenty. Stu
Šdenti a profesoři, kteří se sem sjeli ze všech
Qstatních táborů, byli spjati jedinou myšlenkou
34.vnejkratší.době vybudovatuniversitní kolej.
ŽNebýLitoÍpráce lehká —ale 28. října 1948, v den
*třicátého'výročí prohlášení československé samo—
statnosti, byla v Ludwigsburgu otevřena MaSary—
_kovauniversitní kolej.- v jejím čele jako rektor
ptal profesor dr. Brdlík. Zpráva, že českosloven—
Ští.studenti v exilu si založili MasarkaWAuni
yersituy se rozletěla do celého světa a měla vel—
ký politický ohlas,-V roce 1950, kdy většina stu—
Qentůóvygmigrovala do Spojených států a jiných
%emígfdbxla[ludwigsburgská Masarykovauniversit
ní kolejfuzavřena.. '
'ýe_ýý£čóšááí ý českém jazyce se pak pokračovalo
*vjednotlivých táborových doplnovacích českých



školách - v Ludwigsburgu, ve Valče a jinde. Ně
kolik let byla zde určitá štagnace; školy pra-'
cOvaly namnozeisolovaně. Zásadní změnanáštá+
la teprve v roce 1956. Kulturní referát tehdej—
šího Sdružení československých politickych u
prchlíků sjednotil &Zkoordinoval české dopl
novací školství v Německéspolkové republice.
Postupná likvidace většiny uprchlických táborů
v Německua v Rakousku a zapojení našich aprob—
líků do normálníh pracovního procesu + způso-
bily, že najdeme gechy i. Slováky roztroušené ve
všech oblastech Německéspolkové republikv'řEo—
kud byli naši lidé soustře_děniv uprchlickyčh„
táborech měly naše děti jednu velkou vyhodu„
mohl být poměrně snadno vyučovány v materštl—

školy v uprchlických táborech mohlybýt po-_
měrně dobře organisovány. Vyučování bylo usnad—j
něno také tím, že děti žily v prostředí, kde se
mluvilo česky i slovensky.
Dnes se však situace + jak jsme podotkli _+změe
nila, většina dětí žije roz.ptý1enas'Prostře_dí
je jazykově jednotné, mateřské řečí však naprp+
sto cizí. Kulturnímureferátu tehdejšího Sdru+
'žení československých uprchlíků bylo_jasno, že
je nutno zavést novou formu a syštém vyučování_.
Zřídilo proto ČESKOSLOVENSKOUDÁLKOVOUŠKOLUv
EXILUa do jejího čela postavilo univers1tn1ho
docenta dr. Jesefa Kratochvíla, člena amerických
vědeckých akademií.
Krátce po založení Dálkové školy byla svolána
první koordinační konference našich učitelů do
Mnichova/ 19. září 1956 /. Na konferenci b 10
konstatováno, jak velké echo našla Dálková _ko+
“la nejen v Německua v Rakousku, ale na celému
světě. Sdružení dostalo přihlášky do školy do+
konce až z Kapského měšta..0d roku 1956 se ko—
nají pravidelné učitelské konference& nejos
vědčenějším pomocníkemDálkové školy jsou kursy
mateřštiny a vlastivědy ve zvláštních letních
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školáóh a táborech. Letní škóly v zámkuHut—
tenfeld u Heidelberku přine.sly mnoho zkuše-r
neetí- a_nečekaně dobré vysledky. /&/
7OrganisaoeČs. dálkovéškoly še stala vzorem;
čiostatním národním komitétůmpro přípravu i).
-k1rsů & škol ve své mateřštině. ČeskoSlovenSké
gdcplno.vací školy jsou roztroušeny téměř pexce—
lém svobodném Světě & velkou odezvu má na “při—

3k1ad.šk01a v Londýně a v Paříží„ & školm?.vKa—
gnaděa jinde; Podrobný rozbor amerického'ěés—
ýkěhoškolst_ví a profily pedagogickýchpracov-
?níků ve Spojených Státech přineseme vě zvlášt—
in_ímclánku. ' '
"Komunistése snaží provádět značnouinfiltraci
a vedOu soustavný promyšlený boj proti Česko—Ýslovenskémuškolství v zahraničí. Demaútočí
proti němuv novinách, v exilu pOkusyo rozvrat
“a Skandalisování. Nejedno svědectví bychom mě—
11 z dřívějška v Rakousku —především ve vídeň—
'skebkrajanské české škole —i když české & slo—

Lvenskéškdlý krajanů nelze nyníjetavětna jednu
fbazi s exilovým školstvím. Pochopitelně, že ko—
Jmunisté mají v prvé řadě Zájem o mládež a děti,ina--které již nejednou zaměřili šVé „akce_návra—
Ltu"wTam ještě doufají v uspěchpři "návratu"
:3 později 1 v nejmenší. risiko. Diplomatické &
ÍpoIitiCké kruhy jsou pro ně dnes už příliš rie—
-kantní. Je bezesporné, že téměř\Za každýmuto

3kem / pokud není osobní '/';na če_skouexilovou_školnísít je rudá Praha,-at už jsou ty utoky
ívedeny- pod jakoukOli nálepkou; '
ÁVýchova.mládeže v národním a náboženském .duchu
ťjevěcí všech rodičů a předevšímtěch, jejichž
„děti nemohounavštěvovat doplňovací :školy ane

/&/ Obšírný pedagogický rozbor výsledků letošní
letní školy v Huttenfeldu přineseme v příštím
čisle. / Poznámkaredakce.
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130nejsou napojeni na sít' Čs.dálknvéškoly. Vý
_chova v duchu Komenského & Masaryka je výcho
'va'k pravdě a k Opravdovélásce k vlasti, ale
je to také výchova k boji za její pozdějžš/Správcem Čs. dálkOvé školy jevobození.

05—
B .

uprchlický vybor v Mnichově —Tivolistr.l.— Pozoredakce.
& & -&

Mezi západními demokratickými státy se vyřiZuó
je neumyslné překročení hranice v pěti_minu—_.
tách - ale v nejdemokratičtějším státě,-kde si
'vládne lid sám, to trvá čtyři dny křížových vý—
slechů. Nedávný případ rakouské občanky Helgy

'Hagganové, která při koupání “porušila" česko—
slovenské hranice! Lidová demokracie je asi
„vyšší demokracie". —N—

;; _ZRCADLO DOMOVA

ČESKÝ HLAS o MARKU
HLASKOVI

„Naše literární časopi—
sy najednou objevily na
př; mladého autora Mare
ka Hlaska. Právě na je—
ho případu a na jeho oo—
jevování u nás se dá do
sti dobře určit ona po—
mýlená cesta části kri—
tiky i některých tvůňídl
autorů, prozaiků. Přňnm

z-díla MarkaHláska
bylo.k nám převedeno
poměrně málo; ajto
ještě nikoliv ty nej—
typičtější ukázky_z
jeho pesimistické,na4turalistické a'antié_
humanistické tvorby„'
A překlady, pokud_vy
šly,v našich časopii
sech, zdalekajneposů:
hovaly výrazovou drzost
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á vulgaritu Hlaskovavy—
.pravěcství

_—

_MarekHlaskonastoupil
“čestů, kterou by bylonp—žnoCharakterisovat tvr
iz:nimjistě čááti i naši
kritiky,_ že totiž litera—
turu neuhradí žádný jiný
obo1 lidské činnosti. ani
jiné umělecké odvětví,
jde—li o kri*ický obraz
_národni povahy, o vysti
žení morálního profilu .
současného člověka, o zá
pas se stinnými stránka

'mi, jež se v jeho nitru
qutvářeji V průběhu south
bé proměny, Nemůže quam
du tenhle ukol Splnitrnomimoliteraturu
“Pone.chmetuto otázku sma
'nou, vratme Se k Hlaskomh
Jakým Způsobem on / jako

'vzor mnohýCh našich mla—_
dých proZaiků / si vybo—
joval právo být ostrým &
kOnkretním společenským
kritikem ? Odpovíme na—m
stručně: Nevraživým posto

.jem k všemu, co přinesl '
glidstvu nový společenský
_řád, opovržením k člově—
.ku & k jeho schopnostem
„překonávat chyby a nedos
átatký růstu a dobířatse“
getálevíc a víc podstaty
nového, scelalistlckeho
humanismu a demokratiSmu.

.L_ . .._

HlaSkův pohled na člo—Í
věká-je veskrze záporný.
Ale to přese už tady bý—
lo a 'znáne to. Což ně-ý-z:
kteří 'představitelé na—
turalistiéké školy měli
jiný pOstOj k člověku ?
A jedna, ta nejpodstat—.
nější část existenCiomb
liStů Sartrovatýpu, ti
snad maj£ více humanity

- v sob'ě ? Naně,. át_ již
chtělči nechtěl3skor9
býchvsak rekIjýědomě
MarekHlašknaťězoval.

. Ve jménu Hlaskove a jee
honásledníků se; počalo
pomlouvat-uměni—sociákk
tického realismu. a s ním
se ztotóznovala některá
nedomrlá.díla schemattw;
kčhóJóbdobi " .

/ Milán Rusinsky v os—
travské NOVESVČBODĚ,
25.května 1958—str.5/

„_x
L .

OTAKAR VÁVRA o CESKO—
SLOVENSKEM FILMU

Z diSkusních přísPěvků
prednesenýoh na zasedá—
ní Kulturní &umelecké
radý,které Sekonalo29 dubnh1958:

*'„Našékinematografie
má za ukol zobrazit my



šlenky, které vminulos
ti,připravovaly a dnes
řídírnáš-:života tedy--má
pře_devším zobrazovat na—
ši sopčašnost.„ale naše
nóvá tvorba Zčásti pro—
padla jakémusipocitu
zklamání, nebojovné sen—
timentalitě nebo dokonce
melancholii...Az na vzác
né vygimkyuroven naší

nýmulohovym oičením, pl—

kých-;pouček, vynásených
jakonezvratné sdudy, pl—
nétškolometství & dogma
tečnou neznalost tohoto
Oború & neznalost uměle04
ké.ob1astivůbec...
Postupneza lquet vedly
reaganisa oe ve filmu ke
ztrátě iniciativynašich
pra_covníků ve filmové vý
robě, k oslabení pracov—
ní morálky, dlBClpllny a
nakoneck neekonomiCké,

FllmQVékritiky se čaSto'
podobávzagemně-opisova-,

tiSmu, mající zakrýt sku"

nýmnesprávných teoreticu.

_ '

vvedly.post1hnout-hlavni
'příčiny... Nikdy nepou

_činy prodražení,
byly ustavičně reorganb

_které si -v jednotlivýCh

-ších—naří2ení nethdným;

občas zabývají jen pod;Í
ružnými případy, nedo—

kázaly na skutečné pří—.
jako

sace a změnyvedení, věř.
šínou naprosto laickám,
špatné mzdové systémy,

Oborech vzájemně odporw_jí a brzdí práci, zaosaw'
lé technické- zaříízen'í a—=t
teliérů a- spouSta vyš—

pro filmovou práci, kte—
rá se tím zbyrokratiso-Í
vala & stala uplně ne—„j
pružnOu. Zatěch 10 let
od Února nebylo pralztic
ky ani možno víc vyko—-!
nat, protože jsemsevšichni“znovuučili...
Většinou_nšs vedli_lidékteří o filmové-práci'
věděli bud__máloa nebovůbec nic.
; KULTURAi958 č: 21,Í=

22. kvetna 1958 —'“pomalé práci a k prodra—
žení'našeho filmu. Kon— str. 6'/
_rolní orgány,které se '

& -& -&'

AUTQŘI šESTÉHo SVAZKU ARCHY

František LISÍGEKD/ Paříž / - Josef K. POKORNÝ
./ Vídeňské Nové M_ěsto /.—

& &

adalší
&
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Karl J.A S P E R S

PRAVDA, SVOBODA A MÍR

Přinášíme několik myšlenek z řeči Karl
Jasperse, nejvýznamnějšího německéhO'ňp
losofa, žijícího v Bazileji. Jaspersgu
pronesl ve Frankfurtě nad Mohanem,kde
mu západoněmečti knihkupci udělili mí—
rovou Cenu. —Karl Jaspers se dožil Ly
tos 25o unora 75 let.. Je hlavním před
stavitelem onoho směru EXISTENCIALISMU,
který v krásné'literatuře zastupuje.mf
bert Camus. Z jeho'děl jmenujeme: Ato
mOvá bomba a budoucnost EIČVěka, O pů
vodu a cíli dějin, Rozum a nerozum VIEF
ší době, Filosofie a svět, Filosofická
víra, Nietzsche a křestanství, Rozuma
existence, O pravdě, MaxWeber, 0 traf
gičnu, Podstata &kritika psychoterapie

“.atd. K jeho 70. narozeninám vyšel před
pěti lety sborník Otevřenýhorizont, do
něhož přispěli Albert Camus, Aldous Hux—
ley, Ludwig Curtius, Golc Mann, José QF
tega y Gasset, Alfred Weber a mnozí dal—

ší filosofové a spisovatelé. DJ. 0
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Všichni cthe mír, vnější mír, aby nebyla vál
ka, aby se už nikdy neužilo zbraní hromadného
ničení a aby atomovou bombounenadeěel konec.
Takový mír je možný jenom jako světový mír.
Dnes však vstupují do popředí velké barevné náp
rody, které svým počtem & surovinami získají .
rychlým pokrokemtechnizace v málo desítiletídu
nad západem převahu. Kromětoho dnes vznikla
nová, teprve v technickém století možnástátní
forma, totální panství. Za této světové situa
ce je vnější mír možný jen ve společenství s
těmito velikými národy a ve styku s totálním
panstvím. Mírovápolitika je světová politika.
Tato světová politika můžemít uspěch jen za
předpokladů, které uskuteční každý sám v sobě,
my ve vlastním áátě. Smímedoufat, že v rozsa—
hu, v němž my to děláme, nám ti druzí přijdou
vstříc. Nikdy nedosáhneme vnějšího míru jakodaru pouhýmipolití ckými operacemi.
Mír začíná ve vlastním domě. Světový mír začí
ná vnitřním míremstátů Ve vnitrópolitickém
duchovním zápase o nadvládu musí zmizet proti—
mírové smýšlení, které by se, kdyby jen mohlo,uchýlilokknásilí.
Mír jenom svobodou. Svoboda začíná jako svobo
da jednotlivce, v republikánském Zřízení nabývá
společenskou podobu, uplatňuje se proti potla—
čení cizími státy. V celosti těchto tří okamži
ků je svoboda skutečnáo Nejprve svobodu, pak
mír ve světě ] Obrácený požadavek: „Nejprve mír,
pak svobodu " klame! Neboť mír, vnější mír, tr—
vající v daném okamziku a založený na náhodě ne
bo samovládě nebo na obratných operacích nebo
na strachu všech zučastněných, není mírem, za
jištěným v samémzákladě člověkao Z faktického
ne—mírunesvobody jednotlivců by brzy vedl k
váloeo
Také demokracie jako ústavní forma není ještě
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nikterak svobodou. Demokracie jenom formální
samavyrábí totální panství, takže Hitler mohl

-právemtriumfovat: „Porazil jsem ji jejím vlast—
ním šílenstvím." Světová situace je hrozivá. „
Dnes je světový mír jedinou záchranou, Vždycky 3
však byly války. Jak má být možná ta ohromná
věc, že se už nepovedou války ? Podle našeho vě—
dění ne magií nadřazeného dění, na něž se spolé—'
hat by bylo pohodlné a nezodpovědné, a také ne
racionálně vymysltelným soukolím, které by vy—
robilo žádoucí stav, nýbrž naší každodenně brá—
něnou svobodou, Bezpodmínečnosti této svobody 
přijde pak možná na pomoc transcendentální moc,
kterou nemůžemevrazovat do našeho předvídání,
jejíž neurčitelná možnost nás však smí povzbu—
zovat, když si holý rozum neví rady.
Svoboda jenom pravdouo Svoboda však není z nia
čeho. Není libovůle, není libovolné mínění. Te—
prve ve vztahu k pravdě je dovršená svoboda mo—
žná. Není míru bez svobody, avšak není svobody
bez pravdy. Zde leží rozhodující bod. Svoboda je
prázdná, když se nemíní pravda, z které pochází
a jíž slouží. Co je pravda ? Od starověku se fi—
losofové zabývají pravdou stále znovu. V nové-do
bě se vmýšlejí do jejích sporností, do její dia
lektiky a převratů až k paradoxu, zda sama ne—
pravda by mohla být momentempravdy. Skutečností
naší pravdy jsme vždy jen na půl cestě. Nikdo ji
nemá, všichni ji hledáme.
Jsou skeptikové, kteří se domnívají vědět, že
nic není pravdivé. Pokládají se za realisty. Jso
pesimisty, kteří nakonec vidí jenom zlo a náho—
du a všechno, co se myslí vedle toho, pokládají
za utopií. Je tézez Lidé jsou už takoví, vždycky
byli takoví, nemohoubýt jiní. Tato, odvahu be
roucí tvrzení jsou nedokazatelná, ale také je
nelze vyvrátit. Je věcí rozhodnutí a ne rozumo—
vého poznání, jak chceme žíto
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Kdo chce a očekává rozum, nezná proud lží ve
světě méněnež skeptikové, realisté, pesimisté.
Ale také se dovídá, že mu jednoho dne přijde
rozum vstříc, bude—li cn sám.rczumný, Nikdo ne
.ví, co je svět vcelku, kamsměřuje. Cistcta'to
hoto nevědění teprve umožnuje, co naz'váme pra
vdou nebo rozumem nebo službou Boží, že můžeme
být na cestě k pravdě, stačí, abychom'získalí
spojitostí, z níž jsme vyšli, odvahu. Mír je
jenom svobodou, svoboda jenom pravdcu'možná.
Proto je nepravda vlastní zlo, ničící každý mírq
Nepravda od zamlžení až-po slepou nedbalost, Od!
lži až k vnitřní prolhanosti, od myšlenkové '
prázdnoty až po doktrinářský fanatismus pravdy,
od ne—opravdcvosti jednotlivce.až k ne—cpravdo
vosti veřejného stavu.
Zbývá poslední slovo: Předpokladem míru je spo
luzcdpovědnost každého jednotlivce Způsobemsvé—
ho života v pravdě & svobodě.-Otázka míru se ne—
klade nejprve světup ale každému o sobě. Jak mů—
žeme, mý Němci, usilovat o mír ? Brát veřejné
věci /das Politische/ vážně jako osud, na němž
se každý podílí, činem nebo nečinností ! Ve ve—
řejných věcech však bGZpodmínečněusilovat alb
Jovat o pravdivost. Pravda nám může přinéstwnúůi
ní mír, Můžexnámukázat ve zkouškách, které sto—
jí před námi, povinností a práva našeho maličké—
hc mocenského postavenío Může zabránit, abychcm_
nebyli učiněni spoluvinnými na nových katastro
fách. Jenom cna nám umožní, abychom se v nadchá
zející cestě lidstva uplatnili jako to, čímjsme
sobě a světu byli zde k radosti'a můžemezde
být.
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František L I S T 0 P A D :

NA OSTROVECH A NA KONCI SVĚTA

]

Na ostróveoh a na konci světa
ještě lámali kosti
nevim kteří ale lámali
slaná voda není voda stromy bez vláhy
chřadlj ptáci kteří v nich hnÍZGbMi
se báli přenocovat v jejich korunách

Chvěl jsem se
i mé srdce patriarcha

Mesiáš však nepřijde až do Sěvru
pažitkou místních sadů mokřevydyohuiících
ani do rozhlasové kantiny kde-páchne lůj
tam sedím mámshnilé vejce v žaludku
ukřižované již ve skořápoe
venkublikají padlá světla
střídavě: nicota bez

naděje bez ,
Úpolín u Modřanpůl cesta půl pěšina štěrk
ojíněné švestky starého osudu po Vltavě
-pIWOu.podzimní partesyhranička dříví svítila Jak se ti líbila
Běžím ještě kbpýtám ještě běžím
hořká češtino první velikosti
mucholapko dětství
orseji v knoflíkové dirce,ale ta zašita

I
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Mesiáš nechodí přes Paříž Mesiáš
nechodí pozpátku jak židovské hodiny
jak štíhlý Orfeus Mesiáš není ani
na cestách po bárkách Torquata Tassa
Mesiáš není ve vyrudlých Benátkách
po Chiadu vonícím růžovým lakem na nehtynekráčí

Zapomenul jsem zapomenut
Ztratil jsem ztracen
oloupen osahán odešev ve velké zoufalství
stal jsem se klidnýmnebot

Na ostrovech a na konci světaještě lámali kosti
nevím kteří ale lámali _
nevím kteří ale záhy se dozvím
zatím slaná voda není voda suché stromy
chřadly ptáci kteří v nich hnízdili
báli se přespávat v jejich korunách

Chvěl jsem se
i mé srdce patriarcha
nelze však jinak a jinde

Paříž,'8q srpen 1958

&- & &

ZÁVĚT'DĚDICTVÍ

Dědici chaosu, odkažte Jiným
z barev, z benzinu, ze skel
tovární krajinu, jiz právě míjím;
vyrábí péra křesel.
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Vyrobte, prosím, mohutné péro,
at se už vznesen, směr známý.
Průzračná tvrdosti, hel.ilcoptéro
křestanské fatamorgány.

Škatule domů pod námi visí
za'švětlem nocnov3m.
Zima je všude. Z apokalypsy
zbyly jen výstřižky novin.
-I špatná báseň není leč závět.
_Vsvrchníoíoh Jsme se 31 směli.

_Nahá Jsou těla, nemají pamět,marně je .oblékali.—

Paříž, leden 1958

& & &

CIVILNÍ NENIE

Jsem rostrkán po světě „„jť.f
& ne jako pes '
jen v zahradě
všechny záhony jsou nakonec Jeho

V Jednom městě Jsem zapomněl knihy
levitaoe knihovny z Višňového dřevasvatý Jeronýmpatron překladatelů
'obrací nepřesně některé stránky

V Jiném jsem-ztratil motocyklv třetím uřední list
s umrtím kohosi drahého
V dalšíma..
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Spím předetírám bdění
bdím & na oko spím
nic není skoro pravda
pod okny Francouzi hovoří francouzsky
A snad se mýlím nehovoří Ieč
nenii beze slov
zatím co jakýSi jas
v záhybech pláště has
A Já starý stopař Marie
/ 0 Marie 0 tesaři
Jednim rázem jsem ztratil též

přehled o sněhu
Jen vítr zůstává ..vítr... I vítr
nevane kudy chce

Porto, Červen 1958

T A R :

SETKÁNÍ VE SNU

Děvčátko vedu si,
držím je pod paži.
Vzduch div že nedusí
u horkých Zápraží.

Uzřel Jsem'naproti
jít divku ve stínuo
Kdos tvář mou zabrotil.
Její je z leknínu.
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Míjí mne bez hlesu —
oči však neklopí.
Zdvíhá'je_k nebesům —
kdo poznal, pochopí.

& & &

Petr D E N :

PLAZA DEL 23 DE MAYO “V
_,__

—Plaza Del 23 De Mayo: Naleznete Jí v_městě“Me—
xiku někde za ministerstvem výchovy. KCl doko—
la má podloubí, kterému zde_říkají „portales".
Celou Její Jednu stranu tvoří ponurá budova lé
kařské fakulty, umíStěnáv Starém'paláci býva
lého inkvísiěního soudu. Někdomi řekl, že v
části budovy, v níž dříve_bývala*věznioe'toho>
to soudu, Je-nyní zubní klinika. Mladí mediko—
vé zaučují se zde na chudých města Mexika do
svého zubařského umění, v čemž jistě lze vidět
pietní pochopení Mexičanůpro historické sou
vielostí a jejich nevšední smysl pro genius lo—ci.
Na náměstí, na které jsem se dostal jednou po—
zdě odpoledne, je překrásný chrám svatého Domi
nika v barokním slohu, který si v ničem nezadá
nejkrásnějším ukázkámtéto umělecké epochy v na
ší Praze. Náměstí je však proslulé a vyhledávané

&/ Toto je první české publikování origiální
kapitolky dodatečně napsané a proto uve-
řejněné až v německém vydání Mexického di—
vertimenta. '
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pro něco jiného: Plaza Del 23 De Mayo je náměs_
tí písařů. . „„
Ano, i v tuto dost pozdní denní dobu sedí jich
mnohodesítek u malých stolků &beden, a čekají.
na zákazníky, aby jim za uplatu napsali vše, 00
právě potřebují. Ne každý totiž dovede dobře na—
psat dopis na uřady, ne každý v Mexiku dovede
číst a psát. Proto tito písaři, užívající _ Jak
už je tak typické pro Mexiko„—husí,brka, kovo_
vá pera, roztodivné psací stroje, které by si
dávno zaioužily, aby našly klid a pokoj v tech_
nelogických museích, a konečně také nejnovější
Smithky & Underwoodky, nemají špatné obchody.
Tamhlestarý pensista sepisuje sedlákovi něja_
kou žádost za danový odklad, vedle mladík z

-blízké university píše staré bábě soudní žalobu
.na její sousedku zpavlače, a zde u mně špinavý
dědek píše mladičké besonohě dívce s velikýma a
černýma'očima milostný dopis jejímu řekněmeFer.

.nandezovi,_sloužícímu na vojně kdesi v Monterey
nebo ve Veracruzu. Vyhlíží to zde jako v dobře _
jdoucí obchodní kanceláři. Pera skřípají & stro;
je hrčía Lidské tužby a přání, vášně krásné a
méně kráSné, doStávají formu & žiVOt. Slova se
zde stávají tělem —podle přesných Sazeb advo—
kátního palmáře. Zkrachovaní konoipisté, kteří
zde píší podání & rozklady, se už v tom vyzna—
jí. Reklo se mi, že na milostné dopisy je saz
ba nejnižší. Dovede je prý napsat každý, i ten—
hle umouněnýdědek přede mnou...
Dívám se na onen divný párek. Ona, sotva čtrnáctý
letá, studem rudá v obličeji, vychrlí vždy najediiyi
nou několik vět s vášní & s důrazem, on unaveně- ]
& znudeně pak tukne několikrát na svou velikou
a křípající mašinu pochybné značky, která slou—
žila patrně již Noemoviv jeho arše. Vidím, že
písař se nesnaží zachytit ani desetinu toho, co
mu holka říká, neočekávaje za svou námahu víc
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než půl pesety, a věda, že děvče bez znalosti
čtení ho nemůže kontrolovat._Ostatně se mi zdá,
že dobrá třetina písmen na stroji už dávno vy—
pověděla službu. Mimoto ten její Fernandez
také asi sotva umí číst, a jeho kamarád, který
mu vypomůže svým uměním, stejně z textu dopisu

něco'ubéře nebo přidá. Pšramus a Thisbe bylištastnější než naši mexití milenci. Usínající
dědek nad strojem je horší než tlustá zed. Ko—
lik láSky a vášně konečně dojde svého cíle ve
Veracruzu ? Neznamenátakováhle korespondence
konec tvé veliké lásky, má ubohá malá dívko
s velikýma očima ? “
Nejsi však sama ve svém neštěstí. Novináři a
jejich agenCie, rozhlasy &televise, telefony
a telegrafy, ideologie a politické strany, jsou
často horší a zlovolnšjší než ten tvůj již již
usínající písař. A přece jen jejich prostřed
nictvím a z jejich milosti se znají lidé i ná—
rody. Ne přímo, ne bezprostředně. Co napíší,
to teprve existuje, není, co pominoumlčením.
Ne lidé, jen papír,;npsaný papír, rozhoduje.
V tomto našem papírovém věku. I srdce lidí jsou
dnes zabalena v celofánu —jako oškubaná kuřata
v amerických_ledničkáoh.
Jak vřele bych ti přál, má bosonohá dívko, aby—
ses jednoho překrásného dne přes všecka nedoro—
zumění náhodou třeba někde na trhu střetla se
svým Fernandezem & abyste si padli do náručí —
tělo na tělo, srdcem k srdci ! A aby již nikdy
žádný papír nebyl mezi vámi !
Bohužel jsou to však jen má zbožná přání. Uto—
pie, které nejsou z tohoto světa. Zatím tady |
sedíš, má dívko se smutnýma očima, a házíš svou.
lásku a své mládí do necitelné mašiny, z které
po chvíli jako ze řezačky vypadne jen otýpka vy
mlácené slámy. A kolem dokola ze strojů'padají
žádosti a podání, rekursy & protokoly, učty &
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žaloby —a také milostné dcpisy, které jsou nej—
lacinější. A husí brka se znovu a Znovu lámou, a
pera skřípají a psací stroje hrčí a drnčí - ačko—
liv již soumrakrychle sestupuje na Plazu Del
23 De Mayo.

& & &

Dr. Antonín K R A T 0 C B V I L :

DVA HLASY z ČESKÉHO TISKU 0 B. PASTERNAKOVI

Letošní Nobelovucenu za literaturu obdržel rus—
ký básník a spisovatel Boris Pasternak. O básnic—
kémprofilu Pasternakově i o jeho románu „Doktor
Živágo" bylo již v exilovém tiSku napsáno mnoho.
Udělení letošní Nobelovycen za literaturu je
;xličkem moskevskýmliterárnim censorům_a tzv.
shážcům generální linie strany. ZůStává para..—
doxem, že nebýt brutálního potlačení maďarské—
ho národního povstání sovětskými tanky, nikdy
by asi Pasternakův románnespatřil světlo světa,
nebot maďarská revoluce otevřela mnohýmliterá—
tům na Západě oči —mezi jiným_ také komunistic—
kémuitalskému nakladateli Feltrinellimu, který
dostal Pasternakův rukopis a odmítl jag po madar—
ských událostech vrátit, jak sovětským vyjednava-_
čům —tajemníka Svazu sovětských spisovatelů Sur—
k0vovi a kulturnímu attaché sovětského velvysla
nectví v Římě —tak i samotnému Togliattimu.
Jak rozdílně reagovali komunisté na EaStennakův
román před udělením Nobelovy ceny, nejlepe uka—
zuje citát z ostravského deníku KVKSC„IIová
svoboda" ze dne 2. unora 1958 :
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„Sovětský básník a dramatik Konstatin
SimonOVpracuje nyní ve Francii sema—
mýmscenaristou Spaakem na scenářiln—
vého sovětsko-francouzského filmu.To—
ho využil zpravodaj listu Le Mondek
interviewu, ve kterém se samozřejměcb—
jevily ihned otázky o Pasternakovi,Zo—
ščenkovi a jiných autorech,kterým do—
byla na Západě populárnost tak skuuň—
nost, že byli-někdy kritisováni sovět—
skou kritkou. Simonov na dota o nmap
nu Borise Pasternaka_„Doktor Živágo"
/úryvek z něho vyšel i v naší Světové
literatuře/ odpověděl, že Pasternak.je
sioe dobrý básník, ale jako prozaikzáb
ji o čtyři, pět hlav niž ] Jeho rukopb
redakce měSíčníku „NOvyj Mir" odmítla,
prostě proto, že román je špatný. Pas—
ternak podle názoru Simonova používá '
zastaralé formy a nemůže mít v SSSRžá
dný ohlas. Pasternakův román se nedáme
objevil v italském překladu, knihu, z
níž je dělána záměrně sensaoe, hodnotí
kritika jako „arcidílo,hainé velké rus—
ké románové tradice". A týdeník L Es—
presso dokonce wažuje při té příleži—
tosti o kandidatuře Borise Pasternaka
na'letošni Nobelovucenu".

X X X

Mezitím byl Pasternakův román rozebrán jak v i
talštině, tak v angličtině. Komunistickáreakce
byla již opatrnější. Revue "Květen" č. 9 /l958/
přinesla článek, nazvaný „Vyjasněni kolem románu
Borise Pasternaka", v němžje již jiné hledisko
než u Simonova: '

„Jde o román nazvaný Doktor Živago, v
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němžPasternak sleduje odraz uzrávéni
a poSléze vitězství Velké říjnové re—
voluce v životě & vědomi části ruské
inteligence. Další příčinou rozruchu,
kterou se snažila všemožnězneužit zá
padní buržoasni propaganda, bylo to,že
román nevyšel ve svém prvním vydáni:nr—
sky, nýbrž italsky v komunistickém na—
kladatelstvi Feltrinellihc, zatimco;p—
ho ruské vydání se teprve připravuje.
'Různýmfalešným výkladům těchto něko—
lika faktů & mnoha s nimi spojených ne—
jasnosti a domyslůbere vitr z plachet
rozmluva, kterou měl na toto téma Baruš
Paeternak s Wilfredem Burchetem, dopi—
sovatelem anglického listu Manchester“
Guardian, a několika dalšími zahranič
ními korespondenty v-unoru tzr. ve své
vile nedaleko Moskvy. O vzniku svéh01x»
ménu Easternak řekl, že rcmán je plodemjeho usili o-překonání určité umělecké_
kriee,.do niž se dostal. Jako elitni:Um
presionistický básnik pocítil stud, že
doposud mala_dal svým dílem širší sovět—
ské veřejnosti, a proto zatoužil napsat
něco skutečně závažného a cenného i pro
široké masy čtenářů.
Romándokončil někdy v druhé polovině
roku 1956 a nabídl jej několika sovět
skýmnakladatelstvím a literárním časo—
pisůma Jedno z moskevských nakladatels—
tvi román přijalo. Mezitím předal jednu
z kopii románurovněž Feltrinellimu,ko+
munistickémunakladateli z Milána,který
o román projevil velký žájemo Nedlouho.
poté Pasternak požádal Feltrinellihoyýw
s italským vydáním asi půl roku posečw
kal, až vyjde román v originálu. Po u
plynutí této lhůty žádalo moskevské na—



191.
kladatelství Pasternaka, aby požádal
o navrácení rukopisu z Itálie, nebot
považovaloiza potřebné provést v tex—
tu určité upravy / s nimiž Pasternak
souhlasil / a podle meZinárodních vy—

“davatelských zvyklostí zahraniční pře—
klady se mají shodovat s textem origi—
nálních vydání. Feltrinelli však už<ků
román do tisku, tisk dokončil a dalzmř
ménv Itálii do prodeje. Západní pro
pagandu pak kupodivu'z celého 700 dráb
kového díla zajímají převážně.pouzeemi
tři stránky textu, týkající se hodno—
cení ruské revoluce. Pasternak sám po—
važuje za autentický text knihy, která
vyjde ještě letos v Moskvě."

. X X X

V Sovětském svazu však román ještě nevyšel.De
mokraticky cítící lidé na Západěse domnívali,
že udělení Nobelovy ceny B. Pasternakovi snad
přinutí „uředníky“ z tiSkového oddělení sovět
ské Státní bezpečnosti, aby román povolili —
stejně jeho kopie již kolovaly po Rusku taj—
ně ve strojopisných_přepisech anebo v němec—
kém a anglickém vydání. Sovětská odpověd byla
překvapivá: Pasternak byl vyloučen ze Svazu so—
větských spisovatelů...
Dalším paradoxem zůstává skutečnost, že prvním
Rusem, který dostal Nobelovu cenu byl exulant
Ivan Bunin —druhým je Pasternak, jehož dílo,
za které Nobelovu cenu dostal, v SSSRtaké ne
vyšlo. Literaturnaja Gazěta označila Pasternau
ka jako člověka žijícího ve vnitřním exilu. Jak
trapně potom působí současné diskuse9 které pro—
bíhají v sovětských literárních časopisech o
skutečné svobodě uměleckého projevu, který prý
„existuje jedině v SSSR" ]

& & &
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Karel E B B A N.:

DOPIS o ČÍNĚ

Uvolnění politického života kdy v čínských za—
hrádkách mělo podle Mao Ce—Tungovylyrické the—
se kvésti vedle sebe sto různých květin, netr—
valo dlouho, Velmi zády přišla reakce a komunE—
tický tisk cynicky prohlásil, že skutečným cůem
této akce bylo vylákat reakcinoáře z jejich dOUáH
pat & pak je bezohledně zlikvidovato Místo „sta
květin" bují dnes v Cíně jenom jediná, která se
zato rozšířila rychleji, než se šíří plevel;No
vým heslem čínských komunistů se stala kOmunaa
Podle toho, co se o ní dovídáme z čínských ko
munistických pramenů, je to kolektiv nejhorší
.ho kasárenského typu.
Čínský režim se rozhodl sloučit všechny kolcho—
zy v tzv. komuny& uskutečnuje toto rozhodnutí
rychle. Koncemzáří bylo v komunách zorganiso—
váno již na 6400000 kolohozů, tedy plných 90
procent se 112 miliony selských rodino Ústřed—
ní výbor tuto akci sice rozvrhl na nejbližších
čtyři až šest let, ale cíle bylo dosaženo téměř
ve stejném počtu týdnů. Většina čínských kolchos
zů byla zakládána teprve před třemi lety. Dnes
se z nich tvoří, spolu s místními továrnami,ře—
meslnickými a obchodními družstvy komuny, které
zahrnují také místní ustavy výchovné i vojenskév
utvary dotyčného kraje. Důsledkem této reorga—
nisace je, že zemědělciztrácejí podíly, které
měli na kolchozním h05podaření, že ztrácejí po—
slední zbytky záhumenků, poslední kusy dobytka,
které byly do té doby v jejich soukromémmajet—
ku a že se stávají vojenskou organiSacío V je-.
jich čele je velitel s několika náměstky & se
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štábem spolupracovníků, kteří řídí věci politic—
ké a hospodářské; Sedláci a dělníci jsou začle—
něni do oddílů, jež pochodují společně do práce,
společně se stravují, jsou pokud lze společně u—
bytováni & do jisté míry také vyzbrojeni. Tvoří
tedy zároven jakousi milici vedle pravidelné are
mády. Nová pracovní povinnost postihuje ženy stej
ně jako muže. Nedorostlé děti nemají tedy domc—
va, a budou vyrůstat v dětských utulcích. Každý
člen komuny je povinen zučastnit se po práci i—
deologické výchovy a vojenského výcviku.
V Číně se tedy odstraňuje dokonale soukromé'WBák
nictví, rozbíjí se rodina a celé zeměse promě
nuje v rozsáhlý kasárenský dvůr. Touto přeměnou
čínské společnosti se má docílit zvýšení výroby
jak na polích tak i v průmyslu. Podle plánu pe—
kingské vlády se má v příštím roce v Číně vyro
bit na lO,700.000 tun oceli. Je pochopitelné,
že nelze budovat tak rychlým tempemmoderní oce
lářské'závody a proto se režim rozhodl rozšířit
zároven primitivní Výrobu železa v malých taví—
cích pecích, či jak napsal pekingský dopisovatel
moskevské Pravdy - vyrábět železo methodami Stňř
dověkými. “
Čína nemá průmysl, který by mohl dodávat dosta
tečné množství moderních strojů. Dodávky ze Sc—
větů a z lidových demokracií zřejmě ani zdaleka
nestačí na dnešní ctižádostivé plány a tak se
tedy sahá k jedinému reservoáru energie, který
je k disposici, k lidské síle. Ale ani tento
zdroj není nevyčerpatelný. Čínský rozhlas začal
již přiznávat, že velká část letošní urody byla
zmařenapro nedostatek pracovních sil. Příliš
mnoho dělníků bylo pOSlánOudOvýroby železa"a o—
cele, takže se jich pak nedOstávalo v zeměděl—
ství. V Číně nemají ani buldozery ani traktory
a jeřáby a materiál na stavbu přinášejí tedy ti—
síce moderních otroků. Nosí jej ve dvou koších,

I
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zavěšených na tyči, která se nese přes rameno.
Stavitelé egyptských pyramid byli nepochybně
technicky vybaveni lépe.
To, co se v Číně kolem nové organisace země—
dělství a průmyslu děje, předčí svouvoblud—
ností a krutosti doby, kdy Stalin zaca kolek—
tivisovat venkova likvidovat kulaky. est set
milionů lidí v číně je dnes obětí teroru, kte—
rý nepochybněpředčí hrůzy nájezdů nekdejších
mongolskýchdobyvatelů. Lidé se pochopitelně
zdráhají vydávat dobrovolně poslední zbytky_ma—
jetku a vzdát se rodinného života. Samaurednítisková kancelář NováČína doznala, že sedláci
se vyvlastňování brání všemi prostředky. Tato
kancelář doznala, že porážejí dobytek a snaží
se prodat zbytky majetku, než vstoupí do komu—
ny. Na mnohýchmístech došlo podle zprávy této
agentury ke spontánnímu návratu ke kapitalis—
tickému řádu a odpůrci komunprohlašují, že
čím více kolektivisaoe, tím méně svobody. So
tva lze razit heslo, ve kterém by bylo více
pravdy. V Číně tedy dnes řádí zostřený třídní
boj se všemi důsledky, počítaje v to hromadné
popravy. Uprchlíci, kterým se podařilo dostat
se do svobodných zemí líčí obražy hrůzy, a je
nepochybné, že nejde jen o místní zjevy.' ín—
ské obyvatelstvo se dnes stává bezprávnou spo—
lečností otroků, jejichž udělem je obětovat—
vše, co činí život hodným, aby byl žit, zájmu
mocenskýchaspirací malé hrstky učhvatitelůo
„Filosof“ Mac Ce—Tungse naučil zřejmě více
od Džingischána než od velkého čínského uči
tele Konfucia. Tradičně klidný & mírumilovný
čínský národ se má stát armádou bojovníků za
imperialistické cíle. Čínští komunisté zatouži—
li po velmocenské hře a tato pozoruhodná změna
se začala nápadně projevovat zejména od posled
ní schůzky Mac Ce-Tunga s Chruščovem. Zdá se,
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-že Sověty nemohou, či ani nechtějí přispívat
na techniký a vojenský rožmach Číny, tak jak
by si čínský režim přál. Proto ta dnešní horeč—
ná_snaha_vystupnovat výrobu ocele. Proto tedy
nové usilí o zmilitarisování celého národa, a
proto patrně'také dnešní nebezpečné přestřelky
ve Formoské užině. President Čankajšek na For—'
mose nebyl nikdy tak vážným potenciálním nebez
pečím gro rudý čínský režim, jako dnes, když selid v íně žene do nové bídy & zoufalství.

& & &

PEDAGOGICKÉ VÝSLEDKY z LETNÍ ŠKOLY
—_———__——-——————d————

'V'mínulémčísle.Archy jsme otiskli příspěvek Dr.
POkorného z Rakouska o exilovém školství. V jis
tém smyslu doplněním tohoto článku je dnešní in
terview s vedoucím ČS. dálkové školy v exilu,
univ. doc. dr. Josefem'Kratoohvilem.
Jaké jsou'hlavní zásady pedagogickégpřakse v
Cs. dálkové škole ?

Je třeba stále a stále si uvědomovat, že děti v
exilu jsou vystaveny mnoha mimořádnýmvlivům a
že pedagogika i methodika potřebují tu svého o—
sobitého, speciálně-aZpůsobeného ražení. Pedago
gické a didaktické znalosti a zásady, jak jsou
známy z běžné učitelské prakse ve školství jed—
notlivých zemí, zdaleka nestačí, naopak mohou
svésti na scestí. A ani prakse v nějakém středi—
sku, táboře a pod. nemůže podat náležitou před—
stavu skutečné prakse v Čs. dálkové škole.
Nutno stále hledat nové a nové cesty a pracovní
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methody a uzpůsobovat je dané situaci, a přeCe
nutno při tom držet se systematického plánusmá_
lé nadstavby.
011 Čs. dálkové školy .je Jasný - zhruba vyjádřen
udržet & oživovat v československých a smíšených,
rodinách.krajanů i exulantů lásku k českému & _
slovenskémujazyku a k naší národní tradici,vést*
k národní hrdosti a sebevědomí, bez toho, že by
byl pěstován šovinismus, nacpak, všemožně se snás
žit o budování prostředí budoucího spolužití váaň
svobodných národů na_demokratické basi v duchu "křestanskám.
Ač je'jsdnotný cíl, je práce a postup v každé
vyučovací skupině, ba v každé rodině-velmi roz—
ličný. Specialisčvaná individuální výchova kaž—
dého jedince je hlavní učební methodou Čs. dále
kové školy. Při tom je budováno zhruba na učeb—
ých osnovách, jak je známe z první republiky

gaskoslovenské, přirozeně přizpůsobených naší
době a exilu, Prakse ukázala, že nelze budovat
na široké basi a že méně někdy znamená více.
Hlavním základem Čs. dálkové školy je spoluprá
ce B rOdičio *

A nyní konkretně —co byste nám řekl o letošní
letnínškole ? '

Zdůraznil jsem již několikrát, že prázdninový
tábor a letní škola Je hotový pedagogický a di—:
daktický rebus, jehož vyřešení potřebuje největa
ší pečlivostí a napětí. Letos se sjelo do školy

.několik zkušených pedagogů —dík hlavnímu vede—
ní československých Salesiánů v Turinu byli tu
i dva salesiánští spolupracovnício Odidaktic-I
ké a pedagogické praksi Salesiánů se přesvědčí—3
li evropští odborníci již mnohokráte. Jejich
hlavní methodou a snahou je skutečná láska k
dětem a pedagogickou —nezměrné obětavost. Ta
však b la vyžadována i od všech ostatních učif
telů s. dálkové školy. Ye srovnání s letní *
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školou v minulém roce, byla letos láska k dětem
& obětavost opravdu u.všdhučitelských sil. Pro—
to bylo docíleno mnohemlepších výsledků než 10
nského roku, ač i loňský tábor zanechal velmi
hluboké stopy i u rodičů i u dětí. O tom se pře—
svědčil mnohokráte vedoucí školy při návštěvách
v jednotlivýčh rodinách na různých koncích Spol—
kové republiky, kdy s překvapením poznal, že na—

-dšení se přelilo 3 dětí na rodiče a že ukol ško
ly byl splněn.
Dětský materiál leto-šního roku byl mnohemvíce
individualisován, nebot nebylo tu větších homo
genních celků at co do stáří, tak co do vědomos—
tí. Oproti loňskému roku, kdy jsme měli jen děti
z němečkýchškol, byly letos v táboře i děti z
amerických škol, takže jazyková změt byla ještě
'pestřejší. A přece byl brzy zformován jednotný
československý duch.
Vyučovací forma byla mnohempestřejší —poněvadž
vedle skautských prvků, jako centrální pracovní
methody, byly přibrány i prvky sokolské - zvlášt
zásluhou pana učitele Oelerýna - a vše proniklo
kouzlo výchovy synů Dona Boska. Denní program by
mnohemzábavnější již i proto, že bylo více pomů
cek, které. byly běhemroku nasbírány, at již to
byly knihy, filmy, loutkové hry, divadla, táboro
vé ohně či základy vědomostí, které děti získaly
& rozšířily si v jednotlivých vyučovacích skupi—
nách během školního roku.
Proč se snížila hospodářská základna školy je tě
žko říci. Jen krajní obětavost všech učitelských
sil a Československého uprchlického výboru umož—
nila letošní letní školu. Výsledkyčinnosti Čs.
dálkové školy budou patrny hlavně po letech. Čs.
dálková škola buduje serii učebnic, aby i tímznz
šířila Okruh své praktické práce. Vyučovací sku
piny, letní tábory a doplnovací školy / Mnichov,
Stuttgart/, učebnice a oběžníky, to jsou opěrné
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body činnosti. Cesta byla ukázána, základy dá—
ny... a nyní záleží i na těch ostatních.

/Rozmlouval J.N./

OKNA

HLŠVNÍ OSLAVA 40. .VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVEN—SI REPUBLIKYna uzemi Německé spolkové repub—
liky se konala v Mnichově dne 28. října 1958
ve velkém sále Čínské věže. Slavnost pořádal
Československý uprchlický výbor a Radio Svo—
bodná Evropa.
Slavnostní projev o vzniku ČeskoSlovenská re—
publiky přednesl dr Fedor Hodža z Paříže. Za
_Podkarpatské Rusíny promluvil redaktor Orest
Černek. Dr Hodža zdůraznil, že to především
“byla Masarykova idea humanitní, která bylaiwů—
rčím momentempro vznik nové republiky —re—
publiky demokratické & pokrokové.
V kulturní části slavnosti byly předneseny
básně předních českých, slovenských a karpa—
toruských básníků v češtině, slovenštině, kar—
patoruštině,.angličtině, francouzštině, maďar—
štině a němčině. Zvláště velkou odezvu měla
polská recitace básně Jana Zahradníka La Sal
leta a německá recitace DemlovýchMýchpřátel
—květin.
Slavnost byla ukončenačeskoslovenskou.státní
hymnou.

X
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VYNIKAJÍCÍ VĚDEC NA STOLCI PAPEŽSKÉM.

Po Piu XII. —papeži míru a papeži mariánském,
byl zvolen do čela římsko—katolické církve a
Vatikánského státu benátský patriarcha Angelo
kardinál Roncalli, který přijal jménoJan XXIII
Ve vědeckých kruzích je nynější papež vysoko ce
něn jako vynikající pedagog: —byl řadu let pro
fesorem dějin církve, apologetiky a patrologie.
Roku ]925 byl nynější papež jako apoštolský *

.kář poslán do Bulharska a roku 1935 ve stejné
funkci_do Turecka a Řecka. Svého dlouhého pobyq
v jihovýchodní, Evropě využil nejen k splněníswý
diplomatických ukolů jako zástupce Vatikánu —
nýbrž i k podrobnémustudiu kulturní a politick
historie jihovýchodní Evropy - takže dnes platí
Jan XXIIl. za předního odborníka v balkánských
otázkách. '
Velkou cdezvu vyvolalo jméno, které si kardinál
Roncalli vyvolil - Jan XXIII. Dvacettři_papežů
před Roncallim mělo již toto jméno - přece však
dnešní papež se nejmenuje Jan toho jména_XXIV.
Roku 1419 zemřel Jan XXIII., který.byl zvolen
jako vzdoropapež a zasáhl také do českých dějin
Do oficiální papežské listiny není však počítán
nebot byl 29. května 1415 sesazen a správa Círq
kve svěřena řádně zvolenému Martinu V. Od té<kh
si Však žádný papež jmeno Jan nezvolil. Italové
nazývají nového papeže "Giovanni" - oficiální
jeho titul je však „Johannes pp. XXIII."

X

JEDENz PŘEDSTAVITELÉmoderní polské novelistik
Marek Hlasko požádal v západním Berlíně o uděle
ní politického asylu, když se dověděl, že hochtě
jí ve Varšavě pro jeho svobodné demokraticképro
jevy v Paříži uvěznit. Po utěku redaktora známé
ho časopisu PO PROSTUJanusze Groeowského je td
druhá „polská literární sensace" v tomto roce „
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O Marku Hlaskovi přinesla ARCHAčlánek Karla
Erbena ve svém třetím čísle a.v pátém svazku
v Zroadle domovautok Milana Rusinského na
„špatný vlivl Marka Hlaska na české Spisova—tele"o

X

ŘEDITEL AMERIOKĚHO INFORMAČNÍHO URADU Allen
oznámil, že Sověti a jejich sateliti věnovalilě
loňského roku na propagační kampan do nekomu—
nistických zemí.částku mezi 500 až 750 milibnydolarů a dalších 100 milionů dolarů na rušení
rozhlasového vysílání ze západu.

I
“DISKRIMINACE M ČESKOSLOVENSKÝCH ŠKOLÁCH.
Československý réžimní tisk uvádí stále nové
případy, kdy dětem bývalých „kapitalistů“ je
odepírána možnost vyššího školního vzdělání.
Současněostře kritisuje učitele, kteří pro
„shovívavost“ nebo „neznal st politického pro—
filu" rodičů doporučí tako ého žáka k studiu
na vyššímučilišti.
„Znovu i letos se vyskytly případy, že k dal—
šímu studiu byli dcporučeni lidé, u nichž se
vůbec nezval zřetel na jejich politický profil
a názory a na jejich sociální_původ"„_psalo
Rudé'právo 20. srpna t.ro „Jako by se nic ne—
stalo, dcporučila na příklad Průmyslová škola
elektrotechnická k dalšímu studiu syna statkáá
ře, který vlastnil p?es devadešát hektarů pů—
dyo.. Na okrese Plzen—venkovschválili syna
mlynáře, který zaměstnával několik námezdníchsil...'
Normální smrtelník těžko pochopí, jak je mož—
né, aby ve dvacátém století státní mocbránila
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dětem ve vzdělání jen proto, že jejich rodiče
kdysi před deseti lety měli statek nebo živ—
nost. Je výsměchemkulturnostj, kterou se ko—
munistické režimy tak rády chlubí, jestliže pro
sociální původ režim znemožňuje nadaným mladým
lidem rozvinout jejich talent. Tomutovývoji by
mělyvěnovat_zvláštní pozornost jak světová or—
ganisace studentstva.tak.i příslušné orgány
UNESCO,kde dnešní československý režim vystupu_
je s oblibou jako ochránce a hlasatel vzdělanos—
ti a kulturního pokroku

X

Mladá Fronta Z.So srpna t.r. přinesla další do
klad o tom,„jak dnešní režim pronásleduje dě
ti „nedělnického původu". Referovala o případě
Milana Valacha, kterému bylo znemožněnovysoko
školské studium pro otcovu „politickou minulost".
Milan Valach, jak list sám doznal, je „výtečný
žák jedenácté třídy".
JUDr Julius Valach, psala Mladá Fronta, je však
„jedním z bývalých lidí..Dlouhá léta pred vál—
kou i po ní byl soudcem na Slovensku. Řadu ro—
ků dokonce předsedou krajského soudu v-Rimavské
Sobotě...Po válce se stal předsedou okresního
výboru reakční demokratické strany." Dnes-Julia
Valach pracuje v kanceláři stavebního podniku v
Jeseníku a Mladá Frbnta dodává, že „V Jeseníku
ho znají jako člověka, který se politicky neex—
ponuje, ani v kladném ani v záporném smyslu,ve—
řejného života se neučastní".
Jak Dr. Valach je sledbván stranickými špehy,
vyplývá z toho, že kádrové oddělení komunistic—
ké strany má o němpoznamenáno, že „když před
loni všichni poctiví občanévyjadřovali svoji
učast s maďarskýmlidem, který trpěl v kontrarevoluci, a sbírali prostředky na rychlé zaho—
jení těžkých ran, Julius Valach ostentativně



odmítl přispět".
Mladá Fronta sice pokračovala: „Nikdo nechce,
aby děti pykaly za své rodiče' V.tom Je Spra—
vedlnost & demokratičnbst našeho zrizeni, za—
ložené ne na pozlacených slovech, ale na k09ř
kretních právech & skutcícho" Ale v ramci te—
to "spravedlnosti" výtečný student M1ĚanVa—
lach se na vysokou školu nedostalo Rezimní'
list mu doporučil, aby Šel na dva roky praco—
vat a pak prý se uvidío Napřed musí prokázat
„opravdovost svého vztahu k dnešku" & „sblí—
žit se s pracujícími. Oni také budou rozhodo—
vat o tom, zda na vysokou školu půjde či ne"(.
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BŘEZINA'DNEŠKU

Českýliterární kritik
Jiří BRABECV článku
pod tímto nadpýsem ko
mentuje v Kulturnom Žr
vote nedávno'vydaný'axb
bor básní Otakara Bře—
ziny & kromě jinéholňše:
„Nedávno —po mnohých
rokoch —cpát vyšiel
subor básní Otokara BK?
zinu. Nás pri tohoroč—
nom jubileu 90.vyročia

“násilnů aktualizáciuo'
Stojí však za zamysle—l

DOMOVA

umelcovho narodenia
/13„septembra 1868/
zaujíma najmá výsle—
dok konfrontácie toh—
to diela s dneškom.Nes
jde nám pritom o nija—
ké „krátke spojenie"či

nie, ako sa za posled—
ných 60 rokov pretvá—
rali & preverovali je—
ho hodnoty, ktoré sa
mnohým zdali večnými &
nepremennými. Do opre
dia tu vystupuje ak
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obdivované myšlienková,
filozofická stavba-Břeq
zinovho diela. Desiat—
ky stupencov "cirkve"
Březinovej —ortodoxní
katolíci rovnako ako
ludia, hladajuci is to—
tu a oporu - verili, že
práve tu, v básnikovom
idealistickom svetoná—
zore, su hodnoty naj—
váčšie. Ale mystická
koncepcia, mnohoráz
velmi domyslne konštuo—
vaná, ukázala také trh—
liny, že Ju už nemožno
prehliadnut... Březino—
va síla je ukrytá v bo—
hatej predstavivosti, v
nevidanom zjednoteniIB—
vnej vole a spontánnoái
s ktorou vidí svet vje—ho nekonvenčnostiq..
Čo nás teda na Březino—
vej poézii dnes najviac
vzrušuje, je jeho vlaář
ný obraz, obraz človeka,

ktorý sa nezmieril s maÝlostou pomerov,ktorýmal
silu -bez supy bokmtúp
stva a sentimentality 
postavit proti dnoalsn
ta svoje ja, svoju mghřžku samotu...
Ruch a kolobeh srdcvšak
zvitazil v Březinovéjto—

rbe, ktorá i dnes bur
cuje pohodlie prosto—
duchých a tupost nasý—
tený h. Niemetafyzic—
ká strnulost, ale „do
brodružstvo obraznostm
dynamiky ludskej tužby
nás pritahuje na tomto
odkaze, ktorý spolu s
dielom Antonína Sovu
patri medzi najvačšie
hodnoty českej lyriky
190 storočia."

/ KULTÚRNYŽIVOT, 20.
septembra l958—str.8/

)(

LITERÁRNÍ OVINY v BO—
LJI PROTI N BOŽENSKÝM

PREDSUDKBM

„Boj s náboženskými
předsudky je jedním z
hlavních problémů kul—
turní revoluce. Víra
samotná Je ovšem věcí
každého jednotlivce —
jenže víra se neobejde
bez kostela a V koste
le farář či pop živí
víru po svém. Některý
se ovšem drží Písma,
většina si však neonu?
sti výlety do života...
I když většina kazmmlů
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se zdržuje zasahovat / Ivan KLÍMAv článku“
do otázek politických, „Mezi třemirhrgnioe—
přece jen, často pod— mi" — LITEHARNI NO——
vědomě, se snaží udr— VINY č. 38 — 20.zá—
žet starý způsob žiwr— ři_1958 —str.) 6 á
ta & svou neomezenou 7 /
moc nad myšlenim.ljdi." ' x

& & &

Knihkupectví INTERPRESSLtd., které má na skle
dě veškerou exilovou literaturu, bohatý anti—J
kvariát knih z první republiky i současné knia
žni novinky, vyřizuje objednávky do všech svě?
tadilůo Adresa: INTERPRESSLtd., 12, Montagu'
Str., LONDONW l.; ENGLAND.—Napište si o noš
vý vánoční seznam. '

& & &

AUTOŘI SEDMÉHO SVAZKU ARCHY :

Petr DEN/'New York / - Jaroslav DRESHĚER
/ Mnichov./ —Karel ERBAN/ Mnichov / —
Dr, Antonin KRATOCHVIL/'Mniohov /„— Fran
tišek LISTOPAD/-Porto / - Josef.NEMEČEK

/'gnighov / - Zdeněk RUTAR/ Sudbury / —a 31

& & &

ARCHUřídí Dr. Antonín KRATOCHVIL,od ověd-i
ný redaktor-Josef NĚMEČEK.Vydavatel s.'
uprchlický výbor v Německu, Mniohov, Tivoli
strasse 1/2. Toto číslo vyšlo 1. listopadu

1958.



KADIENNÝ ERB
LITERÁRNÍ EDICE ČS. UPRCHLICKEHO VÝBORU V NĚMECKU

vydala tato původni díla předních exilových spisovatelů:
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Šěpán P. v L A š Í M :

MBJ PROSINEC

Dnes v noci zdál se mi opět exalantský sen

Má milá přišla za mnouw
sněhovou královnou byla

kříšřálky ledu na průsvitném mušelínu —

pálily mi do očí
a probolely se do srdce.

A pak mi sněhová královna tichounce řekla:

zavři očí,
jsme opět doma
na Podkarpatské Rusi
a slavíme spolu
Rusínské Vánoce.

A já opět —Bože —prožil sen ve snu...

& & &
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Ivan J E L Í N E K :

MODLITÉA STRACHU A ODVAHY

Prosil jsem ve své žuly tmy
o trochu světla Tvého.
Skácej sloupoví, tni
klínem blesku svého.

Věnce hořící
zapálily věže shůry.
Blesky bouřící
roztříšdly žuly.
Prosil jsem ve svém svoru,
V suchu, v svěráku
o krev beránků,
o víno z Tvých dvorů.

Beránek jsa krve dals.
Nad lásku V lásku jals,hroznů lisovals.

Prosil jsem v hrobu hluchosti
0 hlas Tvých trub.
Klíčit dej lásky krutostí
v smrti rub.

Prasklo ze tmy zrno
v život uvedeno.
Klíček klíčit se jal,
v trouby dout se jal.

Prosím v tmy žulu,
v slídu samoty, v hlad, v rulu.
V tupost štkání,
v strach bez poznání.
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Prosím; prose, nedávej,
jen leda hloží.
V blesku nádvoří
klas zlátnout nechávej
&ratolest, co neshoří.

& & &

Jaroslav D R E S L E.R :

ROMÁNOVÁKRONIKA Z PLZNĚ MINULĚHO STOLETÍ
1—

V Praze vycházející časopis „Světová literatura"
předstírá svou světovost tím, že uveřejňuje pró
zy a ;poezii komunistů & komunistických souput
níků z nejrůznějších zemí, že občas i publikuje
některého západního „neutralistu“ a že dává za
hraničním marxistům příležitost pomlouvat v Čes
koslovensku literaturu své vlastní země. V pátém
čísle letošního ročníku dostal takový ukol Raku
šan Leopold Grunwald, který v rozsáhlé studii
kromě spousty věcných informací uvedl také něko—
lik nehorázných lží. Jednu chceme v tomto článku
uvést na pravou míru.
Grunwald vypočítává několik rakouských spisova—
telů, které označuje za humanisty, & jako proti—
klad k nim uvádí tři jména, prý "Evropany" 2,88
a bývalého berlínského ministerstva informací. A
jedním dechem, v téže větě, cituje vedle bývalé—
ho skutečného nacisty Bruno Brehma teké spasova
telku PhDr. Gertrudu Fusseneggerovou / narozenav Plzni 1912 /, která je proslulá právě Sim, že
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se velká část jejich povídek a románů odehrá
vá v Čechách a že je na rozdíl od některých be
letristů tzv. sudetoněmeckýchpovznesená nad
jakýkoli nacionalismus a šovinismus. Fusseneg—
gerová pochází z rakouské rodiny, která byla
v Čechách usazena jen přechodně, když tam byl
před první světovou válkou přeložen její otec,
rakouský důstojník. Fusseneggerová si však kmú
a prostředí svého dětství a mládí upřimně zami—
lovala a s velkou láskou o něm píše ve svých
knihách jak z přitomnosti tak z minulosti.
Leopold Grunwald dokládá domnělý nacismus Fus—
seneggerové pocitem hrdinky jejího románu „V
tvých rukou" / In deine Handgegeben /, která
prý při vstupu do Hitlerova Německa„pocituje*
téměř nadzemskéštěstí", a tvrdí„že pro odbo
jové hnutí a partyzány má Fusseneggerová jen
pusté nadávky. K tomu můžemeříci, že je to
starý známýkomunistický trik, vytrhávat ze
souvislosti utržky vět a přikládat názory a
výroky románových postav jejich autorům. Kdy—
by se tento postup domyslil, snad každý autor
kriminálních románů by byl sadistickým vrahem.
Leopold Grunwald se zřejmě spoléhá, že si žád
ný čtenář jeho článku v Československu nebude
moci opatřit knihy, o nichž píše.
Gertruda Fusseneggerová vydala nedávno román
„Skrytý obličej" / Das verschuttete Antlitz /,
který je psychologickou studii o osudech čes
kého venkovskěho lékaře Dr. Zemana v době od
první do konce druhé světové války a který je
pozoruhodný právě tím, že v něm autorka nepod—
lehla ideologickým heslům a poválečnému výbuchu
nacionalismu, ale že se ke své látce postavila
jako k problému uměleckému. To, že si nenasazu—
je ideologické brýle, ji ovšemmarxistická pseuL
dokritika zapomenout nemůže.
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V těchto dnech vychází v novém vydání její Snad
nejvýznačnější román, nazvaný-„Dům temných džbá
nů" /“Deutsche Verlags—AnstaltStuttgart, str.
480 /, který byl německoukritikou ne docela prá—
vem nazván „českými Buddenbroky". Autorka je vše
cko jiného než epigonkou Thomase Manna. Příznač
ně je, že měla odvahu odmítnout v pozoruhodném
eseji Mannůvromán „Doktor Faustus" a odsoudit
ho jako nepochopení "faustovskéxlegendy & jako
„básnictví bez milosti“.
Z hlubiny zapomenuté studny jsou vyloveny staré,
ztemnělé džbány Jsou obrazem, zástupkou minulos—
ti, kterou autorka hledá v patricijském doměro—
diny plzeňských německých měštanů Bourdaninů.
„Důmtemných džbánů je dům minulosti. Má mnohe“
komor, mnohosklepů, opuštěných kleneb, zasypa
ných studní, na jejichž dnu dřímají temné džbá—
ny. Temnédžbány jsou symbolemtéto knihy...",
tak píše autorka, která se vmýšlí do dějů, ode—
hrávajících se v druhé polovině minulého století.
Z vnějška se do domuderou převratné události:
krach na vídeňské burse, české národní probuzení,
nové proudy socialistické. Rodina Bourdaninů se
rozkládá z vnitřku i z vnějšku a její osudy jsou
vesměs drženy v molových tonech a v šedí lomených
odstínech. Kniha se trochu podobá českým realis—
tickým románovýmkronikám, ale chybí jí trochu
naivní, grůnderský optimismus probouzejícího se
národa a jeho znovu začínající a rozvíjející se

„literatury.
Autorka melancholicky kreslí'minulost, vědomasi,
že na ní už nelze nic změnit. Nakonec všakkniha
vyznívá smířlivě, když se po mnohaletém manžels—
tví sblíží pozdní láskou manželé Bourdaninovi,
bývalý rakouský rytmistr a jeho o mnoholet mlad
ší česká žena Marie. Ne naturalistickýmgnpis sem,
ale metodou nepřímé charakteristiky dovede Fusse—
neggerová vykreslit pozoruhodným způsobem duchovn
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polohy prostředí svého románu. Je básnířkou
jemného odstínění & svým smyslem pro vyváže_
ní každého detailu v celkové komposicí jakož
i-nevtíravým humorem, který se jen tu a tam
prodírá na povrch, navazuje na nejlepší tra
dice rakouské literatury nedávné minulosti.
Mohli bychomjí vytknout jen nepřesný zápis
některých českých slov a usloví.
Za normálních poměrůby její kniha byla jistě'
už dávno vyšla v Praze v českém překladu. 
Zase jednou, jak se nám zdá, zaujaté & zlá tée
ze marxistické literární kritiky neobstála věc—
nému zkoumání.

z GALERIE UVĚZNĚNÝCH A UMLČENÝCH BÁSNÍKB

Václav R E N č :

PEKAŘOVY ČECHY

'MéČechy královské, jak bdělá zvěř
ležící nad prameny řek, nad vlášením moří,
jak srdce živíce žilobití zlatých řek,
ukrytých před hněvembouří, uchovávajících
ostražitě pod kořánímolší
křišťálové, větrná i ocelová slova výšek
& druhdy i písek zlatý, řeč gemě
hojnou jako zpěv a jako písen, tak ryzí.
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Řekami těmi vyneseny zdola
& hksem zvonů vystavěny vzhůru
a směremk Bóhu košaté, okraji k nebi se pnouce
a v samémstředu pen svatovítských věží.
Pevné jak skála, kol níž se sunou národóvé,
'kráčející za hlasy svými, co hlas váš

usedl na cimbuří zahrádek a sadů s pěnkavami
a o sklo azuru se tříští v chvále skřivaní a

čeká v tichosti,
až bude uslyšen.

Na hřbitovech tisíckrát zvrstvených,
v naději věrně shromážděných
na malé pídi u paty Otcova domu, ve znamení Vá

clavů a Janů,
se hluboce tratí v šumuzádumčivých tisů
o polednách, kdy se hroby chvějí
modlitbou neslyšnou, jen lípou u rezavých vrat
střeženy u věčném orodování.

\Jak žhavé musí býti vody vaše, _
že věčně žízníte, mé Čechy jablonové_
a v doloviště žízně své bloudíte přečasto,
se srdcem zalykajícím se vroucností,
vydechnutýmna oslnivé, jásající rty třešňovek &

štěpnic při Labi.
Se srdcem zmučeným a čistým. '

Mé Čechy,
oheň, jímž byl ukut pancíř vašich hor,je ještě živý a válí se v oblacích bouří hluboko

pod korou,
duní a zvonynedělní jej přibližují.
Po cestách bílých, vinutých mezi mateřídouškou,
po ptačích stezkách na lukách při kraji potoků,
znamenaných bosou nohou žneček a zbožných tulákůse blíží
hlas ohně toho, výzva, poslání
a koruny lesů temnějí pod tíží jitřenky, jež vy

\ zývá ty spící.
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Čechy mé, střežící bděle písně pramenů,
unatá a svěží, sladká zvěř, odpírající,

' _ čistá kořist Pána,
šli ještě všichni vidoucí, kdo otvírají

zahrady minulOsti vaší;
ai, kdo bdí nad-bdělostí vaší, zdviha

' jíce vysoko
u Václavova i drátěnou košili jeho.

tu, jsou tu zcela blízko s vámi
gvé budoucí té chvíle, '
natá & svěží, sladká zvěř
řemenemoblohy procitne & najde obrazi_ je;
iách, jež střeží, pod kořánímolší.
ne k nebi strašný_jásot procitnutí svého
a váží moře v Jejich pramenech, tak ovo—

' oe národů Zváží
leka, zdaleka vyvede dílo věrnosti své.
neny vod budou prameny vína, '
ozlije se po.zemích, sám Václav je ští—

pil &lisoval &v bojích stáčel.

aby, za pokřiku smeček spící už jen lehce
za jitra před procitnutím.

& & &

Václav Renč byl odsouzen komunistickou
bicí roku.l951 na dvacetpět let těžkého
áře. Naposledy působil v Brně jako dra
irg Mahenovyčinohry Státního divadla.

asana;



Dr. Pavel š. “v L A š_ím :

MALÁ BILANCE

/'Mámev exilu samostatné kulturní instituoe ?/

Prvních pět let exilu jsme propolitíkařili. A pak
si několik jedinců začalo jasně uvědomovat, že v
kulturně—ideové oblasti splníme svůj ukol dříve.'
Tento krok, toto'uvědomění.— vyvolalo neklid a.ár
leko větší aktivitu na sekretariátě u Prašné brá—
ny, kde mají zvláštní-oddělení pro exil. Jan M&—
tes v zářijové Tribuně napsal: „Vcelku ze říci;
že v desátém roce komunistické vlády v eskoslo
vensku je exil předmětemvětší pozornosti ideolo
gů i agitátOrů KSČ, než byl v prvním, třetím, pá
tém;.." Tento soud; domnívámse, je správný.
Jaký je sbučasný stav kulturních institucí vle—
xilu ? Mámevůbec nějaké & jakoujim věnujeme po—
moc a podporu ?
Domnívámse, že mámetři instituce, které vydaly
řadu knih, mají své kulturní orgány —případně
spravují exilovou školskou sít. Musímesi ovšem
u tohoto zjiŠtĚHÉLEVědomitexilové měřítko! Ji
nak-bychomsiiněeo nalhávali.

& & &

ejst rší dobře or nísovanou institucí_je KŘES—
ANSK„,AKADEMIEV ŠĚMĚ. Římský pracaní kolektív'

má své spolupracovníky - mnohdy misionáře —do—
slova téměř po celé zeměkouli.
Křestanská akademie má dvě knižní edice: edici
STUDIUM& edici VIGILIE / redigována pracovním
kolektivem za vedení Prof;Dr. Pavla ŽELIVANA./'
Vydává.kulturní revui NOVÝŽIVOT& nyní začala

- „, je „„ „ÚĚW
"\/"
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pravděpodobně čtvrtletně vydávat sborníky „
STUDIUM,které mají v české řeči přineset ve:
decké práce československých exulantuo Z kniz—
ních publikací je nejvýznamější překlad Dr.0.
Petrů Apoštoláře a Nového zákona;vv ed1c1_Stu—
dium vyšla mezi jiným kniha Jana CepaVFZa lid—
ský svět", v edici Vigilie- epovy-„Kveinově
dny",„Dva eseje z počítadla" od Petra Lfna, ,
„Kniha samoty" Věry Stárková a další, Tajemni—
kem Křestanské akademie je Msgre. Dr. Franti—
šek PLANNERo

Značného ohlasu i v zahraničních;kruzích dosáh—
la ČESKÁ KULTURNI RADAv ZAHRANICI, která vydá—
vá nejvýznamější exilovou edici —totiž SKLIZE
SVOBODNETVORBY.Tato edice, která dosud vydala
33 svazků, vykonala velmi mnoho pro zintensiv—
nění kulturního a uměleckéhoživota v exilu.
Vedle řady závažných a umělecky výrazných pub—'
likací„/Zdeněk Němeček,František Listopad9Vla—
dimír Stědrý, Bedřich Svatoš, Prof. Otakar Od—
ložilík, Petr Den, Milada Součková, Robert Vlach,
Pavel Javor a další/ vyšlo ovšem i několik po—“
vrchních amaterských publikací /Bernard, Alfa &
qalší/o \
OrgánemKulturní radývbyla původně hamburská
kulturní revue SKLIZEN/ která již vychází za
redigování Anto Vlacha šestý rok / - nyní funk
ci Sklizně má prevzit čtvrtletník „SBORNIKY
SKLIZNE SVOBODNŠ TVORBY"o

vv!/Nemémpo ruce blizs1 materiál 0 rozporu mezi
hamburskou Sklizní a Českou kulturní radou v za—
hraničí./ '
Předsedou Kulturní rady je Prof.Dr.J.iSTRAKA &
tajemníkem & editorem SKLIZNE SVOBODNETVORBY
,je'Dro Robert VLACH.Původně měla Kulturní ra—
da své sídlo ve Švédsku, přesídlením Dr.R.Vla—
cha na Bennet College se stane centrem Kulturní
rady asi Amerika.
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zvláštní/postavení má KULTURNÍREFERÁTČESKO—
SLOVENSKEHO UPRCHLICKÉHO VÝBORU v NĚMECKU. Ve- :
dle bohaté ediční činnosti /dvě řady edicí/, pe
čuje také o sít Československé dálkové školy v '
exilu. Vedle novin a kulturní revue, vydává ta
ké —pokud vím _ zatím jediný časopis pro mláš
d e ž , SKAUTA- EXULANTA .

Jako vtipnou charakteristiku činnosti této kul
turní sekce považuji pOznámkuv referátu o Pení—
Zi exulantově v-Československých novinách č. l
/ leden 1957 /: ' '

„... naši uprchlíci v Německujsou kul
turně činní... Předhánějí tudíž o něko
'lik délek největší &hOSpodářskynej
silnější emigrantskou skupinu ve Spoje—
-ných státech. Kde tu mámev.sídle RadySvobodného československa —nějaký kul
turní referát a kde mámetakovou edici?"

V edici KAMENNÝERBvyšla první česká exilová
antologie krásné prozy Kratochvilův „Peníz exu
lantův", Čepův triptych „Cikáni", „Pohádky“Hany
ŠklíbOvé, bibliofilské vydání Čapkova eseje „Proč
nejsem komunistou?". Hájkův esej „Problém revolu
ce a kolaborace" & další. Edice LUCERNIČKA)která
byla rovněž přiřazena nyní ke Kulturnímu referá
tu, se specialisuje na vydávání drobných půvoůňdi
děl exilových autorů - vydáním Kovtunových Blaho—
slavených upozornila na básníka, který stojí věk—
le exilové poesie.
Nás několik, kteří jsme v Rakousku, spolupracuje
me jěk ve školství —tak v umělecké oblasti —s
mnichovským Kulturním referátem, poněvadž rakous—
ké —především pak vídenské kulturní spolky - ma
jí vysloveně starousedlický charakter. V čele na,
turního referátu Čs. uprchlického výboni v Němec
ku je Dr. Antonín KRATOCHVIL. '

& & &
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Jedna Skutečnost_je.všem těmto třem exilovým
organisacím Společná - finanční kríse. Někte—
ré Původnětištěné edice se musely uchýlit k
cyklostylu. A společným nedostatkem všech těch—to tří našich kulturních institucí v exiíu je
neschopnost vytvořit samostatné ideové umělec—
ké skupiny

OKNA“)
'NAŠE NOVEPUBLIKACE; Obě edice Kulturního refe—
rátu Československého uprchlického Výboru vyda—
ly k letošním vánocůmnové publikaceo Jako VI.
svazek edice „Kamennýerb" vyšel v anglickém
jazyce esej Prof„Dr. Felixe Mikuly „THEPOWER
DF IDEAS" /DM'3,—/ a v edici Lucernička nová
knížečka.J„KeBabyho pro děti „BAJKYA POVÍDKY'
Z PRIRODY"/DM 3,-/. Objednávky vyřizuje administrace našeho listuo '

X

v PROSINCOVÉM ČÍSLE NOVÉHO ŽIVOTA jsme se k na—
šemu překvapení dočetli,<ÉĚ-prýťjsme v Arše sro—
vnávali Miroslava Zlámala s Jaroslavem Durychem.
Toto tvrzení musíme ovšem uvést na správnou mí—
ru - nesrovnávali jsme Zlámala s Durychem/to
je paradox/, ale napsali jsme, želv některých
verších sbírky „KEBYSE JARO NEHRATILO„je Zlá
mal básnicky spřízněn s Panenkami J. Durycha
verše/. Někde si ovšemautor kazí básnické o

brazy určitou toporností a někde je i na kordy
s rytmem".

\
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v ŘÍJNOVÉM*7%./ČÍSLEARCHYu příležitosti pbtní'
ošlšýý'Dne neznáméhopolitického vězně /7.listo—
pad/ jsme přinesli druhou část sbírky veršů věz—
nů komunistických koncentračních táborů v—Jáchy
mově „ Přádénko z drátů ". Na dotazy našich čte—
nářů odpovídáme, že knižní vydání sbírky zatím
v edičním programu nemáme, ale že jsme ochotni ve
zvláštních mapách zaslat zájemcůmčísla Hlasu e—
xilu a Archy, ve kterých je sbírka „Přadénko zdrátů" otištěna.

X

KONCEMLISTOPADU& začátkem prosince se konal
v mnichověřkongres PEN Clubu —sekce exilových"
spišowntelůo Na zasedání byly vypracovány směr
nice pro březnový sjezd ve Frankfurtu, na kterém—
má být vytvořena samostatná pobočka sekce exilo—
vých spisovatelů v Německéspolkové republice.
Na zasedání bylo také konkretisováno vydávání dal
ších sborníků. Našimi řádnými členy exilové sek—'
ce PEN Clubu v Německu jsou prosaik Vladimír Ště—
drý a Dr. Antonín Kratochvil.

x

NOSITEL STALINOVYCENYza literaturu sovětský
spisovatel Čeišvili požádal v západnímBerlíně o
politický asyl a je nyní ve Frankfurtu nad Moha—
nemo

& & &

Knihkupectví INTERPRESSLtd;, které má na !
skladě veškerou exilovou literaturu, boha—
tý antikvariát knih z první republiky iSQk—'
časné knižní novinky, vyřizuje objednávky !
objednávky do všech světadílů. AdresaleTERu
PRESS Ltd.,12,Montagu Str.,LONDON w 1, ENGu

;LAND. - Napiště si o nové Seznamy !.
11 "=...- -. - .._._ . .-._...
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_Josef ,B.E N Á č E K :

SEDMÁ ELEGIE JIŘÍHO ORTENA.
. .- .-' __zí. , . . . 'b_ ; ..

':í' “Jů—=“.,-__'-5;_.:* '. " " "'_"--".'*ž.'—.'-.—m;“"či- -.—,$““. .»_. -_ _ PA... .:ť .. .. :..

Píši Vám,Karine, &nevím, zda jste živa, .
Zda nejste nyni tam,kde se už netoužívá,
zda zatím neskončil Váš nebezpečný věk.
Jste mrtva? Poproste tedy Svůj náhrobek,aby ee nadlehčil. POproste růže,paní,
aby se zavřely. Pcproste rOZpadání,
aby Vámpřečetlo list o mémrozpadu.
Smrt mlčí před verší.AAjá v nich před Vás 3du
tak mlád,tak krutě mlád & ponejprv zralý,
že ve své mladosti podobámse již králi
zašlého království.Vy jste přec věděla,
co křídel chybí nám k rozletu anděla,
jak krví smějemese a jak krví pláčem.
'Nalezl jsem svůj pád. A chci Vámříci, na čem.
Jedenkrát na nebi / to píši o Bohu /
tela se průzračnost o rudou oblohu
& krvácela pak & šla & zapadala.
Snad to byl jenom sen,ve kterém člověk spatří
sám sebe ve vodě,pod koly v rybníce,
snad to byl jenom sen, zrcadlo měsíce,
neměl se mi však zdát,když jsem se.neprobudil,
neměl mne zanechat v plameni,který studill
Pád Boha! Jaký pádí Potom je chlapec sám,
bez blahé mocnosti,jež umí překážkám'
snižovat wýšimy,jež umí blížit dálku
apeklo zavírá na vůni,na fíalku,
potom je chlapec sámwaproeitá a jde
za skutečností zel. Myslí,že nenadde.
čas neléčí,když nechce. Čas je šarlatán.
Jedenkrát na ženě,milostné ee wěechstran,
pád zdál se napadat: to píši o Nhrcieoe.
Všechno se vmnášelo. Byla to mluva ta,
co nikdy nemůže být větrem odváta,
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byla to ona řeč,ta drahá mateřština
rtů,rukou,očí,těl a milenčinaklína,
? niž k loži sklání se nádherné bezpečí,
byla to ona řeč, jež mluvi bez řečí,
Co chtěla Narciska,když stála před zrcadly
a věci kolem ní dotčeny rychle ochladly?
Jak Narcis, její stínřnic nic už nechtěla,
než sebe uvidět, bez duše, bez těla,
v zrcadle průhledném; shledávala jen slova
o kráse tvrdosti, twrdčí než děmantová,
toužila zvěděti o sobě v cizích snech,
Nebyla pramenem. Tonula v pramenech,
Ach, odkud vyvěrá to, čím tu odtékáme?
Čí noci probdělé se položily na mě
a rozšířily se, že místo nestačí?
Nalezl jsem svůj pádo A na čem? Ea pláči!
Padaly slzy mé, padaly do močálů,
padaly na živé království běd &žalu,
padaly nestoudně, Karino,píši Wám,
pOproste náhrobek, jejž deštěm omýván,
připadám si jak déšt,jenž prší na Váš hrob,
připadám si jak pláč,bez času,bez podob,
píši Vám,Karine, a nevím,zda jste žiwa,
zda nejste nyni tam,kde už se netouživá,
Zda zatim neskončil Wšš nebezpečný věko
Tak mlád, tak krutě mlád & zralý ponejprve
směji se do krve & pláči kapky krve
a Bohem Opuštěn a Boha Opustiv
píši Vám, Karino,a nevím,zda jsem živ.

Milý příteli,
posílám Ti elegii Jiřího Ortena„0peal jsem
si ji už před lety: když jsem ji však před
nedávnem znovu četl,působila na mne tak svě
že, jako bych ji četl po prvé. Jako by
" po dlouhých zapomenutích ", jak říká Wir
gil,jeji barva nevybledla &její melodie
nezevšedněla.Jedno ze znamení,že je to poc—,
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ctiwá báseň_Ano je to dobrá báseň.řoznáš to
na tom,že vychází z mlčení &ústí v mlčení;*
Každé dobré slovo je takově.Vyrůstá z ticha
a do ticha vzrůstá.To proto,že mlčení & ticho
není jen něco záporného - ncmluvit,nic neří
kat ——nýhržněco velmi kladn5h0,mys"ím ov—
šemzpravémlčení.Je zrání: je utajerš, dosud
nezdělená plnost: je úžast před něčí„,co je
vyšší než člověk.Dobrě slovo vyrůstá z ticha
jako zrno ze země.A do mlčení chce být při
jato.Posláním slova není,aby bylo jen tak vy
křiknut„ wbnaženo,vydánovšanc,bez cíle,nýbrž
aby bylo „*ijato citlivou duší a aby ji oplod—
nilo urtichu svou přítomností.

Elegie Jiřího Ortena zrála dlouho v ti
chu & Wbolesti & obrací_se do dvojnásobné
ho tichaz tam kde je Karina,/ kde už se ne
toužívá/ naše touhy jsou jako hlučící hlasy/
a do ticha tvého & mňho. Proto dal,myslím,
Jiří Orten Básni formu dopisu.

NEchci Tě zdržovat estetickými úwahami;
nemůžemesi tento luxus dnes dovolit.Není už
možnýjen jakýsi estetický pohled,který se dí
val na umění nezávazně nebo jako na předmět
učenosti.Unň ní vzmiká hluboko do dějinného
bytí.Nechci Tě tedy zdržovat estetickými ú
vahamizostatně by ani jádro neodhalily. Chci
proniknout ke zkušenosti,z níž tato báseň v—
zniklaGChci rozložit to,co je stěsnáno v oka—
mžiku ispirace,co je zkoncentrováno v prisma-=
tu básnického vidění.Chci s Tebou projít naz—
pět cestu Jiřího Ortena.Kolik nových věci,ne—
bo aspoň kolik nových perspektiv viáíme,když
se vracíme po cestě opačným směremlNemluvíc
o tomuže poznáváme dokonale,až když známe zam
čátek & konec. .

Maurice Blondel,opakuje slova dlouhověké
zkušenosti,napsal,že úkol filosofa jecíivit se
tomu,čemuse ostatní neprávem už nedivísNení
to jen výlučné právo filosofagje to také prvm
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ní zákon poesie.Nevzpomínáš si,jak pOpisuje ,
Albert Vyskočil básníka? *uBásník,to e v
podstatě takový Platonův ditě-muž.Dív se do
světa neucpán nánosem dnů a nezanesen prachem
zvyku.Dosud svět stojí před ním nahý,nádherný,
nadpřirozený &skutcčný,nepojatelný do skoře—
piny slov &nauk". První a pravé setkání se
skutečností. vyvolává-údiv.A údiv objevitele
se přenáší i na čtenáře.Euže, na dně zkuše

'nosti Jiřího Ortena stojí cosi podivného,pa
radoxního,nač dnes málokdomyslí... Většina
lidí se shoduje na tomyže není chvályhodné zra
dit přitele,utéci od povinnosti,0pustit svěře—
né misto: že to všechno je nečestné.Ale málo
kdo považuje za zbabělé,nebo nečestné Opustit
Boha,zříci se Eo.Zádná bouře veřejného svědo—
mí.Zádný pocit viny. Proč?-Zvykli jsme se dí
vat na náš poměr k Bohu jako na něco,co nepa—
tří do sféry powinnosti.Jako na setkání s ne
známýmcestujícímlve vlaku.Jako na delší nebo
kratší episodu,která_snad zanechá příjemnou
vzpomínku,nebo také ne,což ostatně není roz
hodující. Bůh je“h blahé " mocnost dětských
dnů„věků pohádýka fantasie. Jak přichází drs
ná skutečnost,kde už není místa pro pohádky a
blahou mocnost, ďjež umí překážkámsnižovat vý
šiny ".Opři se sám o sebe a rvi se.

Ale, je-li možno Opustit Boha tak snadnm
jako Opouštíme neznáméhospolucestujícího,pročse najednou otevírá—cesta Jža skutečností zel"?
Proč si připadat jak %král zašlého království"?
5 Proč pád"? A proč se stín pádu klade na to,
co následuje? Podivný pád. Proč tyto extrémy?

Chcemeali však být přesni,musíme říci;
zkušenost Jiřího Ortena se nepohybuje v oblas
ti určené pojmy'ť vina ", " zrada "„Ale nao—
pak9zkušcnost Jiřího Ortena se nedá nazvat jen
prostě kymelancholie ", „smutek "„Kdybyříkal
prostě vyzradil jsem "9 mě? bys z básně dojem
“ mea culpa "o Kdyby říkal pouze„jsem snunsh",
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lie.Zkušenost Jiřího Ortena leží někde mezi
těmito dvěmaoblastmi.Rozuměj,nechci stano—
vit mravní hodnotu této zkušenosti,chci ur
čit onen prostor v duši,kde Jiří Orten pád
Boha prožívá.Duše lidská je setkána z velmi
jemnéhopletiva a naše slova jsou většinou
příliž hrubé nástroje. Užíváme-li topografic—
kých pojmů "oblast" a "prostor", musíme je
zbavit veškeré hmotnosti.V krajině leží pole
a lesy jednoduše vedle sebe: v životě duše
se všechna prolíná.Proto někteří říkali,že
duše je souzvuk.Jedna vrstva rozezvučí vše
chny ostatní.Spokojme se tedy s tímto určením.
ZkušenOst,z níž elegie vznikla,leží mezi obla—
stí viny &melancholie.0bě tyto oblasti však
resonují. '

A nyní Sledujme cestu."Potom je chlapec
sám &procitá a jde za skutečností zel.Mys1í,
že nenajde"„ Začíná samota &hledání.Co hle
dá Jiří Orten,když procitá & jde za skutečno
stí zel? Nic jiného, než to, co Opustil.Abso
lutní jistotu.Podivný zákonnašeho života.
Opustíš—li jednu jistotu,musíš ji Opustit jen
proto,abys hledal jinou.Toto hledání není jen
intelektuální zvědavost,nýbrž otázka po posled-=
ním smyslu existence.Ne jako vědecké problémy,
jejichž studiu se můžešvášnivě oddávat,jimž
můžeš i "zasvětit život",ale které Ti konec
konců poslední otázku přece nezodpoví.Kdybys
znal všechny vědy tohoto světa,zůstávala by
pořád nezodpověděna dtázka:jaký smysl má toto
všechno?Hledání je zakořeněno v každé vrstvě
našeho bytí:instinkt hledá sebezáchovu,ego—
ismus sebeuplatnění, rozum je hnán vrozenou
zvědavostí,a celá fragmentárnost žiwota hledá
jistotu,záchranu existence,spásu existence.
Není pochyby,že cesta Jiřího Ortena je hledá
ním této poslední bezpečnosti„0pustil podstat
né nekonečno a obrací se k zlému nekonečnu.
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Pascal napsal pronikavé stránky o tom,
jak nepřítomnost Boha vyhloubila v člověku
"nekonečnou propast".A on sám je symbolem
člověka ,který hledá &který nalézá. Po onom
památném25. listopadu 1654 napsal ve svémMemoriálu: "Certitude, certitudel" Tento je
mnýznatel lidské duše popsal třemi slovy
člověka: "závislost,touha po nezávislosti,
potřeba". Jiří Orten hledá. Pád teprve začal.

Vjednom okamžiku se zdá, že nalezl. "Pád
zdál se nepadat".Ze nalezl equivalent prvot
ního bezpečí. To když se setká s Narciskou.
./Pohled, jak samo jméno předbíhá zklamání. /
Všechny obrazy jsou v této chví prosyceny
pocitem bezpečí a jistoty."Byla o mluva ta,
jež nikdy nemůže být wětrem odváta" —mluva,
jedna.z nejprchavějších věcí na světě je zde
oblečena do obrazu stálosti.A znnva "drahá
mateřština rtů, rukou,očí, těl.." jak to pro
bouzí pocit domovat A pak jedním slovemťnád
herně bezpečí".. Avšak jméno samo —Narciska
- varuje. /Jak víš,Narcis je postava řecké
mytologie.Bylo muprorokováno,že bude žít,do
kud nespatří sám sebe.Byl velmi krásný. Jednou
spatřil svou tvář v prameni, zamiloval se do
své krásy a zemřel/. Právě v Okamžikunádherné
ho bezpečí Jiří Orten poznává,že hledání není
ukončeno,ba9že je obtíženo samotou jako je
délka stupňována výškou oblohy Poznává, že je
sám.

Jak popsat & zvážit tuto osamělost?Hle=
dání chybí jistota. Co chybí samotě? Přitom“
nost Nb přítomnost "nečeho",nýbrž přítomnost
"někoho". Samota je situace, v níž chybí“'někdo"
kdy nemůžeme říci "Ty"o Tento "někdo" ovšem
není kdokolivoNemůže překlenout Tvou samotu
každý člověk,kterěho potkáš potkáváš na ulim
CÍChvelkoměsta tisíce lidí a přece se cítíš
mezi nimi osamělejší než ve svém pokoji. Nesta—
čímjen vnější přítomnosto Jen něco, aby se ote—
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vřelo nitro.Mnsí být vytvořenvnitřní pros
tor pro toto setkání V.Tobš i v tom druhém..
Kde je to možno? Je to mošno jen v prostoru
ducha. Jen duše je schOpna takového vzneše
ného pohostinství, ne hmota a tedy ne tělo.
Hmotamá jen rozlehlost prostorovou,omezenou,
neprostupnou.Na kus papíru můžeš napsat jen
omezenýpočet slov a nic vícoNaplníš sklenici
vodou a už tam není místa pro jiný/předmět.
Duše má jinou.rozlehlost,vyššího řádu„Každá
nová pravda ji uschopňuje přijat další; kaž—
dá nová krása rozšiřuje její horizont.Její
kapacita hraničí s nekonečnemoJetaké doko
nale prostupnáonota je hlucházpřijímá,ale
není schOpna odpovědio Absorbujeo Je zkame
nělý egoismus.Jen v hloubí duše může být
vytvořen prostor pro živé setkání: jen z
hloubi duše můžepřijít ono osvobuzující o
slovení a odpověd: Ty. '

Jiří Orten narazil při setkání s Nar
ciskou na svou osamělost,protože se setkal
jen s jejím tělem a tělo je neprostupnó,hlu
ché.Přijímá, ale neodpovídá.Absorbuje,nevy—
zařuje. Není pramenem.Atak"věci kolem Nar
cisky, dotčeny rychle chladly". Chtěla na—
hradit pravou přítomnost falešnou přítomností
tělao Či co vlastně chtěla? "Nic, nic už ne—
chtěla - než sebe uvidět". Proto také toto
setkání nebyla láska. Láska je setkání dvou
duší. V pravé lásce nastává vzájemně dávání
a přijímání. Narciska nebyla sohOpna dávatzža

"nebyla pramenem ".
Co znamená taková přítomnost, o níž jsem

právě mluvil, pochOpíš snad lépe,když se za
myslíš nad setkáním apoštola Petra s Kristem.
Od prvního až k tomu rozhodujícímu, když Kris—
tus položil tvrdou otázku: " Chcete i vy cde
jít?" A Petr odpověděl: "Ke komubychom šli?
Ty máš slova věčného života "„V této chvíli
se otevřelo Kristovo nitro a přijalo celou



225.

Petrovu bytost a Petr našel ono osvobozující
"Ty" Kristus se pro něho stal pramenemoTakoa
vé setkání je novýmpočátkem a apoštol Pavel
našel pro ně nový, neslýchaný výraz:“v Kristu
Ježíši". Nb " u Krista", nýbrž v němo Zde však
už jsme ve vyšší sféře,než je sféra duše a tě=la.

Pokračujme však v započaté cestěoNejpr—
ve hledání,pak samota Jsme na konci? Jeětě neo
Zbývá ještě otázka: "Ach odkud vyvěrá to čím
tu odtékáme?" Máš pocit že všechno uniká jako
voda mezi prsty. A pak ty probdělé noci bez
odpovědi: snad je znáš. ležíš, nemůžeš spát a
nasloucháš do prázdnao Prázdnoo Tady testa kon
čí,jsme na posledním stupni. A zase:jak změřit
toto prázdna? Hledáni chybi jistota. Samotě
chybí přítomnost. Co chybí prá.zdnotě? Plnost.
A znova: Tak jako samotu nepšeklene jakáko—liv přítomnost,nýbrž jen ta, která spojuje
duše, tak prázdnotu života nemůževyplnit jap

-kákoliv činnost. Gabriel Marcel o tomrmluví,
když popisuje "zkušenost plnosti" & "zkušenost
prázdna".Tvůj život může být přeplněn prací,
že máš sotva času k oddechu a přece se Ti zdá
prázdným. Je totiž vyplněn jen materiálně ně
čím nesourodým jako pokoj,v němž je složen bezladu a skladu nábytek. Ale tvé "Já", Tvá vlast?
ní tvář, je nepřítomno. Pozoruje, jak den za '
dnemuplývá, s uzkosti hledá sebe sama a nena
lézá. A snad jsi se setkal s někým,jehož ži
vot se zdál na venek prázdný,chudý,měl jsi v—
šak mocný dojemyže to, co dělá a mluvi,vychá
zi z jakéhosi tajemného středuzže jeho slova
a činy nejsou jen beztvárná řada,nýbrž že je
vede zákon a řád.

Být sám sebou: Nebýt jen nahodilým svaz
kem myšlenek,přání,slov & gestzBýt sebou sa
mým,proniknoutk tajemství vlastní identity!
Jak je to těžké' Kámenje tím, čím je, bez na
máháni9 a tím je vyčerpán celý jeho smysl.A1e
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kdo zná tajemství naší identity? Zhámtli ji
dokonale,odkud tento pocit beztvárnosti,od—
kud ono falešné "Já"?"Připadám si jak plač,
bez času,bez podob", říká Jiří Orten! Ztra—
til jsem tajemství své tváře a víc, daleko
víc: "nevím,zda jsem živ". Jak odevšad čiší
prázdnota: Jsme na posledním-stupni: "nale
zl jsem svůj pád".

Cesta,kterou jsme ušli,není složená z
etap,která následují jedna za druhou jako
kilometry: nejprve hledání,pak samota,pak
prázdnos Pá se spíše přirovnat k prolínají
cím kruhůu; v prvním je ztracen styk s do
brým nekonečnem, v druhém zavřen přístup k
lidské bytosti, w třetím ztracen klíč vlast
ní identity. Jeden pád podmiňuje a prohlubu—
je druhý. Každý je obsažen v obou ostatních.
Dívámali se nyní nazPět a chci-li obsáhnout
a shrnout tuto úvahu,zdá se mi,že mi zkuše
nost Jiřího Ortena připadá jako převrácená
zkušenost apoštola Petra: opustil jsem vše
chno,abych získal Krista /Bbha/. Zdezopustil
jsem Boha,abych získal všechno. Tamstojí na
konci podstatná identita božího Bytí: " Ego
sum qui sum ", "Já jsem ten, který jest ".
Zde prázdno. " Nescio,quis sum"",„Nevím,k60'
jsemZAlevevšech těchto ztrátách nalezl Jiří
Ošten přece něco cenného: nalezl jsem svůjpd—

Snad jsi pochopil,milý příteligže bás=
nická zkušenost této elegie není jen osob=
ním dramatemm V tom je právě cena poctivé
básně, že v prismatu osobní zkušenosti dove=
de zachytit nadosobní hodnotu a tak postavit
most k ostatním smrtelníkům a umožnit ono
cplodňující mlčení, o čemž jsem mluwil na za
čátku." L*art,mes enfants9 c'est d'ětre ab
solument soi—mĚms",napsal'Verlaine„Tato u=
přimnnst9tato neOpakovatelnost je však záw
rukou,že můžemev básníkovi najít sami sebeo
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Falešná mince této upřímnosti je originalita:
chce-li umělec být originálnímguzevirá se sám
v soběDOriginalita je egoistická,upřimnost je
sdílná & štědrá. Elegie Jiřího Ortena je u
přímná. Je proto obtěžkána zkušenosti širšío

Jiří Orten pojmenoval tuto zkušenost
" pád "„ Snad si vzpomeneš na něco obdobnéhoo
Snad si vzpomeneš na Rilke—ho báseň "Podzim",
která je celá vystavena na motivu pádu: "Padá
listí .oo" začíná až k verši: "myvšichni pa
dáme". Snad si též vzpomínáš na slova Niet—
scheho: " Nepsdáme neustále? Dozadu, na stra—
nu, dopředu, na všechny strany? Existuje ješ
tě nahoře a dole?" Nepřekvepuje tedy,že pád
končí pláčem. " Nalezl jsem.svůj pád. A na
čem?Na pláči". Pascal nepsal v'nemoriálu,když
nalezl živého Boha: " Radost - Radost. Radost
vzlyky radosti ". Jiří Orten končí: "Smějí se
do krve & pláči kapky krve“. Jsme na opačném
pólu, na dně propasti. Avšak dno propasti,ří
ká Arnošt Hello, má tu výhodu,že nutí vystou
pit.Dává dušitmvou silu koncentrovat oe,činí
ji pozornou. A absolutni pozornost poznamená
vá Simone Weil, je modlitba. Cesta tedy nmni
ukončena. Je třeba obrátitee &vystoupit.
Abyasus abyssum invocet.

Končím slovem Kierkegaardowým : "Potřebo
vat Boha je nejvyšší dokonalost člověka".

S přáním všeho dobrého

J.B.

& & &

VŠEM čTENÁŘBM ARCHY :

Sňokojené švátky vánoční & šťastný
nový rok 1959 přeje '

REDAKCE.
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„Profesor Karl Jaspers,
jehož filosofie je'v
pokrokových kruzích na—
zývána „svobodnou", ne
závislou „dvorní filo—
sofií Adenau "ovou", ne—
dávno obdržel mírovou
cenu západoněmeckéhorm—
kladatelství. /Tuto cenu,
nikoliv bezvýznamnou,
obdrželi v minulých le—*tech tak zasloužilíkul
turní činitelé jakolno
fesor Albert Schweitzer
a HermannHesse./ Ofi
ciálně se,zdůrazňuje
nepolitičnost Jasperso—
vých názorů, ale i jeho
projev při slavnostním
odevzdání ceny ukázal,
že je nepolitičnOsti
velmi vzdálen. Podporo
val Adenauerovu thesi
„nejdříve svobodu, pak
mír" a bezvýhradně pod—
poroval ,neotřesitelnou'
zahraniční politiku QXP
lkové republiky. List
Neues Deutschland v ko—
mentáři věnovanému no—
vému „mírovému laureá—
tu" připomíná Jasperso—
vo dílo „Atomová bomba

228.

a budducnost lidí, v
níž slavnou gotting-.„
skou výzvu němtckých
vědců proti atoaOvému
vyzbrojení odmítá ja—
ko zcela "omezenou" a'
„bez vztahu ke světu"."

/IITERÁRNÍ NOVINYCč.43,
25.října l958—str.8 /

X

ATOMOVĚ EVANGELIUM

„Říkám: Čihožt hadra.
Představte si, že sedoktor Stovel obrátil
zase na víru. Dočetl
jsem se to nedávno, na
hlížeje sousedovi přes
rameno:
„Moderní vědec o síle
modlitby!" I jinak to
bylo 1ákavé..Bylo to
psáno na průklepovém a
už dost ohmataném pa—
píře. To bude počtení—
čko, myslím si... a tak
jsem se dozvěděl; že
doktor Stovel, přední
americký vědec, v sou—vislosti s užasnýmio
bjevy na atomovém poli
se odvrátil od svého

-i

bezbožectví a zase se
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modlí. Podle něho —člo
věk by bez vyšší moci
takových objevů nedosáhl.,
- lověčí.mozek - prohla
šuje doktor Stovel - je
v podstatě radiostanicí,
která vysílá i přijímá
a je-lí tomu tak, kde je
pak_záruka, ha, že někdo
vyšší neposlouchá to,co
naše palice vysílá-? A
naopak, kdo vyvrátí, že
ten Někdonevysílá Opět
instrukce, podle nichž
se_nemůžeme zmýlít při
typování Sportky?
.Napnut čekám až soused
obrátí list. Snadtam
bude i zmínka o poruše a
přijímačky amerického
matematika Donalda Flan—
derse, který vypočítal
konstrukci atomové pumy
a letos v létě pak Spá—
Chal sebevraždu! Nemohl
snést odpovědnost, že
přispěl k zabití stati—
síců lidí v Japonsku.
Vyšší moc přece nemůže
člověka dohnat k něčemu,
co sama zakazuje a pro
to by její relace V tomi
to případě byla zajíma
vá. Ale nic takového tam
nebylo a vlastně ani ne—
mohlo být, šlot v tom
lejstru „Modernívědec

_ do knížky v koženém 0

3 jsem jen letmo zahlédl
titulek: „Zjevení Sva—

1 nebot

o síle modlitby" o ja—
kési poselství finské—
mu křestanskému bratr
stvu z roku 1956, tedy
starší „dokument", což
bylo pod podpisem na—
psáno jako uvedení pra—
mene. Věru, světoběžni—
cké pojednání o obráce—
ní moderního vědce.
Soused dočetl /vypozo—
rovav zřejmě mé příživq
nictví/ a zahloubal se
balu, kde na stránce

tého Jana*.. .
Zdá se, že ani tomuto
šetci" řádně nefungova—
la jeho radiostranice,

málem přejel svou
zastávku."

/ Z komentáře ostrav
ského deníku Kv Ksč
NOVÁ SVOBODA- 24..
srpna l958 - str.3/

X

DIVADLO bo SLUŽEB.SO
CIALISMU

„V poslední době se v
dramaturgii některých
našich divadel začalo
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objevovat heslo, vyjá—
dřit na divadle život—
ní pocit dnešního člOd.
Věka. Je to jistě ve
své podstatě záměr spá—
vnýo Avšak často těm,
kdož jej chtějí usku—
tečnit, nevychází. Vý
sledkem těchto pokusů
jsou inscenace děl pl
ných pesimismu, bezna—
děje, bezvýchodnosti,
životního ztroskotání,3
pocitu křivdy a poní- &
žení. Hlavní jednající
osobou těchto děl není
skutečný dnešní člověk,
ale člověk včerejška,
v podstatě maloměsták!

/ Výňatek z referátu
J.Griessla, tajemníka
Kv KSČ na schůzi KV
KSČ dne 8.září l958,
který uveřejnil list
.pražského KV KSČ svo
BODA,16. září 1958 
str. 3 / '

.K

KULTURNÍ PROBLÉMY
PRAHY

„Pražská divadla —kroJ
mě Národního divadla a
Divadla čs. armády — _
jsou umístěna v nevyho—
vujících prostorách &

_bursy pro divadelní u—

jejich technické Vyěaj
vení neodpovídá dnesnnn
požadavkům. Jisté je
nutno zamyslet se nad
tím, že poslední diva
delní budova v Iraze
byla postavena před 51
lety. Všechnaostatní
divadla, která v Praze
poté vznikala, byla u
místěna v adaptovaných
budovách nebo provizor
ních místnostech. Tato
situace nebude ani zda—
leka vyřešena stavbou
nové divadelní budovy
v Praze XVI. & přestav
bou bývalé Plodinové),
čely...
K dokreslení situace
pražských divadel je
třeba upozornit na ne—
uspokojivý stav dílen—
ských prostorů a diva—
delních výrobních stře
disek. Pražským divad
lům jsou přidělovány k
výrobním“učelům'nevyho
vující místnosti. V di
vadlechneexistují díl
ny na opravy nábytku a
speciální výrobny, kte—
ré by mohly realizovat
novou technologii podle
výzkumu Scénografickélaboratoře."
/ LIDOVÁ DEMOKRACIE,
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27. listopadu 1958,str. 1 /
X

PŘEKVAPENÍ PŘI ŽÁVRATI

uÚčastníci promítání
se scházívali u orloje
a po skupinách se trou
sili do „kina". Jen $a;lí zákazníci" chaiili
rovnou. Vital je

_ MUŽ v POPŘEDÍ

celého případu, Vlastie'
Mynařík z Vinohrad.„mil

'Staří - 28 let, jinak
' bez pracovního poměru,

ale častý host nočních
podniků. Vyměnoval v

\ nich —zvlášt v Alham
\ bře - americké časopi

sy za npanáky“. On sám
sebe pokládá za „hudeb
ního teoretika". Snad
k tomu měl také doma beJ
dnu časopisů americké
armády Hvězdy a pruhy
v evropském vydání a

—navíc — snad pro dušev
' ní posilu? —i Mein

Kampf. Tak to byl tedy
pořadatel, který zval
své známé a známé svých
známých na "svá" filmo
vá představení. Ukazo
val jim - a vstupné by
lo podstatně vyšší než
u pokladen našich kin ?

detektivky, kovbojky,
filmové výstřelky jako
třeba film Výkřik hrů-'
zy. Jinými slovy: pašo—
val na plátno„americkou
literaturu"a západní
způsob života. Nyní ěe
ká na trestní oznámení.
A měl by rychle začít
dělat něco pořádného.

MUŽ v POZADÍ"

je pan Artur Hoffman,
tiskový atašé velvysla—
nectví Spojenýchstátů,
specialista informační
služby USA. Přijel do
Prahy na jaře lonského
roku. Brzy začal-rozví—
jet své schopnosti 
seznamoval se s lidmi
z uměleckého prostředí.
Chodili ho navštěvovat, _
odnášeli si různé revue.
a bulletiny... Stopy pa—;
na Hoffmana vedou až na “
Slovensko; školní děti
v Prešově odevzdaly ma—
teriál, který jim rozdá—
val... Nejužšímspolu
pracovníkem pana Hoffma
na byl právě Vlastimil
Mynařík. Zvlášt od lon
ské zimy, kdy pan Hoff—
man začal půjčovat fil—
my k podloudnému promítání...
Je to neuvěřitelné, ale
je to tak. "Představení"



232.
r—
. - odpoledni i večerní
; - se konala v závodním
' klubu n.p. Laboratorní
%potřeby v Praze Io,Mi—

chalbká ulice č. 19."

/ VEČERNÍ PRAHA, 25.
listopadu 1958 
str. 1 a 2 /

X

DIVADELNE PAJDSQAVENIA
NAMIESTO OMSE

„Školský odbor rady GW
v'Michalovciach pomáha
školámv ateistickej
výchove žiakov...Každu
nedelu predpoludnímjm:du sa hrat divadelne
predstavenia, na ktoré

zorganizuju spoločné gá—
jazdy riaditelstva ško
v okrese.“ .

/,PRAVDA,2. prosince
'1958 - str. 7 /

X

OSVĚTOVÁ ZAŘÍZENÍ

„Budovali jsme jich
mnoho,

až námto svět záddi,
v některých však leží

drahé
vybaveni - bez lidi."

/ Joqef Wimmer v RUDÉM
PRAVU,7. prosince
1958 - str. 4 /

X

& & &

AUTOŘI OSMÉHO SVAZKU ARCHYŠ

Josef BENÁČEK/ Assisi_/ - Jaroslav DRESLER
['Mnichov / —Ivan JELÍNEK / Londýn / —Václav
RENČ/ v komunistickém vězení / - Dr. Pavel Š.
VLAŠÍM/ Solnohrad /.

& & &

ARCHUřídí Dra Antonin KRATOCHVIL, od ověd—
ný redaktor Josef NEMEČEK.Vydavatel
uprchlický výbor v Německu,Mnichov,Tivoli
strasse 1/2. Toto číslo vyšlo 15. prosince

' 1958_

S.



Archa kulturní revue

Dr. Antonín Kratochvíl Redigoval
Ročník | (XXXII)
V Mnichově 1958

Kulturní referát Ceskoslovenskěho uprchlickěho výboru v Německu

Archa mnichov 1958

BASNÉ

PÚVODNÍ EXILOVA POESIE

Ivan Jelínek

Jiří Kovtun

František Listopad

Zdeněk Rutar

Robert Vlach

Stěpán Vlaším
Miroslav Zlámal

Z GALERIE UVÉZNÉNYCH BASNlKÚ

Jakub Deml
Jiří Karásek ze Lvovic
Helena Ondřejovská
Václav Renč
Zdeněk Rotrekl

Nina Svobodová

NOVE PREKLDY

Juan Ramón Jimenez

Zena —lýra Orfeus
Pythia
Mojžíš
Píšťalka
Modlitba strachu a odvahy

Z modliteb sv. Jana z Kříže
Super flumina Babylonis
O věcech Božských

Na ostrovech a na konci světa
Svět dědictví
Civilní nenie

Meditace 0 Fiat
Setkání ve snu

Májová variace
Strom
Přadleny

Můj prosinec
Budu se dívat

Neboť jsou děti
V chrámě michalskěm v Mnichově
Popěvek
Cechy, královskě
Z "Dějů"
Přaděnko z drátu (Sbírka veršů věznů z Jáchymovská)

Rameaův menuet

Nokturno (Christen)
Břehy (Christen)

Obsahy

37
38
39

129
206

_L

181
182
183

73

75

205
105

146
92
57

210
6

153-164

91

107



Sain —John Perse
Supervielle

PROZA

J. Benáček
Petr Den

Jaroslav Dresler
Karel Erban

Juan Ramón Jimenez
Jan Janich
KarlJaspers

Ant. Kratochvil

Frant. Listopad

Felikx Mikula

Štefan Osuský
Přemysl Pitter

Oldřich Toman

Štěpán Vlaším

KNĚNÍRECENZE

V. Bernard
M. Bureš

K. Čapek
G. Fussenegger
F. Listopad
Zd. Pluhař
K. Schulz
M. Zlámal

OKNA(VÝBĚR)

M. Oren

Koráby ůzke jsou (Listopad)
Věřit nevěřit (Listopad)

Elegie J. Ortena
Plaza del 25 de Mayo
Otvírání studánek na vysočině a jinde

KarlJaspers
Svědectví Marka Hláska
Revisionismus maďarských spisovatelů
Dopis o Číně

Platero a já (Kovtun)
Osmý rok v Mnichově
Výtah z projevu přiudělení Ceny míru

Revue Archa
Zemřel básník (J. R. Jimenez)
Dva hlasy z čs. tisku 0 B. Pasternakovi
Mlčící básník (J. Deml)

Venku a uvnitř(Portugalsko)
Svobodný člověk a moře (Saint John Perse)
Světlo naproti

Moc idejí
Dopis
Jsem, kterýžjsem
List do vězení

Morloci přicházejí
Malá bilance

Kde se básníkům poroučí (Kratochvil)
Otvírání studánek (Den)
Proč nejsem komunistou? (Vlaším)
Dům temných džbánů (Dresler)
Byty a prostory (Vlaším)
Opustíš-li mne (Netík)
Pochvala svatých patronů českých (Kratochvil)
Keby se jaro nevrátilo (Kratochvil)

Úspěchy Miroslava Šaška
Vzpomínky pražského vězně
Setkání s Gertrudou
Toyaen

168-170
29

218
185
89

177
75

118
192

130
114
178

105
180
141

78
164

21

39
34

62

108
213

96
89

131
207

67
123
58
33

35
101
102
102



ZRACADLO DOMOVA

ROMÁNOVÁ PŘÍLOHA

Ant. Kratochvil Christen

OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

Don Christobald Colon

CITÁTY

Komunističtí agenti přiskřípnuti
Vynikajícívědec na stolci papežském
Diskriminace na čs. školách
M. Hlasko požádal o osyl
Pedagogické výsledky letní školy (J. N.)
Čs. školství v exilu (Pokorný)
Náčrtek psychologického pojímání dějin
a řada dalších zpráv

Březina dnešku (Kulturný život)
Proti nábož. Předsudkům (Literární noviny)
0. Vávra o čs. filmu (Kultura)
Rusínský 0 M. Hlaskovi (Nová svoboda)
Sláva o bída moderní karikatury (Květen)
Generace nebo "generace" (Štern v Květnu)
A. Lustig o sebě (Květen)
Čapek aktuálný a problematicky (Pravda)
Šolochov na besedě s čs. spisovateli (Lit.noviny)
Vysoké školy (Hospodářské noviny)
Kdoje vlastne Nazim Hikmet? (Nová svoboda)
JiříValja o současné próze (Nový život)
Výtrární umělci v bídě (Výtvarná práce)

Poutník neznámých oceánů (Samostatné číslování)

Faksimile Kolumbova rukopisu (Románová příloha)

122
199
200
199
195
170

147

202
203
175
174
128
126
125
124
103
104
70
69
68

32
30

7
77

128
152

140 a další


