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statì a pojednánístatì a pojednání

Otiskujeme dvě úvahy dr. Aleše Kolářského o TGM. Leckterého čtenáře mohou inspirovat k vlastním úvahám nad tímto
tématem.

PRAKTIČNOST TEORIE

TGM byl člověkem praxe v nej-
širším smyslu toho slova. Ctil
manuální a fyzické dovednosti a děl-
nickou píli stejně jako společenskou
angažovanost v dobré věci. Smýšlel
vlastně stále jako kovář. Pokud
vůbec mluvil, tedy nanejvýš stručně.
Myšlenky ve svých knihách často
jen načrtával, formulace dost nevy-
pilovával. Neměl rád mluvení pro
mluvení. Když před ním host v parku
neprozřetelně vyřkl, že na určitý
strom by se dalo vylézt, trval TGM
na tom, že to host musí zkusit a svůj
výrok tím ověřit. 

Co ale činí Masaryka obzvláště
vzácným, je kombinace této praktič-
nosti a akceschopnosti  s vrcholnou
rozvahou, s nejvyšší možnou teore-
tickou přípravou na čin. Poznáváním
smyslu dějin jednotlivých národů
válčících za 1. světové války získával TGM podklady pro
předpovědi jejich politiky a toho pak úspěšně použil při své
vlastní zahraničně politické činnosti. 

„Střelka jeho kompasu“ směřovala k humanitě.
Odchylky od toho směru TGM  starostlivě prožíval. Např.
sociální demokracii v 19. století vytýkal chybu, spočívající
v podceňování národnostní otázky. A když jeho přítel malíř

Hanuš Schwaiger soudil, že
Německo stojí výš než Rusko, TGM
(dávno před 1. světovou válkou)
váhal souhlasit maje sice také na
paměti nedobré poměry v carském
Rusku a vysokou  kulturu Německa,
ale nepřehlédl kasárenské prostředí
ducha, které postupně pohlcovalo
veřejný život vilémovského Německa.
TGM postřehl tuto anti-humanitu,
která musela zneklidňovat zvláště
u technicky tak vyspělého národa a
která se později skutečně rozbujela
až k rozměrům nacistickým. Bolše-
vizmem, učením v jádru  němec-
kým, jeho jednostranným fedrováním
techniky (industrializace) se Rusko
přimklo k této anti-humanitě a, jak
TGM v roce 1918 varoval, Německo
tím vlastně 1. světovou válku vyhrá-
lo, jak potvrdil následující běh

událostí. A ovšem i Německo samo se záhy zase vrátilo
na svou ideově protizápadní dráhu, protože Dohoda
neposlechla Masaryka a neobsadila v roce 1918 Německo
vojensky, aby německý lid názorně viděl, že i vojensky jsou
demokracie silnější než pruský militarizmus. 

Je potřeba, aby si Masarykovo praktické teoretizování
osvojily současné generace. Uveďme pro názornost ještě je-
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den příklad. TGM hovoří o českém agrarizmu a o jeho za-
kladateli Alfonsovi Šťastném.  Masarykovi vadila závislost
tohoto muže a celého agrarizmu na materialistické filozofii.
Materializmus posuzuje TGM jako vše především z etic-
kého hlediska. Vadí mu materialistické popírání duchovních
základů etiky. Přesto za první republiky TGM jako prezident
úzce spolupracoval s agrárníkem Švehlou, sedlákem,
kterého TGM vysoce cenil a měl rád. TGM o sobě řekl, že
se ohlíží více po lidech než po jejich stranické příslušnosti.
Po Švehlově smrti v roce 1933 se pro Masaryka deficit hu-
manity v agrární straně více obnažil a po 2. světové válce se
osudově projevil příklonem agrárních voličů k materialis-
tické KSČ, když agrární strana nebyla obnovena. Ten mate-
rializmus ukazuje i následující vzpomínka Jaroslava Vašaty.
Ve své rodné vesnici navštívil Vašata v období 1945–48 své
známé a vytýkal jim, že – ač jsou „chrapouni“ agrárničtí –

přiklánějí se ke KSČ. Oni odpovídali, že komunista Ďuriš
jim dal traktor, kdežto Vašatovi národní socialisté nikoli.
Nevěřili, když jim Vašata řekl, že je to jen udička a že Ďuriš
jim traktor zase vezme a vezme jim i vše ostatní. Lpění na
hmotném „daru“ venkovany zaslepovalo. 

Masaryk tedy upozorňoval na osudovou etickou  slabinu
už v zárodku agrárního hnutí dávno před tím, než ji komu-
nisté zneužili a než KSČ vůbec vznikla. Opět tedy vidíme
Masarykovu maximální prozíravost, pravé státnictví
odvozující praktické kroky z pevné koncepce. Těmto
věcem, Masarykově koncepci a jeho příkladu v její odvážné
aplikaci, by se mělo vyučovat v občanské výchově.  A nejen
v České republice. 

Aleš Kolářský

ZASE ZKRESLENÍ OBRAZU MASARYKA

TGM lidsky respektoval i své odpůrce, protože věřil ve
věčnou duši každého člověka. Byl k nim proto přímý a
spravedlivý. Nemohl tedy být  intrikánem, jak byl před
časem nazván v pořadu Rudolfa Kučery a Ivana Šterna na
ČRo 6. (K absurdní charakteristice přispěla v televizi i

poslední císařovna výrokem, že Masaryk a Beneš byli
„štváči“.) Ovšem ve zralém věku nebyl Masaryk žádný
nešikovný intelektuál, nýbrž účinný taktik. Doufám, že na
ČRo 6 chápou rozdíl mezi taktikem a intrikánem. 

Snižování Masarykovy osobnosti míří i ke snižování je-
ho odkazu. To ale znamená etickou chybu ignorování
skutečnosti, že založení Československa   ucpávalo trhlinu
dobra, která ve střední Evropě nastala nejpozději  roku 1866.

Šedesát tisíc odpůrců 1. světové války bylo v jejím počátku
popraveno. Nepřekonal tím „dobrotivý“ mocnář  i
Gottwalda? Sám tehdejší papež za to císaře nazval „kr-
vavým suverénem“. Ve střední Evropě bylo tedy co opravo-
vat. Masarykův pokus byl úspěšný. Jeho trvalost ovšem

vyžadovala stálou součinnost Západu,
který pomáhal Československo založit
a byl pak tímto státem ve střední
Evropě nejvíce reprezentován. Západ
však v pravou chvíli – v září  1938 –
selhal. Z toho selhání přece nelze vinit
Masaryka a Beneše. 

A nelze Beneše vinit ani z dalších
osmičkových neštěstí, protože ta již
byla důsledkem onoho z roku 1938.
Do střední Evropy zatáhlo Stalina a
Rusko hitlerovské Německo.
Pamatujme zejména, že vojenskou
připravenost Československa proti
Německu inicioval ve 30. letech
Beneš.  Z neuspokojivé odzbrojovací
konference v roce 1932 šel rovnou do
čs. Generálního štábu a dal armádě 4

roky na přípravu k obraně Republiky. To že byl kapitulant?
Ta pohraniční opevnění! Takové a jiné pomluvy Beneše a
negace jeho a Masarykova odkazu jsou českým příspěvkem
k mravnímu úpadku Evropy. 

Aleš Kolářský
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laný udržet republiku v dosavadních hranicích. Když po týd-
nu vývoj směřoval směrem zcela opačným, než si před-
stavoval, požadoval demisi vlády. Nebyl vyslyšen, tak
odstoupil sám. V noci z 29. na 30. září demisi sepsal, zaslal
na Hrad a nešťastné klíčové schůze vlády příštího dne, na níž
ministři přijali Mnichovský diktát, se již nezúčastnil.
Dokument se Zenklovou demisí však cestou k prezidentovi
zabloudil a Beneš jej v dramatických hodinách nakonec zřej-
mě ani nečetl. Jak se ukázalo, tento moment byl v politikově
kariéře poměrně důležitý. Po válce, když byl náměstkem

předsedy v Gottwaldově vládě, nebo ještě později, když po
únoru 1948 uprchl ze země a působil jako vůdčí postava exi-
lu v USA, komunističtí protivníci mu období Mnichova
neustále předhazovali. Propaganda v Rudém právu Zenkla
nepravdivě obviňovala, že patřil k zastáncům dohody čtyř
velmocí, že byl i členem druhorepublikové autoritářské
vlády Rudolfa Berana, ve které jako ministr prosazoval, aby
četníci zatýkali československé vlastence a předávali je
gestapu, že zpronevěřil část peněz hlavního města a podobné
bludy. Vrcholem pak bylo nařčení, že se za války válel v Lon-

Dvacetiletý vývoj demokratické Československé repub-
liky přerušilo podepsání Mnichovské dohody 30. září 1938.
Ze všech stran se začala stahovat smyčka, německá vojska
pochodovala přes hranice, prezident Edvard Beneš coby
zkušený diplomat usoudil, že mezinárodní podmínky jsou
pro Československo mimořádně nepříznivé, a s těžkým srd-
cem se rozhodl nátlaku ustoupit. Řada českých politiků a
vysokých důstojníků armády však kapitulaci odmítala a
uvažovala o státním převratu a ozbrojeném odporu proti
okupantům. Mezi tyto snahy je v literatuře často řazen i tzv.
Zenklův puč z 2. října 1938. Jaké však bylo jeho pozadí? 

CESTA DO TEMNOTY 
Stupňující se požadavky sudetských Němců a národ-

nostní pnutí v Československu nevěstily od jara 1938 nic
dobrého. V květnu sice proběhla mobilizace, vojenská cvi-
čení, budovala se protiletecká obrana a obyvatelé dávali na-
jevo pevné odhodlání za vlast bojovat. Když 29. května
pražská radnice z podnětu primátora, národního socialisty
Petra Zenkla, vyhlásila finanční sbírku na obranu republiky,
občané shromáždili téměř 840 000 korun. Právě Zenkl, ač
věrný stoupenec a osobní přítel prezidenta Edvarda Beneše,
kritizoval přílišné ústupky vlády Němcům. 

Po následující měsíce se situace nadále vyhrocovala, až
na podzim došla do tragického finále. Britský premiér Ne-
ville Chamberlain jednal s Hitlerem a výsledkem bylo 21. září
britsko-francouzské ultimatum, jímž západní spojenci po
československé vládě požadovali odstoupení rozsáhlých
pohraničních území Německu. Kabinet agrárníka Milana
Hodži neměl příliš na výběr a podvolil se. Obyvatelstvo
však reagovalo pobouřeně, ulice zaplnily tisíce demonstran-
tů, požadující demisi stávající vlády a jmenování nové.
Téhož dne založila na půdě Národního shromáždění skupina
poslanců napříč politickým spektrem tzv. Výbor na obranu
republiky. Tvořili jej komunisté, demokraté i radikální vlas-
tenci. Výbor se postavil do čela odporu proti kapitulantství
a svolal před parlament manifestaci, které se zúčastnilo až
200 000 lidí. Hodžova vláda skutečně padla a byl jmenován
úřednický kabinet v čele s válečným hrdinou, legionářským
generálem Janem Syrovým. Na opakované intervence prezi-
denta do ní neochotně vstoupil i pražský primátor Petr Zenkl
coby ministr bez portfeje. 

Tlak ze zahraničí sílil, 23. září vyhlásila armáda všeobec-
nou mobilizaci. O týden později bylo rozhodnuto. Čtyři vel-
moci v Mnichově podepsaly bez účasti československých
delegátů dohodu, jíž vetkli jediné demokracii ve střední
Evropě polibek smrti. 

TICHÝ ODCHOD PRIMÁTORA 
Nedobrovolný ministr Zenkl nakonec do vlády vstoupil

pouze s příslibem, že půjde o kabinet "všenárodní", odhod-

Do doby podepsaní Mnichovské dohody a do složité situace Petra Zenkla ve vztahu k prezidentu Benešovi nás přivádí stať
dr. Martina Nekoly nazvaná „Zenklův puč“.  Přetiskujeme ji z publikace „Přísně tajné“ (5/2011).

ZENKLŮV PUČ

Zenkl Petr

brezen 2012:ek  5.3.2012  18:57  Stránka 3



Masarykův lid

4

dýně se svými miliony. Zenkl přitom strávil šest let v kon-
centračním táboře Buchenwald.

ZPÁTKY VE HŘE 
Ale zpět v kalendáři k pátku 30. září 1938. Zenkl spolu

s dalšími reprezentanty Výboru na obranu republiky
odpoledne požádali o audienci na Hradě a pokoušeli se
přimět Beneše ke změně stanoviska. Neuspěli. Zlomenému
a otřesenému prezidentovi již nezbývaly síly pro boj.
Smířlivě počítal s tím, že se národ stáhne do čistě
československého prostoru bez vlivu separatistických
menšin. Heslo „republika malá, ale naše" zanedlouho
odráželo skutečný stav věcí. Po skončení schůzky však mezi
účastníky začala na adresu hlavy státu padat ostrá kritika,
objevil se dokonce radikální návrh zastřelit Beneše za vlas-
tizradu. Petr Zenkl se značným sebezapřením však zůstával
naprosto loajální. Odmítl proti Benešovi vystoupit, a coby
jeden z nejpopulárnějších politiků v rozhlasovém projevu
vyzýval obyvatelstvo ke klidu. 

V neděli 2. října 1938 ráno seděl Zenkl ve své pracovně
na pražském magistrátu a radil se s kolegy, jak město Praha
může pomoci československým vysídlencům, kteří ujížděli
ze Sudet a stahovali se do vnitrozemí. Náhle se ve dveřích
objevil asistent a sdělil primátorovi, že si s ním přejí hovořit
dva vysoce postavení zástupci armády. Jednalo se o generála
Lva Prchalu a plukovníka generálního štábu Emanuela
Moravce. Zenkl byl návštěvou překvapen, přesto dvojici při-
jal. Jak vzpomínal ve svých memoárech, Prchala mu tehdy
oznámil, že přicházejí z velmi závažných důvodů a jako k je-
dinému z ministrů vlády mají důvěru. Zenkl je opravil, že
před dvěma dny podal demisi a že přišli na špatnou adresu.
Moravec s Prchalou znejistěli, ale dál chtěli od Zenkla jako
primátora slyšet jasné stanovisko, zda je ochoten povstat
spolu s klikou nespokojených důstojníků v armádě proti
vládě a ostudnému vyklízení pohraničí. Politik pochopil, jak
kontroverzně by mohli jeho příslib spolupráce s vojáky při-
jímat předseda vlády Syrový, prezident Beneš i soukmenov-

ci z národněsocialistické strany, v jejímž předsednictvu
seděl. Pokusil se tedy z celé věci vycouvat a důstojníkům
nabídl zprostředkování přijetí u prezidenta. Pak je infor-
moval, že na pozdní odpoledne svolal poradu několika před-
stavitelů politického života do primátorského bytu v Žatecké
ulici v centru Prahy, a požádal je, aby přišli přítomným
poreferovat o aktuální vojenské situaci. 

PUČ ČI NEVINNÁ SCHŮZKA 
Tentýž den po setmění Zenkl přivítal v primátorském

bytě několik zástupců již rozpuštěného Výboru na obranu re-
publiky včetně předsedy Ladislava Rašína (syna někdejšího
ministra financí Aloise Rašína). Spolu s ním přišli legační
rada Hubert Masařík, vlivný advokát Zdeněk Chytil, předse-
da Československé obce legionářské Josef Patejdl, člen
městské správy pražské Antonín Kinkal, komunisté
Klement Gottwald a Václav Kopecký, poslanci Jaromír
Nečas a František Richter, zahraničněpolitický komentátor
Lidových novin Hubert Ripka a monsignore Bohumil Stašek
z lidové strany. 

Dorazili i Moravec s Prchalou. Vyjádřili zklamání, že se
k nim nepřipojil náčelník generálního štábu generál Ludvík
Krejčí, a zároveň zkroušeně konstatovali, že schůzka s pre-
zidentem nepřinesla žádný posun. Beneš jen slíbil, že co
nevidět odvolá stávající vládu a jmenuje novou, která kri-
zovou situaci vyřeší. Byla to už jen labutí píseň, stejně jako
plány armádního velení, které Prchala poodhalil na schůzce
u Zenkla. Prozradil, že on spolu s generály Lužou, Ingrem,
Vojcechovským a Votrubou byli ještě 30. září odhodláni s
německými jednotkami bojovat navzdory rozhodnutím
vlády a Hradu. Uvažovali dokonce o vojenském převratu a
ustavení revoluční vlády. Do jejího čela chtěli dosadit
Zenkla. Jenže vhodná chvíle pominula a o dva dny později
prakticky nebylo o čem jednat. Obrněné pevnosti, klíčové
pro obranu republiky, armáda bez boje opustila a nechala
obsadit wehrmachtem. Na řadě míst sice došlo k přestřelkám
či k záměrným sabotážím, avšak z celkového hlediska tyto
známky odporu zůstaly bez efektu. Poslanec Nečas navíc
konstatoval, že i politická vyjednávání o podpoře puče sel-
hala, když agrárníci a sociální demokraté se odmítli zapojit.
Rozkladu Československa už nebránilo zhola nic. 

Než by tedy došli ke společným závěrům a smysluplným
návrhům dalšího postupu, opouštěli "spiklenci" primátorský
byt s mnohem větší skepsí a obavami z příštích dní. Petr
Zenkl rozhodně nepatřil k hlavním hybatelům událostí,
nechystal zradu Edvarda Beneše ani neusiloval o převzetí
moci. Celý "Zenklův puč" tak vlastně ani za puč v pravém
slova smyslu považovat nelze. Jednalo se o setkání osob-
ností, které hovořily o možnostech utvoření případné re-
voluční vlády s důvěrou občanů, nicméně po zhodnocení
reálných šancí podobné úvahy rovnou samy zamítly. 

SYCHRAVÝ ŘÍJNOVÝ EPILOG 
Zprávy o schůzce se rychle roznesly a mezi prvními

adresáty samozřejmě nemohla chybět prezidentská kancelář.
Zenkl spěchal 3. října na Hrad ujistit prezidenta, že ak-
ce rozhodně nebyla namířená proti němu. Beneš se
v myšlenkách pohybovalo několik tahů napřed. Byl rozhodnut
opustit republiku, a jelikož předpokládal brzkou válku agre-

Petr Zenkl a Jan Syrový
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chvíle. Plukovník Emanuel Moravec předvedl radikální ná-
zorový veletoč a v období protektorátu se vypracoval na
předního nacistického kolaboranta. Generál Lev Prchala
emigroval do Velké Británie, kde po celou dobu druhé svě-
tové války zpochybňoval Benešovo vedení českosloven-
ského exilu. Již nikdy se do vlasti nevrátil. Žil v SRN a
po únoru 1948 vedl významný exilový proud a až do smrti
v roce 1963 litoval, že po Mnichovu prezidenta Beneše
osobně nezastřelil, protože jeho kapitulace zlomila morální
páteř národa na dlouhé generace. Lze jen odhadovat, jak by
se dějiny vyvíjely, kdyby Zenklův puč přerostl ve skutečný
státní převrat a pokořená československá armáda se postavi-
la na zteč vetřelcům. 

Martin nekola

sivního nacistického Německa se Západem, považoval ještě
předtím za nutné vytvořit základ pro domácí odbojovou cen-
trálu a její pravidelný styk s exilem. Prezident na sebe vzal
břemeno obhajoby československé věci v zahraničí, svým
blízkým přátelům a spolupracovníkům včetně Zenkla pak
zadal konkrétní úkoly. 

Prezident jmenoval 4. října druhou vládu Jana Syrového,
jejíž hlavní starostí bylo se vyrovnat se změnami, vzešlými
z odstoupení pohraničí. Petr Zenkl opět na žádost preziden-
ta přijal ministerskou funkci, kterou zastával do 1. prosince.
Stal se zodpovědným za oblast zdravotnictví, tělesné vý-
chovy a sociálních věcí. Začínala neslavná éra druhé repub-
liky. 

Dva armádní důstojníci, kteří se odmítali smířit se
zradou spojenců v Mnichově a v celé kauze Zenklova puče
de facto hráli rozhodující úlohu, prožili po říjnu 1938 perné

Kdyby někdo chtěl napsat román s napínavým, drama-
tickým dějem, stačilo by mu prostě opsat životopis Vlasty a
nemusel by přidávat ani slovo ze své fantazie. Spíše by mohl
být podezírán, že své fantazii neklade meze – že není přece
možné, aby všechny ty události jeden člověk přežil. A při-
tom Vlasta prožila mládí v poklidném, ušlechtilém prostředí,
které jako by se odrazilo na jejím zjevu. Útlá postava a jem-
ná, krásná tvář měla v sobě něco aristokratického, co ne-
mohlo být zkaženo ani vězeňskou uniformou, a co svědčilo
o tom, že byla od dětství nejen vychovávaná, ale především
pěstovaná. 

Vlastin otec pracoval v diplomatických službách. Celá
rodina žila díky tomu ve Francii, kde Vlasta začínala i škol-
ní docházku. Francouzština se stala jejím druhým
mateřským jazykem. V době nástupu komunismu studovala
na Filozofické fakultě Karlovy univerzity komparatistiku
západních literatur, kterou tam tehdy ještě přednášel profe-
sor Václav Černý. Byla provdaná za Josefa Charváta a měli
malé dítě, chlapečka Petra. 

Po únorovém puči se oba manželé zapojili do odbojové
skupiny plánující vojenský převrat. První akcí mělo být os-
vobození vězňů v Litoměřicích. Podařilo se vniknout do věz-
nice, odzbrojit dozorce a zmocnit se klíčů. Zatímco muži šli
k celám, Vlasta s pistolí hlídala. Dozorce ji zřejmě pod-
ceňoval a pokusil se ji napadnout. Vlasta ho varovala, ale
když se k ní dál blížil, postřelila ho do nohy. Výstřel způso-
bil poplach a věznici bylo nutné opustit bez dosažení cíle.
Další akce rovněž selhala, protože byla vyzrazena již v pří-
pravách. Vlastu s manželem a ostatními členy skupiny 17.
května 1949 zatkli. 

Vyšetřovali je na Pankráci – a o způsobech vyšetřování se
už dnes nechce nikomu ani číst. Dokonce když se má o nich
psát, má člověk pocit studu, že něčeho takového byli schop-
ni členové vlastního národa. 

Manžele Charvátovy vyslýchal
pověstný a obávaný vyšetřovatel
Pešek. Vlastu mlátil gumovým obuš-
kem do chodidel, dokud neupadla
do bezvědomí, ponořoval jí hlavu
do vody, nasadil jí na zápěstí náram-
ky s ostny, kopal ji a na jeho výzvu
ji kopali i ostatní vyšetřovatelé. 

Nejhorší však bylo, že před její-
ma očima surově bil a kopal jejího
muže za každou její odpověď, se kterou nebyl spokojený. 

K tomu všemu si dal mimořádně záležet, aby ji co nej-
více ponížil jako člověka i jako ženu. Umístil ji na deset dní
do temnice, kde musela být úplně svlečená, odepřel jí zá-
kladní hygienické potřeby, a když upozorňovala, že je
pravděpodobně v jiném stavu, vyjádřil se, že bude lépe,
když chcípne sama, aby ji nemuseli věšet. Surovým
zacházením byl v ní klíčící život skutečně zahuben. 

Po všem tomto utrpení konečně přišel soud a vynesl šest
rozsudků trestu smrti. Mezi těmi šesti byl i její muž, Josef
Charvát. O tom pochmurném dni, kdy byl rozsudek
vykonán, mi Vlasta napsala: 

Cely už byly zamčené, svítilo jen slabé světlo. Byl
listopad, venku už byla tma, ale nikdo si nesměl lehnout.
Na cele bylo patnáct až dvacet žen, židle jen dvě, tak jsme
se různě opíraly o stohy slamníků. Na těchto celách,
zvaných soudní vazba, se čekalo. Nikdo nevěděl, na co,
nikdo nevěděl, na jak dlouho. Zarachotily klíče, jednu z nás
vyvolali. Za její kymácející se postavou mířil hubený uka-
zovák jedné z dozorkyň a doprovázel ji pištící hlas: 

"Kdyby to byla jen trochu slušná ženská, tak by se z to-
ho už dávno zbláznila!" 

Ostatním to bylo jasné. Vidět tu potácející se postavu by-
lo zřejmě poslední přání jednoho z odsouzených na smrt,

Mezi politickými vězenkyněmi z komunistické totality byla Vlasta Charvátová, která se ostatním vepsala v paměť pro své
mravní postoje a hluboce lidské jednání. Její životní osudy jsou vskutku románovým příběhem. V otištěné ukázce vypráví
o ní její spoluvězenkyně Božena Kuklová-Jíšová. (Z knihy „Krásná němá paní,  Příběhy vězněných žen z 50. let“, Arsci,
Praha 2007).

VLASTA CHARVÁTOVÁ
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které za úsvitu pověsí na jednu z šesti připravených šibenic!
Bachaři počítali na prstech: Prokeš, Janda, Borkovec,
Čančík, Polesný, Charvát – můj muž! 

Byla to poslední skupina, které ještě dovolili kněze.
Statečný monsignore Tylínek, sám bývalý vězeň nacistické
hrůzovlády, zaopatřil všechny, kdo si to přáli. A potom na
faře vyplnil i úmrtní listy. Ale v některých případech ani je-
ho statečný postoj neodstranil hrůzu pozůstalých z toho, že
by se mohli dostat do spárů StB, a někteří neměli odvahu
úmrtní list si vyzvednout, dokonce ani se zúčastnit zádušní
mše svaté.

Při poslední návštěvě, která nám byla povolena, malý
Péťa usedavě plakal, natahoval ručičky jen po otci, jako by
věděl, co se bude dít. Při návštěvě jsem zahlédla i Emana
Čančíka. Jeho tvář, právě jako tvář mého muže, vyzařovala
zvláštní klid a mír; vypadali jako rozsvícené mléčné
žárovky. Už nebyli tady a ještě nebyli tam, na druhém bře-
hu. Jožka myslel na to, jak mi tu situaci ulehčit, ukázat mi,
že nezůstanu úplně sama. Proto nechtěl mít při loučení niko-
ho než členy mé rodiny, 

"Konec!" zavelel kdosi a já se už jen pohledem ptala
Jožky, co mi ještě chce říct. Zašeptal: "Žij jako křesťanka ..." 

A tak se o to pokouším ... 
Hodiny na pankrácké věži odbíjely, jako by každým

úderem ukrajovaly kus lidského srdce. Až odbije pátá,
zadrhnou tomu prvnímu smyčku. Tím prvním bude můj
Jožka ... –

Vlastina maminka a švagr jejího Jožky byli mezi těmi,
kdo nalezli odvahu požádat o úmrtní list. A tak jej ještě dnes
Vlasta uchovává jako jeden z nejvýmluvnějších dokladů
o době, kdy se "kácel les a létaly třísky" ... 

Vlasta byla odsouzena na doživotí – a aby snad nevznikl
omyl, nějaký snaživý pan soudce připsal k jejímu rozsudku
tlustou tužkou: Trest končí úmrtím. 

Vlastě bylo v tu dobu čtyřiadvacet let. S tou vyhlídkou
nastoupila, podobně jako Dáša, Merina, Julinka a stovky
dalších, nekonečnou, strastiplnou cestu vězení. Ta cesta ved-
la z Pankráce do Kutné Hory, Litoměřic a Pardubic, kde při-
dala svůj hlas k těm dvanácti hlasům Hammarskjöldek, které
měly informovat Organizaci spojených národů o situaci
československých politických vězňů. 

Ale Vlasta přece jen nezůstala ve vězení do smrti! Časem
v důsledku mírnějších politických poměrů jí byl trest snížen
postupně na dvacet pět, dvacet, patnáct let – a nakonec ji
propustili po třinácti letech a pěti měsících v roce 1963. 

Po návratu pracovala nejdříve jako uklizečka, časem
složila ještě večerní maturitu na zdravotní škole, obor mi-
krobiologie, a vypadalo to, že je z nejhoršího venku. Znovu
se provdala – její druhý manžel byl rovněž bývalý mukl. Ale
když už se zdálo, že se dočkala konečně normálně klidně
plynoucího lidského života, čekala ji nová krutá rána. 

Její syn Petr, který zatím dospěl v mladého muže, se ože-
nil a krátce nato ve svých devatenácti letech odešel dobro-
volně z tohoto světa! Dnes už nikdo nepochopí, jaké bouře
zmítaly jeho duší, od útlého dětství vystavené citovému
strádání. Vyrůstal bez otce a matku znal jen z krátkých
návštěv ve vězení. Musel projít takovými duševními bouře-
mi, které nakonec zlomily jeho život jako příliš mladý, útlý
strom. Nebyl zřejmě schopen čelit dalšímu citovému
zraňování které mu přineslo nezralé manželství. Odešel za
svým otcem, jehož kdysi před popravou tolik oplakával.
Bylo to Vlastino jediné dítě. 

Přišel rok 1968 a Vlasta i se svým druhým manželem
emigrovala do Švýcarska. Tato cizí země byla k ní mnohem
laskavější než její vlast. Sehnala lehce dobrou práci jako la-
borantka. V zaměstnání bylo potřeba pracovat mnohdy
přesčas, ale firma jí to vynahrazovala poskytováním pro-
dloužených dovolených. 

Jak šel čas, Vlasta pochovala i druhého manžela. Když
těžce onemocněl, nastoupila neplacenou dovolenou, aby ho
mohla ošetřovat, neboť vyslovil přání setrvat v domácím
léčení až do blížícího se konce. 

Podruhé tedy ovdověla, a rozhodla se, že svou příští
prodlouženou dovolenou stráví v malém africkém státečku
Gambii, kde se jí tak zalíbilo, že od té doby se tam vracela
plných šestnáct let. 

Zamilovala si tuto malou zemi a její černé obyvatele.
Byli to lidé chudí duchem, ale skutečně jim bylo dáno vidět
Boha. Ztotožňovali si ho totiž s přírodou, se sluncem, vodou
i dary země. Ještě nedávno vzpomínala, jak jedno dítě našlo
kokosový ořech a ihned začalo poskakovat a prozpěvovat
děkovnou píseň za to, že Bůh dal vyrůst kokosové palmě. 

My tady jsme měli o Vlastě jen kusé a zkreslené zprávy:
že prý se stala misionářkou, že z ní udělali královnu ně-
jakého afrického kmene, že adoptovala černého chlapce a
podobně. Teprve nedávno mi Vlasta vyprávěla, že
skutečnost je mnohem prostší. Ten "adoptovaný" chlapec
jmenoval se Ebrima (Abraham) – byl jen jedním z mnoha
mladých lidí, které si tam oblíbila a podporovala. Přesněji
řečeno, dělila se s nimi, nikdy jim nedávala almužny.
Nebránila jim, když jí začali říkat mama. Tento vřelý,
skutečně mateřský, nikoli královský, vztah je dodnes světlem
jejího pohnutého života. 

brezen 2012:ek  5.3.2012  18:57  Stránka 6



Masarykův lid

7

překonávat různé bolesti a problémy, jež zabírají mnoho ča-
su a na které je každý sám. 

Pro Vlastu znamená tady doživotní vzpomínky na vě-
zení, mučení, popravu a sebevraždu jejích nejbližších. Ale
také světlo vzájemné lásky mezi ní a jejími "adoptivními
dětmi", kterým ty skutky temnot dokázala vyvážit. 

Může oprávněně doufat, že tam ji přivítá zářící tvář je-
jího prvního muže, kterou spatřila naposledy toho po-
chmurného dne 4. listopadu roku 1949. Splnila přece jeho
poslední přání a snažila se žít jako křesťanka. 

božena Kuklová-Jíšová

V roce 1995 se vrátila do vlasti. Žije sama a její zdravot-
ní stav není dobrý. Jediný člověk, který jí pravidelně a obě-
tavě pomáhá, je dlouholetá přítelkyně z vězení Merina
Jandová. 

Z nás ostatních už nikdo není podstatné pomoci schopen.
Příslušníci naší generace, pokud jsou dosud naživu, se už
totiž blíží k tomu zvláštnímu úseku života, kdy sice ještě ne-
jsme tam na druhém břehu, ale také už ne tak docela tady.
I nejmladší z nás většinou překročili sedmdesátku a to je
věk, kdy člověk začíná vnímat svou tělesnou stránku jako
starý obnošený plášť, na různých částech trvale poškozený.
Dříve než je mu dovoleno odložit jej navždy, je nucen

K tomuto půvabnému zavzpomínání Petra Brodského

ze 4. února 2009 není snad ani potřeba psát úvod. Cest,

neboli kanálů, jimiž k nám přicházela zakazovaná četba, by-

lo více, a my o nich ještě budeme referovat. Ovšem ten

kanál, nebo chcete-li zdroj, který obstarával Petr, byl pro

nás evangelíky zdrojem nejvydatnějším. 

Prolog : "Horlivě se ujme Hospodin své země a se svým

lidem bude mít soucit. Hospodin se ozve a řekne svému lidu:

Hle, posílám vám obilí, mošt i čerstvý olej, abyste se nasytili

... Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná

Hospodin". (Joel 2, 18-19,21) 

Nejsem si vůbec jist, zda se po tolika letech podaří
zrekonstruovat "cestu zakázané literatury" do naší republiky.
Otázkou je i pojmenování "zakázaná" – snad toto označení
sedí, myslíme-li na tituly, které u nás nevycházely. Některé
se opravdu nevydávaly! Normalizační doba bible, biblické
slovníky a jinou náboženskou literaturu vytlačila z pultů a
pokud tu a tam něco vyšlo, to bylo v tak malém nákladu, že
někdy ani přivstat si a jít do fronty nebylo zárukou, že kni-
hu dostanu. Bylo vyprodáno. Touha po vydání "Broučků"
šla až tak daleko, že na několika synodech byl přijat návrh,
aby "Broučci" byli znovu vydáni. Tento požadavek patřil
mezi radikální požadavky církve a státní správa jím byla
zneklidněna. Pochopitelně, že "Broučci" nevyšli. Naštěstí
fungovaly jiné kanály, které zajišťovaly téměř pravidelný
přísun literatury, a to nejen teologické. Kde a u koho tato
idea vznikla, nevím. V době dovážení jsem byl dokonce
vděčen, že nevím, kdo dodávky organizuje, neboť jsem bez

uzardění a "lhaní" mohl na dotazy příslušníků 5tB odpoví-
dat: "Nevím, neznám." 

Měl jsem tu čest být "kolportérem" této literatury. Nevím
ani, kdo to vymyslel. Vím jen, že v pozadí zásilek stál Hans
van der Horst s přáteli a vše zřejmě řídila a organizovala
Hebe Kohlbrugge. 

Z určených fondů se kupovala literatura, kterou bylo nut-
né převézt přes hranice. Tu a tam celé zásilky byly bdělými
orgány na hranicích zachyceny a zřejmě znehodnoceny.
Zcela jistě tato literatura proudila několika "koridory". Bylo
velmi dobré vědět, vlastně nevědět, kterými. Jeden z domlu-
vených kontaktů byl nasměrován na mne. Vzpomínám si
přesně na chvíli, kdy jsem byl osloven, zda bych nemohl
přebírat dováženou literaturu a dále ji rozvážet. Nemohu
v této chvíli již říci, zda jsem váhal či přemýšlel nad případ-
ným dopadem, vím jen, že jsem velmi rychle vyhodnotil
příhodné místo vrbecké fary k předávání knih. Byl jsem
tehdy vikářem v Hrubé Vrbce a farský dvůr, ze všech stran
krytý, byl ideálním překladištěm. Po ztrátě souhlasu a
přeložení do Horních Dubenek jsem mohl i nadále pokračo-
vat v přijímání literatury. Hornodubenecký dvůr byl ještě
lepší a krytější než v Hrubé Vrbce. A po definitivní ztrátě
souhlasu jsme mohli literaturu přebírat i v Jihlavě, kde jsme
ve Ztracené ulici našli místo útočištné. Než popíši, jak vše
probíhalo a přidám několik ilustračních příběhů, které mo-
hou dokreslit atmosféru oné doby, musím říci, že rozhodnutí
přijímat dováženou literaturu plně podporovala i moje žena
Daniela. Patří jí dík za podporu v této věci. 

Velmi mnoho se už napsalo z řad Charty 77 a disentu o tajném dovážení  zakázané a po léta nedostupné   literatury do
komunistického Československa. Ale jak to v životě bývá,  skutečnost byla mnohem rozmanitější a těch utajených cest a
tajných zdrojů bylo podstatně víc. Aby se nezapomínalo na tento fakt, otiskujeme stať evangelického faráře Petra
Brodského, který se  na tomto úkolu podílel a zakázanou literaturu směroval mezi příslušníky Českobratrské církve evan-
gelické. (In: Cesta církve I,  Knižnice studijních textů ČCE, Praha 2009). 

EXPEDICE ZAKÁZANÉ LITERATURY
HOLANDSKOU CESTOU 

V LETECH 1976-1989
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Jak to všechno probíhalo? Z fondů byla v cizině za-
koupena literatura. Dnes bych již asi nedal dohromady
všechny tituly. Nejvíce se dovážely Biblické slovníky –
v modré vazbě, Bible kralická, Biblická konkordance, Sešli
světlo, Biblické dějepravy, snad jednou i ti Broučci. Ale by-
lo toho daleko více. Také literatura filozofická, často s přes-
ným určením adresáta (např. Hejdánek). Ale i Škvorecký,
Kundera a jiní. Žel dnes lituji, že jsem si neponechal vzorky
jednotlivých titulů, byl by to dobrý ilustrační doklad, tehdy
ovšem platila zásada: "všechno pryč z domu ke chtivým
klientům". Snad ještě poznámka – zahraniční přátelé tu a tam
zjišťovali, o jaký druh literatury je největší zájem, co je za-
potřebí, a podle toho zásilky připravovali. Zvláštní
zkušenost popíšu. S knihami přijížděli zpravidla vždy noví
lidé. Snad jen ve třech či čtyřech případech se posádka
opakovala. Tito lidé byli "pietistického ražení". A možná
právě proto měli nejvíce odvahy převážet v autech a kara-
vanech pečlivě uloženou literaturu. Nejprve přišel "neznámý
človíček", oznámil přivezení zásilky, určila se hodina,
zpravidla večerní, kdy auto přijede. Domluveno a v určenou
hodinu auto vjíždí do dvora. Knihy byly uloženy v černých
pytlích – až po roce 1989 jsem v Holandsku viděl, že do
těchto pytlů se dává domovní odpad! Rychle vyložit, posádka
nikdy neodmítla malé občerstvení, při kterém došlo i k zají-
mavým rozhovorům, zakončeným vždy modlitební chvílí.
I když tento způsob nikdy nebyl "naše" parketa, i při zpět-
ném pohledu do minulosti jsem přesvědčen, že to k tomu
patřilo. Zdůraznil bych při této vzpomínce dva zážitky. V jed-
nom období se velmi změnil obsah dovážených knih. Na je-
den biblický slovník bylo doručeno množství pietistických
příruček a jiných "blábolů". Pravda, i ty se daly doručit na
místa, kde se četly, ale přece jen původní záměr byl jiný.
Sám pro sebe jsem si to formuloval tak, že za bible a bib-
lické slovníky se dám klidně zavřít, ale distribuovat
"bláboly" – za to se mně nechtělo nasazovat krk. Naštěstí
přijel někdo z kruhu Horsta, stížnost byla přijata a ukázalo
se, že aktivní skupinka chtěla využívat příležitosti a dovážet
to, co považovala pro nás za nezbytné. Velmi rychle byla
zjednána náprava a vše fungovalo podle původního zadání.
Dnes bych si již nevybavil podobu těch, kteří knihy
dováželi. Ale jednoho ano. Vysoký, urostlý muž, jméno
pochopitelně neznám, vím však, že byl z Texasu, povoláním
kovboj. Hrnek vřelého čaje vypil jedním douškem a při
druhé návštěvě přivezl i dárek – texaský kovbojský talíř,
který je dodnes ozdobou naší domácnosti. Nikdy jsme z ně-
ho ovšem nejedli. 

Přivezené knihy se rozvážely dál. Směr Praha, Vysočina,
Morava. Zájem byl. S knihami se nekupčilo. Na sborech, ve
kterých jsem sloužil, se o této činnosti mnoho nevědělo.
Nebylo by to ani moudré. Jen výjimečně jednotlivci věděli,
kam jejich vikář občas vyjíždí. A obzvlášť dojemné bylo,
když dnes již nežijící kurátorka hornodubeneckého sboru
Marie Palánová mně vždy při návštěvě u nich doma pod-
strčila stovku do ruky se slovy: "To je na benzín, bratře
vikáři, když vy toho tolik s těmi knihami najezdíte." A jezdi-

lo se. Humorná historka z rozvážení: při zpáteční cestě z
Prahy mne v Batelově zastavili příslušníci VB a udělali
prohlídku auta, žádné knihy nenašli a hlásili: "V kufru kni-
hy nejsou a jede od Prahy a měl jet od Brna." Patřilo to
k určitému "druhu zábavy" zavolat, že přivezu např.
Daníčkovi do Prahy cement a vyrazit s knihami na Brno.
Byli zmateni. Možná do těchto vzpomínek by patřila i přího-
da, která vedla k poučení a nápravě.

Naše dvě děti, Alena a Štěpán, s námi sdílely veškeré
dění. Pro jejich věk vždy při vykládce knih jsem velitelsky
rozhodl, aby ani nos z dětského pokoje nevystrkovaly.
Potkal mne jednou Alenin třídní učitel a pravil: "Pane faráři,
já nevím, ale Alena ve třídě vypráví, že občas přijedou ně-
jací lidé, cosi se děje a ona a brácha musí být v děcáku a ani
nos nevystrkovat." A při tom se lišácky usmíval, neboť četl
mnohé z těch dovezených knih. To zavánělo průšvihem.
A "náprava" byla jednoduchá: při příští vykládce jsme do
této akce zapojili i děti, statečně běhaly s knihami a ukládaly
a třídily a bylo po chlubení se ve třídě. 

Zpětně si klademe občas otázku, zda jsme neměli strach.
Nechci ze sebe dělat hrdinu, ale mně to v té době připadalo
tak přirozené, že jsem si nepřipouštěl, že by z toho mohla
být nějaká polízanice. Navíc bych ani nikoho nedovedl prás-
knout, neboť jsem neznal žádná jména ani adresy doda-
vatelů. Ale zpětně je jasné, že bez boží ochrany a pomoci by
mnohé vypadalo jinak. Závěrem uvedu příklad toho, jak při
nás boží moc stála. To jsme již bydleli v Jihlavě. Místo na
vykládku v Jihlavě bylo "nejméně" chráněné. Žádný dvůr,
jen opuštěná Ztracená ulice, po které v určité hodiny proudi-
ly davy lidí z továrny. Bylo nutné brát na to při vykládce
ohled. Ještě se dalo, pokud to byl jen přívěsný vozík, zacou-
vat s ním do garáže, vjezd byl ovšem nepříjemně kompliko-
vaný – do zatáčky a ještě do kopce. Při jedné zásilce posádka
nepřipravila předem knihy do pytlů někde v lese, ale chtěla
v garáži rozebrat vozík a knihy vyložit. Zacouvání se
nepovedlo, vozík jsme odpojili a snažili se vlastními silami
"šupnout" do garáže. Šeřilo se a blížil se čas, kdy davy zač-
nou proudit. S odpojeným vozíkem nešlo hnout. Zoufalá
situace. I dnes ji mám živě před očima. Byli jsme tři. „Zde
snad jen Bůh může pomoci," zašeptal kdosi a my všichni
jsme si řekli: „Ve jménu Páně, hup do garáže." Nevím, kde
se vzala ta síla, ale těžký vozík, jako by byl odlehčen, zapadl
do garáže, zavřela se vrata, auto odjelo za roh domu a
proudy lidí přicházely od továrních vrat. Nikdo mi ne-
vyvrátí, že nebýt boží pomoci, těžko bychom vozík do ga-
ráže dostali. 

Nevím, zda tyto vzpomínky k něčemu budou. Ale sluší
se na tuto dobu nezapomínat, zvláště ve vděčnosti těm, kteří
pečovali po materiální i duchovní stránce o nás, kteří jsme
se, ač sevřeni komunistickou mocí, mohli s jejich pomocí
svobodně nadechovat až do pádu železné opony směrem na
západ ale i na východ. Díky, přátelé známí i neznámí. Díky
vám. 

Petr brodský
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Jenomže zároveň stále platí, že náš lidský rod, obývající
planetu Zemi, nemá žádný patent na budoucnost. Snad je-
dině nepředvídatelné katastrofy, jež jsou schopny udeřit  i v tak
bohatých a civilizovaných zemích, jakými jsou Spojené stá-
ty a Japonsko, nás o tom ještě dokážou přesvědčit. A jestliže
nemáme patent na budoucnost, nemůžeme jej mít ani na za-
jištěné stáří. Přirozeně se o to pokoušíme a dosáhli jsme v tom
i značných úspěchů, ale to je asi tak všechno. Navíc se do-
konce ukazuje, že některé dosažené úspěchy byly nejspíš jen
dočasným vítězstvím.

Chvíli to opravdu vypadalo tak, že si můžeme být jistí.
Že si odpracujeme pár desítek let a pak se oddáme … Čemu
vlastně? Meditaci? Úvahám o smyslu života? Předávání ži-
votní moudrosti …?Ale kdepak. Bohužel daleko častěji jen
nečinnosti, zírání do televize, nudě, depresím …

Zákon, který neexistuje
Teď vše nasvědčuje tomu, že život přece jen bude muset

být zápasem až do konce. A snad to ani není špatně. Buď si
za svého života zajistím ekonomickou nezávislost, a pak si
mohu meditovat třeba od padesáti, anebo vychovám děti,
kterým se v životě stanu natolik dobrým vzorem, že mi na
oplátku rády vypomohou ve stáří, anebo se mi nic z toho
nepovede, a pak se budu muset do posledních  sil rvát o svůj
krajíc. Ale je to opravdu tak zlé: pracovat o pár let déle?
Není náhodou právě tento druh zápasů – zápasů o vlastní
osud – tím, skrze co lze v životě nahlédnout cosi víc?
Nedávají teprve takovéto výzvy životu smysl?

Potíž je ale v tom, že všeobecný a do značné míry uzá-
koněný blahobyt, spolu s postupujícím konzumem a ros-
toucím počtem lidí, kteří naši planetu obývají, nám čím dál
víc brání vnímat náš život jako jedinečný a naši životní ces-
tu jako osudovou.

A tak si stěžujeme, zlobíme se na naše vlády, na naše par-
lamenty, které jsme si zvolili, cítíme se ukřivděni, když jsou
oslabovány naše jistoty. Jako bychom věřili, že nad všemi
státy, vládami a parlamenty stojí ještě nějaký další, absolut-
ní zákon. Bohužel však nikoliv zákon mravní. Nikoliv zákon
duchovní. Zákon zaručující naše materiální jistoty.

Autor tohoto článku je přesvědčen, že s pravděpodob-
ností blížící se jistotě žádný takový zákon ve vesmíru, který
obýváme, obsažen není. A tak nezbývá, než se smířit s nepří-
jemnou skutečností: nejsme oprávněni domnívat se, že je za-
jištěno naše spokojené stárnutí.

Martin vopěnka

„Nikdy nezestárnu. Lidé kolem stárnou, ano, svět je plný
starých lidí. Ale mě se to netýká. Jsem výjimka!“

„A i kdybych jednou, za dlouho, přece jen – ač je to
nepravděpodobné – zestárnul, proč bych se tím měl ve svém
mládí zabývat? Je to přece tak daleko.“

Můžeme od mladého člověka očekávat něco jiného? A by-
lo by vůbec normální, aby mladí lidé přemítali o svém bu-
doucím zestárnutí? Ještě to není zase tak dávno, co jsem byl
rovněž mladý.A mohu potvrdit, že stárnutí rozhodně nebylo
to, co mne v té době trápilo. Starý také ještě nejsem. Ale
myšlenka na stáří se už začíná hlásit. Ještě jsem nezajistil
děti, a už abych pomalu (anebo spíše rychle) začal zajišťovat
sám sebe. Kam se poděla někdejší bezstarostnost a jistota?

náš problém? ne, celoevropský
Čím to je, že otázky, které nastolily nejen demografické

prognózy, ale také vývoj státního dluhu, před námi vyvstaly
tak nenadále – jako kdyby tu dříve nebyly? Dílem je to jistě
přirozené zrání jednoho každého člověka. Bezstarostnost
mládí pravděpodobně přecházela do zralé obezřetnosti
středního věku odedávna.

Je tady ještě jiný druh bezstarostnosti – jakási celo-
společenská otupělost; slepá důvěra opřená o ničím nepod-
loženou víru, že náš život je zajištěn čímsi mimo nás, čemu
se říká stát. Anebo, chcete-li, sociální stát.

Bylo by snadné říct, že je tato víra pozůstatkem reálného
socializmu. Že jsme si prostě příliš zvykli na všechny ty
pochybné jistoty, jež nám byly vnuceny výměnou za mnohá
z našich práv. A nepochybně by to do značné míry byla
pravda. Když se však podíváme do dalších států Evropy –
do Francie nebo Řecka – vidíme davy lidí demonstrujících
(aniž zřejmě vnímají osobní odpovědnost vůči svému osu-
du) za věčný blahobyt. Požadavek prodloužení věku od-
chodu do důchodu, vynucený vývojem veřejných financí, je
pro tyhle demonstrující tím, čím je pro býka červený hadr.
Jedná se tedy o problém nejen náš, ale celoevropský.

Bez patentu na budoucnost  
Aby nedošlo k nedorozumění: autor tohoto článku niko-

mu nepřeje, aby byl ve stáří bezbranný, zubožený, chudý …
Celé generace Evropanů usilovaly o to, aby se život stal
snesitelným ne jen pro některé, ale pro všechny. A současný
stav, kdy je práce časově omezena, kdy nikde nikdo nepadá
vysílením z nelidských pracovních podmínek, kdy jsou
pracující chráněni celou soustavou zákonů, kdy lidská práva
nejsou pouhou fantazií v hlavách několika myslitelů, je
nepochybně velikým vítězstvím.

aktualityaktuality
Mezi reformami, které připravuje naše vláda, je rovněž reforma důchodová a návrh prodloužení věku odchodu do dů-
chodu. To vyvolává diskuse a zneklidnění, jak bude náš občan ve stáří zabezpečen. Přinášíme jeden z možných pohledů
na tento problém, který byl otištěn v Lidových novinách 27. 6. 2011.

SPOKOJENÉ STÁŘÍ NEMÁME JISTÉ
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Mladým lidem, se kterými jsem ve svém povolání
přicházel do styku, jsem říkával opětovně: „Mezi vámi a
námi leží osmadvacátý říjen. To je nepřeklenutelná propast,
která způsobuje, že si nemůžeme rozumět úplně. Kdo ne-
prožil ten den, neví, čím je republika. Vy ji berete jako
samozřejmost, kdežto my ji bereme jako zázrak. To proto,
že otevřela nový svět, o jakém se nám starým ani nesnilo,
způsobila všechny možnosti, změnila postavení jednoho
každého z nás i obecné vztahy k ostatnímu, dávno již plno-
právnému lidstvu." 

Když jsem občas zajížděl se studenty do ciziny nebo
poslouchal jejich vyprávění po návratech, snažil jsem se
alespoň jim naznačit bytostný rozdíl mezi tím, jak jezdí a
rozhlíží se po světě Čechoslovák, a jak nesměle a uctivě
nahlížel dříve do šťastnějších kultur ostýchavý Čech z
Rakouska, vše cizí obdivující a závidějící. Opět a opět vy-
kládal jsem nastávajícím výtvarníkům, že v republice se
nemůže už opakovati zlatkové živoření takového Alše a
jiných, jaké bylo časté v monarchii, a ukazoval jim rozdíly
mezi rakouským tehdy a československým teď. Snad mi
posluchači věřili, ale vnuknouti jim představu našeho
včerejška jsem nemohl a jejich myšlení jsem ovšem
nezměnil. 

Dnešní skutečnost odsunuje 28. říjen 1918 nejenom
do dálky, ale ještě více do oblasti pohádky a snu, do níž se
tak rádi vracejí ti, kdož mu byli přítomni.

Sám jsem u toho nebyl. Jaroslav Kvapil mě poslal do
Vídně, abych sestavil seznam uměleckých a historických
děl pocházejících z českých zemí, aby byl po ruce jakýsi
podklad příštích požadavků z inventáře našich památek, jež
se octly tím nebo oním způsobem ve vídeňských sbírkách
a ústavech. Peníze na tuto cestu dodal z neznámých zdrojů
dr. Přemysl Šámal, potomní přednosta kanceláře presiden-
ta republiky. Jednal jsem tam s našimi odborníky archivní-
mi a uměleckohistorickými, řídce roztroušenými po
úřadech, a sestavil zhruba soupis bohemic, který byl
později zvláštní komisí prohlouben a rozšířen. Při mírovém
jednání vyšli jsme potom s našimi požadavky zcela
naprázdno. Nedostali jsme nic ani z Vídně ani z Budapešti.
Ale tenkrát, na konci října roku 1918, byli jsme si vším jisti

a usmívali se důvěřivě do veliké budoucnosti, o níž jsme
věřili, že nastane na jaře příštího roku.

Proto jsem se vracel domů v nejkrásnější náladě. Bylo
to v pondělí odpoledne. Na vídeňském nádraží jsem si
koupil právě vyšlé odpoledníky a zahlédl v nich text
odpovědi rakouského zahraničního ministra Andrászyho
na notu Wilsonovu. Přečetl jsem si ji teprve v kupé, právě
tak jako moji spolucestující. To byla úžasná zpráva pro
mne, skutečný úder, ale působila zřejmě i na ostatní, do té
doby nic netušící. Dali jsme se všichni do německého
rozhovoru. Každý cestující chápal nějak význam a dosah
požadavků Wilsonových, snad všichni pronášeli mínění, že
nyní asi bude nutno Rakousko nějak přestavět a povolit
Slovanům větší autonomii. Vybuchl jsem na to: „U nás už
ani patnáctiletý kluk nevěří, že by Rakousko mohlo ještě
dále existovat!“

Vzbudil jsem rozruch, nikoliv však odpor, spíše jen roz-
paky. Politický hovor záhy nato umlknul a cestující se
vrátili k úvahám o svých zásobovacích starostech.

Vlaky jezdily tehdy pomalu, nesvítilo se v nich a proto
jsme se dostali do Čech za tmy. Zjistil jsem pojednou, že
někteří z pasažérů mluví česky a na konci cesty jsem zjis-
til, že to byli všichni Češi. Na nádraží v Třeboni jsem
shledal podivný ruch, jakýsi neklid a pobíhání, také jsem
zaslechl nějaké výkřiky, kterým jsem nerozuměl. Ještě
větší neklid byl ve Veselí-Mezimostí. Vyklonil jsem se
z okna a ptal se lidí, co se děje: „Jel tudy dnes místodržitel
a vyprovázeli jsme ho štandrletem.“ Na nádraží v Táboře
vzrušení vzrostlo ve zmatek, ale příčin jsme se nedoptali.
Nastoupili noví lidé a v přeplněném vagonu jsem toliko
slyšel: „Vyhlásili to na Václavském náměstí“. Nechápal
jsem. Ani tehdy, když v Benešově pátrali cestující z oken
vagonu po praporech ve městě. Vystoupil jsem v Praze
s ostatními z přeplněného vlaku na peron a do podzemní
chodby nádraží císaře Františka Josefa. Strkali jsme se v hus-
té tlačenici tmavé chodby a na schodech vedoucích do svět-
la vstupní síně. Tam stálo za provazy napěchované
množství lidí a všichni byli rozčileni, sálalo z nich něco
nepopsatelného. Překvapený cestující, který celou cestu
snil a potmě stavěl vybájené zámky nových nadcházejících
časů, které se už jistě brzy uskuteční, ptal se dychtivých

ze vzpoMínek paMìtníkùze vzpoMínek paMìtníkù
v dosud nepublikovaném iii. svazku pamětí prof. v. v. Štecha, z nichž část uveřejňujeme poprvé, se vracíme do roku
1918, kdy autor nejen prožíval dny vzniku samostatné  Československé republiky,  ale osobně se podílel na tehdejším
společenském dění. 
v. v. Štech ( 1885-1974) byl ve své době známý a respektovaný historik umění, který jako profesor působil na
Akademii výtvarných umění a byl dokonale obeznámený s naším uměleckým životem. v letech 1939-42 byl vězněn
v buchenwaldu. Je autorem řady historických prací ze všech období českého umění i umění světového. velkou po-
zornost věnoval minulosti Prahy.

Z PAMĚTÍ PROF. V. V. ŠTECHA
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pondělku nastala nová doba naší velké, těžké i slavné his-
torie.

Slyšel jsem, že stát provolali lidé dnes neznámí.
Hlouček, který četl na Václavském náměstí na vývěsních
tabulích Národní politiky přilepenou zprávu o telegramu
hraběte Apponiho, že ministr zahraničí Julius Andrászy
požádal o separátní mír. Vzrušující oznámení podnítilo
hlouček náhodných chodců, že se vydal v náhlém
společném pohnutí k soše sv. Václava a tam provolal v pu-
dovém hnutí a citovém rozeplání republiku. Nikdo nezná

tyto anonymní lidi, kteří způsobili tento děj
pod sochou patrona národa. To bylo hnutí jistě
příznačné pro ráz a vznik státu, pro jeho by-
tostnou lidovost, pro mocné vzplanutí nad-
osobního citu, jenž tu byl zjeven lidmi, kteří
se nehlásili, nepředkládali účty a jenom jed-
nali v mocném a posvátném vzrušení za veš-
keren náš lid. Byl to počin mnohoznačný,
příznačně projevující sjednocení citu, vůle a
nadšení anonymní, prosté jakýchkoli speku-
lací či počtů. Tento začátek státu mluví za po-
vahu národa  i jeho činy. 

Za chvíli jsem šel od Obecního domu,
kde tehdy v maličkých prostorách Pánského

klubu úřadoval Národní výbor, složený ze zástupců dele-
govaných stranami, představujícími v tomto stavu vládu,
která už měla jediného úředníka, dr. Staška, bývalého obec-
ního tajemníka v Břevnově.

Ve zmateném a neklidném chumáči jsem vyhledal
Jaroslava Kvapila a referoval o vídeňské cestě, jež ovšem
už ztrácela význam. Poslal mne na Hrad, abych jej zabral
pro Národní výbor. Na prvním nádvoří jsem našel naše ná-
mořníky a vojáky oblečené do dragounských kožíšků a pů-
sobících jako stráž osamělého tichého hradního celku.
Vyhledal jsem tehdejšího úředního správce hradu, Fügera,
dal si předložiti veškeré hradní inventáře, naložil je na vůz,
který mne přivezl, a dodal v náhlém mém impulsu do
Uměleckoprůmyslového musea, protože tam úřadoval
Zdeněk Wirth, tehdy mě nejbližší odborník či úřední in-
stance, a vrátil se opět do Obecního domu, kde ve chvílích
mé funkce na hradě vyrostl obecný neklid a zmatek. Tři do-
brovolníci hájili svými těly zmatený chumáč lidí útočících
na sídlo Národního výboru s nejrozmanitějšími požadavky,
jež ovšem nemohl splnit hlouček ve zmateném vření a ne-
klidu. Dobrovolníci nejrůznějších povolání se marně snažili
nějak zvládnout chaos neklidného zástupu na schodech ve-
doucích k místnostem Pánského klubu, vykřikujícího hesla
a požadavky: „Potřebuji pro státní koně oves!“ „Nemám
peníze na nastávající výplaty gáží.“ „Nabízím svého syna
do diplomatické služby!“ „Je nutno zajistit pohraničí!“

Dobrovolníci úřadující na schodech psali ve zmatku a
nepořádku tento příval požadavků a nutností. Seděli u stolů
sehnaných kdesi v prvním patře Obecního domu a psali zá-
važné i zbytečné žádosti, které posílali výše do vření
Pánského klubu jakoby praskajícího neladným zmatkem
prostor, kde se snažili úřadovat tehdejší představitelé
vznikajícího státu.

lidí: „Co se stalo?“ „Čekáme 28. pluk.“ – To bylo jakési
vysvětlení, ale ani pak mi nebylo jasno. Ani tehdy, když
jsem viděl, jak nějakému přijíždějícímu důstojníkovi strhá-
vají civilisté z čepice orlíčka, pořád jsem nerozuměl. Když
jsem však přišel ke dveřím nádraží a viděl stát mezi vra-
ty strážníka s trikolorou na čepici, otřáslo to celou mou
bytostí a nevěděl jsem, sním-li nebo bdím. Otočil jsem se
s námahou ve spěchajícím davu a vrátil jsem se zase na
schody vedoucí z podzemí, abych prožil ještě jednou výstup
do záře pohádky. Nevěděl jsem stále, co se stalo, nevěděl
také, co se děje ve mně. U vytržení stoupal
jsem ještě jednou po schodišti, vstřebával
ještě jednou hořící tváře po stranách, zářící
oči davu za provazy. V opojení, ale bez vlast-
ních myšlenek ponořil jsem se do proudu
davu. S ním jsem vyšel konečně do noci,
rozhlížel jsem se zmámen kolem sebe a viděl
prapory na domech u nádraží. Teprve teď mi
vzešlo světlo: tak ono už je to tady! Připadalo
mi, že toto štěstí nevydržím. Že se zalknu
nebo padnu, a pobíhal chvíli bláznivě před
nádražím, smál se, plakal a nevěděl, co počít.

Rozběhl jsem se konečně k fiakrům před
nádražím a křikl: „Vezte mne do Obecního
domu! Ne – do Zlaté husy!“ A jel jsem noční Prahou
oslavenou prapory i stopami odstraňování památek po
Rakousku. Na hotelu „U arcivévody Štěpána“ (dnešní
Evropa) našel jsem mýdlem napsáno: „Hotel Denis“, jinde
mezery po orlech dvorních dodavatelů a honem přemazané
nápisy. V kavárně U zlaté husy bylo plno; hluk a jásot lidí
opilých pocitem svobody. Objal jsem se, stejně opilý, s přá-
teli, s našinci i s Jihoslovany, s těmi, kdož po celou dobu
války tam sedali, chvěli se strachem, žili nadějí, dělali
plány a doufali. Ale ani tam jsem nevydržel. Chvíli jsem
křičel a smál se, připíjel republice, pak se vytrhnul a ujížděl
domů. Svět se se mnou točil, když jsem jel živou, neklid-
nou Prahou na Malou Stranu. Padli jsme si se ženou do ná-
ručí, plakali, smáli se, zmateně vykládali, plni čehosi, co
vůbec nelze sděliti a co potom v nás žije dále, skryto v hloub-
ce našich bytostí. To byl náš 28. říjen.

Ani nevím, jak jsme usnuli. Ale pamatuji se živě, co nás
probudilo. Davový zpěv písně: „Šestého července na stra-
hovských hradbách…“ Vyskočili jsme a otevřeli okna.
Z Pohořelce scházel dolů do Prahy nekonečný had zraně-
ných vojáků, opouštějících nemocnice a nemocniční
baráky. Ubohé postavy v sešlých erárních mundurech, lidé
vychrtlí, zbědovaní, invalidé. Ale byla to armáda a ta nesla
vpředu červenobílý prapor. Nejúžasnější podívaná pro
člověka, který byl do včerejška občanem rakousko-uher-
ského státu. Trikolóra na čepici strážníkově, červenobílý
prapor v čele vojenského průvodu – tyto symboly hlásaly,
ba křičely, že se zhroutil odvěký nepřítel, že nastává nová
doba. Nevydržel jsem doma. Utíkal jsem do Prahy, mezi
průvody a zpěvy, do Obecního domu, kde působil Národní
výbor. Tam jsem poznával už také všechny nesnáze a
všechny otazníky, jež vyskakovaly stále se množíce za
kulisami veliké opojné slavnosti, která se dála venku. To
bylo úterý; starosti začínaly, ale v onom největším
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Snažil jsem se pomoci lidem čelícím neklidu a útoku na
schodech, jež jsem nějak rozsadil podle druhu jejich práce
a snažil se o jakýsi pořádek těch, kdož se dobrovolně ujali
nevděčné práce se zmateným houfem. „Ty jen vyslýchej li-
di, ty zapisuj jejich potřeby a přání a ty je odnášej do
výboru,“ navrhoval jsem. Byl to jakýsi pokus o pořádek,
jenž ulehčoval těm, kdož bojovali přímo s hlukem a
zmatkem, takže dotazováním a zápisy vznikala jakási ob-
doba normálního úřadování, jež pomáhala těm, kteří se
potýkali se zmateným neklidem prvního pokusu o úřední
soustavu. Dobrovolníci přijímali moji pomoc a zvali mne,
abych přišel také zítra, kdy se Národní výbor přestěhuje do
větších místností Vyšší dívčí školy ve Vodičkově ulici. 

Ale když jsem druhého dne přišel k budově školy, slyšel
jsem, že program byl změněn a že Národní výbor zabere
místnosti v Harrachově paláci v Jindřišské ulici. Šli jsme
tam za vozy s nábytkem a bojovali znovu jako svémocní
ochotníci s novým příbojem ve vratech paláce, kde kdysi
trávil svoje mládí můj otec u strýce vrátného, neboť jeho
celá rodina byla nějak služebně vpletena do harrachov-
ských služeb ve funkcích vrátných, komorných, kastelánů
a správců, takže moje mládí bylo vyplněno zkazkami,
vzpomínkami i letními pobyty na harrachovském majetku,
kde u účetního úředníka, konservátora Beneše, hraběcího
pokladníka i funkcionáře Národního muzea začínal sta-
rožitnický zájem mého otce, projevovaný potom založením
muzea ve Slaném.

Takto v neladu, neklidu a zmatku jsem vnikal do prázd-
né tehdy palácové budovy, kde se však už měnil chaos
prvního dne v jakousi fikci skutečného státního úřadu. Byt
vrátného obsadili hoši skauti, kteří bojovali srdnatě s ne-
pořádkem vznikajícího státu a hájili tvrdě místnosti v patře.
Ujal jsem se opět své dobrovolnické funkce prvního dne a
pokoušel se o ustavení jakéhosi řádu. „Ať každý z těch, kdo
už sedí u stolů, zabývá se jen jedním druhem služby a
vyřizuje, tak jak to právě jde, její nutnosti!“

Když jsem chodil od stolu ke stolu a snažil se vymezo-
vat rozsah funkce těch, kteří podléhali v celku poslanci dr.
Soukupovi, jenž byl úředním představitelem vznikajícího
správního útvaru, zastavil mne se zřejmým tónem
nadřazenosti dr. Stašek, který byl od srpna roku 1918
skutečným úředníkem Národního výboru, tedy v této chvíli
jediným regulérním představitelem státní moci: „Pane dok-
tore Štechu! Co zde děláte?“ „Sestavuji vám kancelář.“
Na nic jiného jsem v té chvíli vskutku nemyslel. Moji
rozhodnou odpověď slyšeli druzí, patrně i dr. Soukup, a tak
při mé zjišťující procházce hučícím neklidem harra-
chovského paláce mne zastavili dva lidé a hlásili, že zbývá
železnice a školství jako obory dotud neobsazené, nechci-li
se jich ujmout. Tato otázka mne překvapila, protože
vskutku jsem považoval svůj zásah za velmi dočasný.

„Ale já sem nepatřím, nejsem úředníkem. To by mne
musel jmenovat člen Národního výboru.“ „Já vás jmenuji,
já jsem člen Národního výboru za agrární stranu. Tadyhle
je ještě místo na jeden psací stůl!“ byl to, nemýlím-li se, dr.
Kubíček a viděl jsem, že i skutečný šéf celku, dr. Soukup,
přijímá toto moje náhlé improvizované jmenování. „Strana
nám dala na vybranou a já chci zůstat poslancem,“ pravil

dr. Kubíček. Podotkl jsem ještě, že nerozumím jinému než
výtvarnému umění a že nemám úřadních zkušeností, ale
přece jsem zabral nabízenou židli a úřad. Prý se jim líbila
moje energická odpověď: „Sestavuji vám kancelář.“
Vzkázal jsem domů, že se nevrátím k obědu a patrně ani
v noci, protože mně byla hned přidělena noční služba. „A co
budu dělat?“ „Tu je telefon a to ostatní uvidíš podle toho,
co přijde.“

Byla to nenadálá změna povolání, ba celé životní per-
spektivy. Dostal jsem se kamsi do sféry, na niž jsem
nepomýšlel; u telefonu jsem hned vyřizoval dotazy,
přicházející v noci z různých končin republiky. Hlásili mi, že
Jičín vyhlásil válku Liberci a že chce nastoupit proti tvrdé-
mu germanizujícímu městu. – Byly to drobnosti, vlastně
jen nesouvislá spleť příhod, ale vedla do tajemného labyrin-
tu úřednického rozhodování, učila, jak vlastně vzniká cosi
nového v ústrojenství složitého státního mechanismu, kde
rozhoduje především litera státního rozpočtu. Nemýlím-li
se, bylo nám tehdy řečeno, že smíme navrhovat toliko tře-
tinu bývalých státních výdajů a že musíme počítat se vše-
mi složkami, jež rozhodují, že se něco nového stane nebo
vznikne. Že je nutno respektovat kompetence oborů a počí-
tat s odporem nebo vztahy politických faktorů, jichž se
může nějak dotýkat souhlas či odpor.

Ještě v noci přijížděli lidé z venkova se zprávami a
požadavky, přišel starý kamarád, který si poslal domů pro
pokrývku a peřinu, aby byl případně přítomen při ne-
nadálých změnách. Sešel jsem se s ním potom ještě v Paříži
na mírové konferenci a slyšel o složitém vývoji jeho exis-
tence. Snažili jsme se, tehdy, už pravidelně, jak jsme
dovedli, rozhodovat a zařizovat a vytvářet v nepořádku a
překotném postupu jakési normální rozhodování.

V pondělí, týden po převratu, před schůzí Národního
výboru večer, mně vypravoval Švehla v přítomnosti pátera
Šrámka, zástupce a vůdce lidové strany, o svém počínání v
den osmadvacátého října. Jak šel na místodržitelství, kde
už nenašel místodržitele hraběte Coudenhova, jenž odjel
spěšně do Vídně a kde mluvil s vysokými českými úřed-
níky tónem pokud možno tvrdým a výhrůžným. Ve snaze o
moc či závažnou pozici šel na Václavské náměstí, kde bylo
tehdy středisko rakouského obilního ústavu, tedy vlastní
ohnisko moci v zemi, kde zásobování bylo největším prob-
lémem. Že zastrašil úředníky, většinou Izraelity tohoto
klíčového úřadu, aby Češi se stali už partnery ve složitém
střetávání vlivů a mocenského rozhodování. Že si vytvořil
narychlo promluvu či slib, zavazující příslušníky ústřední
mocenské instituce v zemi vysílené, zchudlé a zmítané pro-
tiklady vlivů, rozhodování a otřásané obecným ne-
dostatkem. Švehla líčil dále, že viděl zástup provolávající
republiku, a šel do Obecního domu, jenž v této chvíli byl
sídlem i střediskem vlády. Vyprávěl o nadšení úřednic a
vzrušení všech přítomných reprezentantů politického vlivu
a moci a vzpomenul, že dr. Rašín přerušil obecný jásot pří-
tomných poznámkou: „Musíme mít zákon.“ A nadiktoval
první zákon republiky: „Všechny posavadní zákony platí
až na další.“ Tím byla způsobena souvislost a zachován
řádný postup v rozhodování a znemožněny improvizace, ji-
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neshodě dělníků v Českomoravské továrně v Karlíně, kde
tehdy ředitelství náhle srazilo při páteční výplatě zálohy
vydané předtím zaměstnancům na nákup potravin. Ale i
tento náhlý konflikt byl poměrně rychle urovnán.

Největším z těchto prvních dnů byl ovšem den 18.
listopad, kdy se ve staré sněmovně na Malé Straně formál-
ně ustavila vláda a kdy byl zvolen prvním prezidentem
ještě nepřítomný T. G. Masaryk. Po této schůzi představil
mne Jiří Stříbrný Gustavu Habrmanovi jako jeho prvního
úředníka ještě neustaveného ministerstva. Procházeli jsme
hned paláce a hledali místnosti nutné pro úřady, jež vznik-
nou. Účastnil se již i budoucí státní tajemník, prof. dr.
František Drtina, jenž však nikdy nevrostl do ústrojí a pos-
tupů úředního rozhodování, takže konečně odešel z minis-
terstva, kde nenašel pro sebe vhodné a účelné místo ve
složitém ústrojí nového státního organizmu. Zato velmi
věcně a politicky obratně i odborně po léta působil mini-
strův osobní tajemník Kepl, bývalý učitel, zdatný a věcný
funkcionář zvláštního soukolí vlivů, politických i ideových
potřeb. Drtina potom způsobil, že jsem byl na konci pro-
since poslán do Vídně, abych koupil knihovnu největšího
tehdy slávisty prof. Jagiče, jenž ve Vídni dožíval na penzi.
Ale později jsme postoupili tento jedinečný soubor
odborné slávistické literatury Jihoslovanům.

(pokračování příště) 

nak nutné. Kdyby se byl v roce 1945 vytvořil takový pos-
tup, ušetřili jsme si mnoho neklidu a zmatků.

Páter Šrámek poslouchal Švehlu a prohodil potom, že
barví události trochu po svém, ale že má pravdu, že jeho
výklad je vcelku pravdivý.

Také jsem se později dozvěděl od Gustava Habrmana,
obecně respektovaného, že byl jako nejstarší pověřen členy
delegace, jedoucí do Švýcar na poradu s prof. Heronem,
prý poradcem prezidenta Spojených států Wilsona, aby
sdělil dr. Kramářovi, že nebude kandidován na místo pre-
zidenta budoucí republiky, což prý populárního a monu-
mentálně vyhlížejícího muže velmi udivilo a rozhořčilo.
Byl už doma po dlouhém vídeňském věznění a rozsudku
restu smrti, jejž se rakouský režim neodvážil vykonat. Ne-
dovedl pochopiti tuto nedbu své osoby, jež měla ještě
později pokračování, a Jan Masaryk mi později vypravo-
val, jak studeně či nezdvořile byla přijata jeho sestra
Alice, když z usnesení výboru nově se ustavujícího Čer-
veného kříže nabízela politikově choti význačnou funkci.

Úřadovali jsme nejprve v Harrachově paláci. Tam jsem
vypravoval s devíti četníky dr. Vavro Šrobára jako
plnomocného ministra na Slovensko. Větší ozbrojenou
moc nebylo tehdy možno opatřit. Vznikla jistá soustava
úřadování, založená ovšem hlavně na telefonických
příkazech, protože pravomoci nebyly ještě vysloveny.
S poslancem Staňkem jsem účinkoval při první bouřlivé

Základem státu, to již hlásali Řekové a Římané, je
spravedlnost. Bez všeobecného uznání mravních základů
státu a politiky nelze spravovat žádný stát, žádnou
společenskou organizaci. Neudrží se žádný stát, který
porušuje všelidské základy mravnosti. Stát musí sloužit
mravním účelům. Nevěřím ve všemohoucnost politic-
kého násilí. Demokracie není jen politická soustava, ale
také a především mravní. Naše demokracie musí být
stálou reformou, stálou revolucí, ale revolucí hlav a srd-
cí. Pravá demokracie, založená na lásce a úctě k bližnímu
a k bližním všem, je uskutečňováním božího řádu na ze-
mi. Demokracie je stálým úsilím o výchovu občanstva
vůbec. Má-li demokracie nedostatky, musíme překonávat
ty nedostatky, ale nepřekonávat demokracii. Všecek
pokrok vzdělanosti musí sloužit opravě mravů a života.
Učenost, doktorské zkoušky a tituly nezaručují slušnost,
čestnost ani statečnost.

Nevěřím, že nutná reforma se dá provést jen hospodář-
sky. Zároveň se musí provést reforma mravní a názorová.
Odvrátíme-li se od světla  ke tmě, od lásky k násilí – pak
se vrátíme do svého hrobu, z něhož už nebude žádného

zmrtvýchvstání. Naše obrození musí být obrozením duše.
Prosté pravidlo „Nelži!“ poučuje tisíckrát víc než všech-

ny řeči o národu a vlasti. Z Komenského musíme pocho-
pit, že vzdělanost zabezpečuje národům budoucnost,
vzdělanost na základě mravním. Doufám pevně, že náš
národ se vyšine na mravní výši svého velikána, věštce a uči-
tele; všechno mé úsilí směřovalo a směřuje k tomuto cíli. 

Čechy byly od středověku jednou z nejkulturnějších
zemí. Naše minulost slavná, naše minulost veliká je malá
v poměru k tomu, kam nám ukazuje. Musíme jít konečně
cestou vlastní, cestou svou – českou. Humanita, čisté
člověčenství, skutečně není než ideál všeobecného bra-
trství, ideál naší bratrské jednoty, ideál vpravdě český.
Humanita je novější slovo pro starý výraz láska k bližní-
mu. Jsem rozhodný odpůrce materialistického názoru na
svět. Žít mravně je pravé uctívání Boha. Úkol je vypra-
covat v sobě za daných poměrů kulturního člověka
českého, moderního filozofického pokračovatele na dráze
našich předků.

(příspěvek zaslal do Ml b. vinčálek)

CO BY NÁM DNES ŘEKL TGM
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z archivùz archivù
Otištěné archiválie nám umožňují nahlédnout do případu někdejšího tajemníka národněsocialistické strany Josefa
Kühnela, později vedoucího tajemníka organizačního odboru obrozené čs. strany socialistické. Byl odsouzen na 20 let pro
trestný čin vyzvědačství a velezrady. Jeho případ byl prošetřován inspekcí ministra vnitra v roce 1958  –  a právě toto
prošetřování nám odhaluje utajené zákulisí, v němž vystupuje jak příslušník StB Josef Damián, tak dr. Vlastislav
Chalupa.
Archivní písemnosti připravil k otištění dr. Jiří Málek, který se tímto případem podrobně zabýval. Proto ho redakce ML
požádala, aby k hlavním postavám, které se v těchto písemnostech vyskytují, podal vysvětlení, které citujeme:
„Již před únorem 1948 nastoupil do ústředního sekretariátu Čs. národněsocialistické strany tajný komunista, právě
vyškolený příslušník StB Josef Damián. Spolu s nár. soc. poslancem Růzhou, agentem StB, měla KSČ, respektive StB,
ústředí nár. soc. strany pod dokonalou kontrolou.  
Josef Kühnel, jehož se týkají následující dokumenty, byl stejně jako ostatní funkcionáři a pracovníci ústředí nár. soc.
strany pod dohledem StB.
JUDr. Vlastislav Chalupa, osobní po-
radce dr. Petra Zenkla, pracující v ústře-
dí nár. soc. strany, se pokusil v únoru
1948 o nevelkou odbojovou činnost
napsáním několika letáků, ale zane-
dlouho se pokusil o útěk do zahraničí;
stalo se to za pomoci agenta StB na ni-
zozemském velvyslanectví. Byl však
tzv. tajně zatčen, to znamená unesen
orgány StB, odvezen do konspira-
tivního objektu, kde ochotně přistoupil
na spolupráci jako agent StB s krycím
jménem mjr. Král, dr. Sladký, dr. Čer-
vený atd. Ihned informoval StB o vzni-
kající ilegalitě nár. soc. strany a dále
pracoval pro StB nejprve v Českoslo-
vensku a pak i ve Francii a USA. Jeho
činnost přivedla na popraviště nejméně
patnáct osob a do vězení mnoho desítek
až stovek dalších. Pomohl StB i k pro-
niknutí do skupiny dr. Horákové a mo-
ravské „Světlany“. Spolu s Damiánem,
který se později stal jeho tzv. řídícím
orgánem, měl pod kontrolou celou čes-
koslovenskou emigraci.
Božena Dvořáková, která je v písem-
nostech zmíněna, byla pracovnicí na
ústředním sekretariátu nár. soc. strany,
rozšiřovala letáky „mjr. Krále“ a ne-
tušila, že se ocitla ve hře StB. Později
uprchla do USA, a ani po letech ne-
tušila, že jí ve skutečnosti „útěk“ za-
řídila StB  jako celé skupině dalších
osob (Mojmír Povolný, Jiří Trut-
novský, manželé Netíkovi, Pecha, Voda
ad.), aby tito „uprchlíci“ nevědomky
podporovali činnost dr. Chalupy jakož-
to agenta StB.
Ostaní fakta předkládá, pochopitelně
z hlediska StB, vlastní dokument o Pří-
padu Kühnel.“
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Jsme zvyklí spatřovat v Československé republice let
1918–1938  opravdovou výspu demokracie. Ano, ona odolá-
vala i tehdy, když se kolem nás demokratické režimy hrouti-
ly jak domy po velkém požáru. Ostatně i Masarykův výrok
o potřebě padesáti let pro nastolený systém vycházel z ná-
zoru, že i naše demokracie může být ohrožena.

Medova publikace problematizuje právě onu „pevnost
československé demokracie“.

Postupnou analýzou dospívá k řadě jevů, jež ji nahlodá-
valy: československý stát byl sjednocen pod hlavičkou tzv.
československého národa, k němuž nenašli cestu ani
Němci žijící v republice, ani  Slováci, Československo mě-
lo početnou německou menšinu, negativně se projevovala i
značná hypertrofie stranictví, jemuž nebyla vdechnuta jasná
vize. Toto dědictví si nesla republika též do života po Mni-
chovu.

Med  poněkud demytizuje demokracii první republiky a
přivádí čtenáře do situace, kdy se zahajovala tzv. druhá re-
publika. V důležitém rozhodování jak dál tu nebyl skoro
nikdo, kdo by si přál zachovat dosavadní demokratický sys-
tém. Byla to doba dramatického rozhodování. Těžko si to
dnes představit!

Volalo se po vládě silné ruky (Peroutka a jeho myšlenka
silné demokracie), plodem všeho byla vláda národní jednoty
pod vedením Rudolfa Berana (agrární strana byla nejsil-
nější). Sám se tento režim označoval  za autoritativní demo-
kracii s korporativistickými rysy .  

Autor svoje tvrzení dokládá  podrobným rozborem, zda
druhá republika byla totalitním státem, a dovozuje, že ne-
naplňovala definici totalitního režimu: neměla jednoho vůd-
ce a nebyla zde pouze jedna strana (existovala tu Národní
strana práce vedená sociálnědemokratickým předákem
Antonínem Hamplem a Strana národní jednoty sdružující sí-
ly politické pravice). I Ferdinand Peroutka ve své
Přítomnosti přijímal iniciativy Národní strany práce.
Hodnotil posléze postoj Rudolfa Berana, který se nikdy
nezpronevěřil slibu nechat působit opozici. Zabránil tak, jak
se sám vyjádřil, jednoznačné totalitarizaci politického života
druhé republiky.

Navazuji na první část svého hodnocení díla Jaroslava
Meda.

Do nálady po Mnichovu výstižně uvádí kapitola nazvaná
podle Halasovy básně Zvoní, zvoní zrady zvon… Klade
naléhavou otázku, čí ruce ho rozhoupaly a proč.

Když  Václav Černý hodnotil českou poezii reagující na
mnichovskou zradu, napsal, že „český básník se nebude
muset rdít za slova, jež v hodinách kvačící hrůzy vyslovil,
jimiž vyjádřil nejprve odhodlání, krátce potom krutou zrád-
nost chvíle…“  Skutečně lze tvorbu českých básníků (poezie
jako první) vidět jako vroucí splynutí mistrů slova s osudem
celého národa.

Profesor Med vymezuje několik shodných rysů této po-
mnichovské poezie: „spontánnost reakce na zářijové
události roku 1938 (mnichovská smlouva), patos naděje a
shodnost občanských postojů, silnou apelativnost měnící
poměr mezi estetickou a mimoestetickou funkcí poezie, pře-
vahu sdělnosti nad metaforickou novostí“.

Má pravdu v tvrzení, že sbírky Jaroslava Seiferta (Zhas-
něte světla, 1938), Františka Halase (Torzo naděje,1938),
Vladimíra Holana (Září, 1938, Odpověď Francii, Zpěv
tříkrálový, obě sbírky vyšly v roce 1939), Vítězslava Ne-
zvala (Historický obraz, 1939) patří k vrcholným obdobím
tvorby těchto básníků. Básníci opravdu za národ mluvili,
s národem byli těsně spojeni, jejich srdce bilo stejným ryt-
mem se srdcem národa, status básníka v té době byl ohrom-
ně veliký.

Do této atmosféry logicky zapadá i urychlený převoz
ostatků  básníka K. H. Máchy z Litoměřic do Prahy.  V roz-
jitřené náladě nebylo divu, že uložení jeho ostatků na Vy-
šehradě v květnu 1939  se stalo první velkou národní
vlasteneckou demonstrací.

Vyjmenoval jsem zde jen několik básníků, o jejichž ve-
likosti nelze pochybovat, nicméně kniha dokonale a
přesvědčivě dokládá, že rozsah tvorby vydávající svědectví
o prožitku doby byl nesmírně široký, jako by básnické slovo
chtělo žít v celém národě a jako by mu vytrvale chtělo dodá-
vat sílu, aby neklesl na kolena. 

A jak skutečně posilovalo a jak udržovalo demokratické
tradice? Nejen po Mnichovu, ale i potom.

knihy, kteréknihy, které
nás zajíMajínás zajíMají

Dokončení recenze z minulého Masarykova lidu o knize Jaroslava Meda

LITERÁRNÍ ŽIVOT VE STÍNU MNICHOVA
(1938-1939)
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Ze všeho, co potom následovalo, ovšem vyplývá, že ta
krátkodobá druhá republika byla postupným dokonáváním
prvorepublikové demokracie.         

Po tomto úvodu do politické situace se autor vrací k své-
mu hlavnímu tématu – literárnímu životu v druhorepub-
likových podmínkách. Usilovně hledá, jak si to sám
zformuloval, sémantické gesto doby.

Dostáváme se tak k zobrazení doby s vyhraněnou ná-
zorovou polarizací vycházející z jakési triády: demokracie –
nacismus – komunismus a zároveň z touhy udržet za každou
cenu národní jednotu.

V této části knihy nacházíme velmi obsáhlá hodnocení
jednoho z nejvýznamnějších představitelů katolického tábo-
ra Jaroslava Durycha a jeho výpadů proti linii a duchu
Masarykovy republiky.

Velmi názorně a stylisticky poutavě je komponován od-
díl o vztahu k T. G. Masarykovi.  V druhorepublikovém
literárním životě se častěji a častěji objevovaly jehlovitě os-
tré a nenávistné protimasarykovské útoky. Nejostřejším tex-
tem je Durychova Očista duší a článek Zdeňka Kalisty Dny,
kterými jsme prošli. Pamfleticky emotivní text Durychův až
satansky strhujícím stylem popřel Masrykovu osobnost a je-
ho úroveň jako filozofa a vědce: „ Jen nejhlubší servilnost
vůči Masarykovi mohla tu zneužívat titulů filozof a filo-
zofie“. Přímo popraven byl také jako představitel  demokra-
tického státu.

Zdeněk Kalista chrlí na Masaryka kletby, že jeho filo-
zofie dějin tragicky ovlivnila zahraničně politickou orientaci
státu, ta pak byla příčinou Mnichova. Autor knihy se pak
táže, proč proti Masarykovi bojovali v jednotné frontě všich-
ni katoličtí spisovatelé. Odpověděl si takto: v dobách ohro-
žení vyznávali katoličtí autoři mysterium víry v Boha, vše,
co s Mnichovem přišlo, je trestem za její popření, za opuš-
tění Boha.  A Masaryk byl s mysteriem víry v rozporu. 

Při studiu této knihy jsem oceňoval, že autor snesl
nesčetně dokladů o tom, jak se předmnichovská demokracie
ocitla v těžké palbě. Nejen tedy její hlasatel! A tvůrce!

Uvádí konkrétní články. Vybral  trojici  textů z pera před-
ních katolických spisovatelů (u všech nacházíme fenomén
objevovaného baroka): Jana Zahradníčka a jeho Pláč koruny
svatováclavské jako nenávistný pamflet vůči všemu
demokratickému (je nutno se vrátit ke koruně svatého
Václava),  příspěvek  ruralisty Jana Čepa Hranice (Národní
obnova, listopad 1939). Obvinil tam  za zpronevěru národa
svatováclavskému odkazu Masaryka a Karla Čapka.
Mnichovský diktát je trest za všechny, kteří to způsobili.
A autor nádherného románu Kámen a bolest (v mládí jsem
ho četl přímo v jakémsi uchvácení a opojení) Karel Schulz
napsal: „Bylo to hrozných dvacet let ničemností a pomatení
… a na jiném místě: shovívavost vůči těm, kteří tuto zemi
vedli, by znamenala naši sebevraždu. A až nás zamrazí, když
čteme: „Kdo je zločinec, patří do kriminálu nebo do kon-
centračního tábora…“ Takový drobný muž a tolik zla v duši!

Byla to děsivá atmosféra pro opravdové demokraty.
Svědčí o tom poznámka v deníku Josefa Čapka: „ Kde se ve
jménu Kristově bere tolik surovosti a krvežíznivosti mezi

katolickým literátstvem? Už jsou u nás spisovatelé volající
po koncentrácích pro ty druhé!“

A básník Josef Kostohryz varuje před levicovými
režiséry v článku O nový pořádek v divadlech: „Takoví
režiséři nemohou inscenovat českou divadelní klasiku, pro-
tože jejich touha po cizích experimentech deformovala je-
jich vztah k tradičním českým hodnotám.

Vzedmutá vlna nacionalizmu zasahovala celé ovzduší
republiky, poezii, prózu, dramaturgii. Nacionální egoizmus
(mám na mysli jeho nejvypjatější formy) odsuzoval vše
cizorodé, tak se hovořilo o cizí literatuře jako o „zápachu
cizích hnojišť“ (není tu podobnost se situací české literatury
po únoru 1948?). Jak nenávistné bylo toto ovzduší, dotvrzu-
je také básník Václav Renč, když se obrací  k německým
emigrantům (H. Mannn, L. Feuchtwanger), že umění si
umíme dělat sami. Ke katolické publicistice se útočně při-
dali také ruralisté (Křelina, Knap, Matula, Habřina).  

Pozitivní i negativní proudy v pomnichovské republice,
vyvřelé ze situace první republiky, žily dál svým životem a
tvořily podhoubí politického i literárního života. Zajisté by-
lo životně důležité zdůrazňování velkých osobností české
kultury, přibližování krásy českého jazyka v dílech umění,
návrat k historickým tradicím. Vybičovaná jednostrannost
pohledu, jak jsme se mnohokrát přesvědčili, vyvolává a
ovšem také vyvolala i fenomény jako odmítání všeho
cizorodého, světového, posléze i demokratického.   

Knihu profesora Meda jsem četl se stále vzrůstajícím
zájmem. Není to dáno jen tím, že mám blízko k literatuře,
ale především širokým rozprostřením celého velkého plátna,
do něhož se otisklo tělo literatury demokratické republiky, a
i potom v oněch pěti měsících, jež nazýváme, možná trochu
nadneseně, druhou republikou.

Kniha je promyšleně komponována. 
Po prologu o funkcích a smyslu literárního života násle-

duje 16  dramaticky vzestupně konstruovaných kapitol a
konečný epilog (kapitola 18).

Dílo doporučuji všem, kteří se chtějí poučit,  jak o osu-
dech národa a státu v demokratickém dvacetiletí, a i v období
následujícím, ohroženým už záhubným mečem Damo-
klovým. 

Kniha se čte jako román, jako dosti kruté drama, děje
jsou přibližovány vyspělým a kultivovaným jazykem.

Doplňuji jen, že jsem se obsahem pouze prošel, zdaleka
jsem nemohl obsáhnout její myšlenkové i faktografické bo-
hatství.

Po přečtení si uvědomuji, že takové práce mohou být při-
jímány  nejen jako zdroje poznání, ale i jako poučení a
varování. A také jako ztělesnění myšlenky, že jedině ten,
kdo se rve o život a svobodu den co den, má na ni skutečně
právo. To se vztahuje ovšem nejen na jedince!

Knihu vydalo nakladatelství Academia a patří mu za to
velký dík.

Jaromír Adlt    
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Práce Věry Olivové se zabývá dramatickým úsekem
českých, respektive evropských dějin, bezprostředně po
ukončení první světové války. Tato doba bývá často za-
stiňována následujícím obdobím končícím Mnichovem a
následnou likvidací Československa. Chceme-li však
skutečně porozumět této stále připomínané době, je třeba
znát okolnosti vzniku Československa a sáhnout hlouběji až
do 19. století.

Proto Olivová, byť časově vymezuje svou práci lety
1918-1929, nazývá první z pěti hlavních kapitol Dědictví
minulosti. Začíná ji vytvořením německého císařství roku
1871. Nebývalý rozmach a rozkvět tehdejšího Německa byl
provázen rozvojem německého nacionalismu, který nalezl
výraz v zakládání řady nacionálních spolků. Olivová ukazu-
je, jak toto hnutí nalézalo výrazný ohlas i v Rakousku a
především v německých příhraničních oblastech českých
zemí, které bývaly nazývány „rakouským Pruskem“.

Olivová využívá ve svém výkladu německé literatury
před první světovou válkou, ale i z doby poválečné. V ko-
munistickém Československu byla tato literatura jak pro zá-
jemce, tak pro badatele nepřístupná. Nová situace nastala
v 60. letech, což umožnilo autorce získat a použít i tehdejší
nejnovější literaturu. Využití literatury patří také k zásadním
přínosům práce Olivové.

Zatímco u té části čtenářů, která se o tuto dobu blíže za-
jímá, převládá domněnka, že nacionalistické vášně propuk-
ly v Rakousku okolo roku 1897 v souvislosti s Badeniho
snahami o jazykové vyrovnání Čechů s Němci, ukazuje
Olivová na projevy přímo zuřivého německého nacionalis-
mu již na sjezdu německých stran v Chebu roku 1891. A pak
již nastupuje trvalá německá protičeská fronta vytvářená
za stálého spojení a vzájemného povzbuzování mezi říšskými
a rakouskými nacionalistickými organizacemi.

V tomto uplynulém toku událostí se vzájemné, většinou
konfliktní vztahy Čechů s Němci po válce přenesly i do
nově vzniklé Československé republiky. Porážka Německa
a rozpad Rakousko-Uherska po válce, od které si Němci sli-
bovali veliké vítězství, frustrovala německé obyvatelstvo.
Na základě mírových smluv, vytvářejících celý nový tzv.
versailleský systém, se jejich nevítanými sousedy staly nové
státy a část německého obyvatelstva se dokonce dostala pod
jejich svrchovanost.

Jedním z těchto států bylo Československo se silnou
německou menšinou. Ve čtyřech obsáhlých kapitolách ma-
puje Olivová krok za krokem vývoj vztahů Německa a
Československa. V roce 1918, ale i v bezprostředně násle-
dujících letech, nebyla existence Československa ještě
samozřejmostí a vůbec už ne podoba jeho hranic a vnitřního
uspořádání. Německá menšina se také velmi  intenzivně
snažila rozvrátit tento nový stát. Ale ukázalo se, že k tomu
nemá ani dostatek sil, ani dostatečnou podporu ze zahraničí.

Po podpisu mírových smluv usilovalo Československo
úspěšně o normalizaci mezistátních vztahů s německou vý-
marskou republikou a s republikánským Rakouskem. V le-
tech 1920 a 1921 byly mezi nimi uzavřeny mezistátní
smlouvy, na jejichž základě se vyvíjely vzájemné korektní
vztahy. Také ve vnitřním vývoji Československa se tato nor-
malizace sousedských vztahů projevila pozitivně. Z ně-
meckých demokratických stran se vytvořil tzv. aktivistický
blok, který zahájil spolupráci s československou vládou.
Tyto strany se také od roku 1926 až do března 1938, kdy
většina z nich vstoupila do Henleinovy nacistické strany,
podílely i na československých vládách.

Ale současně již v roce 1920 vzniklo v Mnichově
německé nacionálněsocialistické hnutí, vedené Adolfem
Hitlerem. Jeho součástí byly i nacionálněsocialistické strany
Rakouska a Československa i strany v dalších německých
menšinách v okolních státech. K plnému rozmachu tohoto
nacistického hnutí došlo pak po nástupu Hitlera k moci, kdy
se stalo hlavním činitelem rozbití Československa v roce
1938–1939. Tímto obdobím se však autorka již nezabývá.

Složitý vývoj ve 20. letech dokládá Olivová krok za kro-
kem nejen fakty z archivního výzkumu, ale i názory od
Pfitznera až po Lenina. Spolupráci nacistického hnutí v Ně-
mecku, Rakousku a Československu dokumentuje Olivová
od počátku jako trvalou hrozbu pro demokratické Čes-
koslovensko a pro celou Evropu.

Práce Olivové vznikla v 60. letech minulého století, ale
vychází až v roce 2011. Je to smutným dokladem toho, ko-
lik lidské práce bylo zmařeno vpádem „spojeneckých“ ar-
mád v roce 1968. Tato studie Olivové tedy nevyužívá
pozdější literaturu, ale snad to není ani třeba. Fakta autorka
shromáždila a využila v plně dostačující míře, sotva co pod-
statného by patrně mohlo být ještě použito. Jistě jsou i nové
dílčí názory historiků, ale těmi viditelně nebylo třeba původ-
ní text doplňovat.

Obsáhlý seznam použité literatury uvádí práce nej-
různějších směrů a hodnoty. Z archivů využila autorka české
archivy a centrální německý archiv v Postupimi. Přínosem
publikace by byl jistě jmenný rejstřík osob i organizací a
seznam zkratek. Práce by zasluhovala také bedlivější korek-
turu.

Závěrem je možno říci, že Olivové kniha Českosloven-
sko a Německo by měla dosáhnout co největšího rozšíření.
To však, v nynější době, kdy vycházejí každoročně stovky
titulů převážně s lákavými názvy a problematickým obsa-
hem, zůstává jen přáním. Alespoň ti, kteří se ke vztahu
Německa a České republiky v současné době vyjadřují, by ji
měli prostudovat.

Jiří Málek

Ještě jednou se vracíme ke knize prof. Olivové v obsáhlejší recenzi.

VĚRA OLIVOVÁ, ČESKOSLOVENSKO
A NĚMECKO 1918-1929.

PRAHA 2011, KNIŽNICE SPOLEČNOSTI EDVARDA BENEŠE, SV. 37, S. 264.
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Dámy a pánové,
při poslechu projevů našich politiků, často však i mode-

rátorů televizních pořadů a veřejných médií vůbec mám
chuť si počínat jako Jan Neruda, který kdysi napsal, že „ hu-
morist často do koutku jde a pláče“. Nejsem sice humorista,
ačkoliv své sloupky ladím do humorného klíče, nýbrž autor
jazykových fejetonů, nicméně často je mi do pláče při
poslechu výrazů „ se dvěmi pilíři, oběmi nohami skočil do
bláta, budeme se soustředit (asi na ty dva pilíře), v délce
dvěstědvaceti kilometrů“. Místo správného „dvěma pilíři,
soustředíme se (máme přec vidové dvojice soustředit se –
soustřeďovat se; tahle zřejmě již zachází na úbytě), v délce
dvou set dvaceti kilometrů“ aj.

Mnohokrát jsme už o těchto prohřešcích proti češtině
uvažovali a na vědomí dávali správnost a kultivovanost proje-
vu v souvislosti se situací a podmínkami mluveného projevu,
ale je to jako by hrách na zeď házel. Padá to na neúrodnou
půdu. Tyto plevelné tvary mají tuhý kořínek. Velmi tuhý!

Samozřejmě, úsilí  o čistotu mateřského jazyka  nevzdá-
vám, vzdát nemohu a ani nechci, nicméně dnes mě vše táhne
k odpočinku a ke hře. Nechci jen pořád pracovat na
opravníku jazykových omylů v jazyce českém, mám chuť si
pohrát se zajímavou, jak se domnívám, etymologií názvů
českých měsíců.

Jistě každý z vás, našich čtenářů, si někdy všiml, že
většina cizích jazyků, které u nás známe, má názvy původu
latinského, např. Ianuarius-leden, podle jména Ianus (Jan)
pojmenovaný, pak  Februarius (od očistné prostředky feb-
rua, februa, februorum, např. vlněné pletence, kterých se
užívalo o Luperkaliích, slavených v únoru, který měl proto
jméno mensis Februarius), dále pak mensis Martius-březen
atd. Více o tom u jednotlivých měsíců.

I ruština má janvar´, fevral´, mart, aprel´, ijuň, ijul´, av-
gust, sentjabr´, oktjabr´, nojabr´, děkabr´. Souvislost s lati-
nou naprostá.

Čechové tentokrát čerpali z jiných studní, šli vlastní ces-
tou, nabírali z vlastních bohatých zdrojů.

Nebude tedy nezajímavé, ponoříme-li se na okamžik do
etymologie českých názvů měsíců v roce.

Tak náš první měsíc LEDEN evokuje představu stu-
denosti, chladu, ledu: leden staročesky měsiec ledový. V led-
nu je nám zima, často býváme nachlazeni, máme ledové
ruce, odtud není daleko k ledovému srdci, někdy bývá ho-
tová ledárna, zhusta i Sibérie.

Málokdo by v názvu druhého měsíce ÚNORA hledal
význam nořiti-únor jako měsíc oblev, kdy se sníh noří do
země a ta se únoří (dnes už neužívané sloveso únořiti se).
Nicméně právě ono záhadné „únoření“ je podstatou jevu, že
únor bílý pole sílí. 

BŘEZEN zase znamená rašení stromů. Souvislost se
slovem bříza je nasnadě, tedy také měsíc, kdy raší břízy.
I přes to půvabné rašení ovšem víme, že v březnu budeme
moc potřebovat kamna, abychom za ně mohli vlézt. Staří Ří-
mané na kamna tolik nemysleli, snad neměli, jak se děje

dnes, Řím pod sněhem. A tak měsíc mensis Martialis má
vazbu na boha Marta a na význam udatnosti, statečnosti.

V dubnu sice máme veselý apríl (vyvádíme aprílem, ně-
co je apríl), ale pojmenování měsíce je DUBEN –  tedy
podobně jako březen je měsíc rašení –  i tady pojme-
nováváme měsíc rašících dubů. Opatrně se ale musíme roz-
hlížet po okolí, abychom při vylézání z kamen nedoznali
úhony. Zjistíme-li ohrožení, ještě tam budem. Latinsky se
tento měsíc nazývá mensis Aprilis s významem další, druhý.
U nás tedy duby raší a my si dopřáváme apríl. 

Se slovesem kvésti je spojen květ, květina, kvítí, také i
květák, květena, květník. Tedy též měsíc, který to vše
oslavuje –  KVĚTEN. Kvete láska, kvetou ženy a dívky.
Římský MAIUS  byl snad bohem ochráncem, také i bohem
vzrůstu. Kalendae Maiae byl 1. den toho měsíce, Idus Maiae
15. den, tedy střed, polovina. Připadá mi docela vhodné
uvést zde větu „omnem redegit idibus pecuniam“ –  všechny
peníze (od dlužníků) sebral o idách. Zřejmě už tehdy řádili
kořistničtí exekutoři a zbavovali lidi majetku. Máme mnozí
také zlé tušení, že o idách nebo kalendách májových na nás
naskočí. Jinak my jsme tak svoji zkušenost vyjádřili
příslovím „studený máj, v stodole ráj“. Také zajisté máme
„večerní máj, lásky čas“. Tohle rašení srdcí nastává pouze
v máji, nikoli v květnu. Zase nám sem zasáhli „už staří Ří-
mané“. 

A co ČERVEN měsiec, polsky czerwiec? Má to být do-
ba červených květů –  srovnejte i lidové červené svátky–sva-
todušní svátky. A podobně i ČERVENEC.

Na jihu měli IUNIUS a IULIUS, což jsou jména řím-
ských rodů (Iunius Brutus, Iulius Caesar). A tak například
Iulius mensis by rodným měsícem Juliovým.

Měsíc SRPEN je jasný. Je to měsíc žní. Souvisí s význa-
mem latinského slova sarpio, odřezávám, i když latinský
název mensis AUGUSTUS přivolává význam měsíce
císařského. U nás jsme spíše dali na úrodu, kterou si kosíme,
odřezáváme, proto srp v názvu. Zároveň mi srpen připadá
jako měsíc poněkud melancholicky dekadentní, “odsrpuje“
nám léto.

Měsíce ZÁŘÍ a ŘÍJEN (latinské SEPTEMBER označuje
sedmý měsíc září – septem je sedm – staří Ŕímané počítali
rok od března, byl tedy mensis september měsícem sedmým,
october pak měsícem osmým). Září ale také je blízko staré-
mu českému slovesu “říti“ se zúženým významem říje,
řičeti, ržáti, ryčeti. Jsou to, jak patrno, měsíce nikoli nějaké
omamné, oslňující záře, ale spíše „rujné říje a řevu“.
Vzpomeňte třeba na jeleny.

Přicházíme k LISTOPADU, měsíci, který má základem
slovo list stejně jako slovo listnatý, listový, také i listoví,
listina, listonoš, listář. Kdežto listonoš listy nosí, měsíc
listopad způsobuje jejich padání. A ještě navíc došlo k me-
taforickému přenosu významu slova list z konkrétního listu
stromového na list přinášející zprávu, sdělení, milostné
vyznání, výhružku a mnoho dalšího. U Římanů byl NO-
VEMBER původně devátý měsíc římského roku –  Calendis

jazykový sloupekjazykový sloupek
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Přejali ho také Rusové. Děkabr´ je ovšem velmi význam-
ným měsícem v ruské historii. 

V prosinci – tedy v „děkabru“ 1825 povstali před-
stavitelé liberálně orientované šlechty proti samoděržaví.
Chtěli modernizovat Rusko. Využili dočasného bezvládí po
smrti cara Alexandra I. Vzpoura byla ovšem razantně po-
tlačena. Pět těchto děkabristů bylo popraveno, další posláni
do vyhnanství (soslať v ssylku).

Na závěr konotací, jež mě  s názvy měsíců přepadly,
slibuji, že příště se už zase zaměřím na krásné znění (fone-
tickou správnost a libozvučnost) mateřštiny a na její čistotu. 

Jaromír Adlt  

Novembribus. To byl první listopad. Kalendae–kalendy  by-
ly prvním dnem v měsíci, jak jsme už napsali. (Kalendis
Iuniis – o kalendách červnových – 1. června. Martiis caelebs
quid agam Kalendis – o Kalendách březnových, kdy římské
ženy slavily svátek Junonin.).

Naši pozornost přitahuje mocně český PROSINEC,
staročesky a expresivně i „prasinec“. Etymologie tvrdí, že
původ tohoto pojmenování je nedosti jasný. Možnosti výk-
ladu se ovšem nabízejí. Snad se váže k siný (ruské prosijať-
prosvítati, snad tedy sluneční polojas zimní). Jiný výklad je
materiálnější a jaksi příjemně kulinárnější: prositi–zváti na
zimní hody, osobitě vepřové – to by nás zavádělo k onomu
prasinci. Římané označovali prosinec názvem mensis DE-
CEMBER – tedy desátý měsíc římského roku (dvanáctý ale
roku slunečního).

Často přemýšlím o tom, jak asi bude vypadat naše
země za deset, patnáct či více let, a lituji, že nemohu
těžké roky, které nás čekají, aspoň na okamžik přeskočit
a nahlédnout do naší budoucnosti. 

K dramatické kráse a poutavosti života patří ovšem je-
ho nevyzpytatelnost, a tedy i to, že nic nevíme o vlastní
budoucnosti (mimo to, že jednou zemřeme). 

Takže ani já nevím o budoucnosti naší země nic. Něco
mohu odhadovat, něco tušit, něco sám chtít a o něco bo-
jovat. Toť vše. 

Pokusím se říct něco málo a jen velmi všeobecného o
tom, jakou budoucnost bych Československu přál a o jak-
ou bych se rád pro ně svými omezenými silami zasazo-
val. 

Pokusím se prostě chvíli snít. 
Především doufám, že se změní celková atmosféra

našeho života. Vymizí z něho poslední zbytky křečovi-
tosti, frustrace a nevraživosti, jimiž se dnes projevuje
všeobecný šok společnosti ze svobody. Občané nabudou
opět sebedůvěry a sebeúcty, získají pocit spoluodpověd-
nosti za stav věcí obecných a pocit, že v této zemi má
smysl žít. 

I politický život se uklidní. Budeme mít dvě velké
strany, už s určitou tradicí, vlastním intelektuálním po-
tenciálem, jasným programem, vlastním sociálním
zázemím, s generací nových, mladých a vzdělaných poli-
tiků v čele, politiků už nezdeformovaných érou totality.
Samozřejmě tu bude i několik stran menších. 

Bude dotvořen a vyzkoušen náš ústavní a politický
systém, bude mít svá zavedená, gentlemanská a
nepřekročitelná pravidla; zákonodárné sbory budou pra-
covat v klidu, s nadhledem, bez nervozity a spěchu;
výkonná moc a vůbec celá státní správa bude nenápadná
a odbyrokratizovaná. Soudy budou plně nezávislé a bu-
dou se těšit obecné důvěře, bude i dostatek nových soud-
ců. Budeme mít malou (čtyřicetitisícovou?), plně
profesionální a moderně vybavenou armádu, jejíž část
bude podléhat integrovanému evropskému velení a menší
elitní jednotka bude součástí evropského mírového sboru.
Respektu občanů se bude těšit i dobře fungující a zdvořilá
policie, dík které (ale nejen samozřejmě díky ní) nebude
už dávno u nás tak vysoká kriminalita. 

V čele státu bude nějaký šedovlasý moudrý profesor
s šarmem Richarda von Weizäckera. 

vzpoMínáMevzpoMínáMe
V neděli 18. prosince 2011 zemřel nečekaně, i když velmi nemocný, exprezident Václav Havel. Pod dojmem jeho odchodu
bylo o něm řečeno nesčetně úvah, komentářů a vzpomínek a republika se zahalila na tři dny ve státní smutek. My si ho
však chceme připomenout jinak, z doby, kdy ještě byl poměrně mladý, kdy měl za sebou pronásledování ze strany komu-
nistických mocipánů a kdy vrcholné období jeho života teprve začínalo. Chceme si ho připomenout  jedním textem z jeho
knihy „Letní přemítání“ (vyd. 1991), v němž uvažuje o našem státě a naší společnosti, jaká by mohla být za nějakých pat-
náct či více let.

LETNÍ PŘEMÍTÁNÍ

brezen 2012:ek  5.3.2012  18:57  Stránka 23



Masarykův lid

24

Budeme zkrátka stabilizovanou středoevropskou
demokracií, která už nalezla svou identitu a zvykla si
sama na sebe. 

Budeme státem vysoce decentralizovaným se sebevě-
domou místní samosprávou (lidé budou mít možná větší
zájem o volby komunální než o volby parlamentní).
Osobitá urbanistická koncepce a vlastní nezaměnitelné
duchovní klima různých měst a městeček budou hrdostí
místní správy. Ta si nebude stěžovat neustále na to, že
nemá na nic peníze, a nebude je hledat ve vlastnictví
různých podniků, ale bude hospodařit s příjmy z místních
daní. Bude členitě strukturována i samospráva či správa
různých přirozeně historicky existujících regionů; Mora-
va a Slezsko budou mít opět zemské zřízení, včetně svých
sněmů, jiné regiony budou mít také svůj (i když slabší)
stupeň autonomie (severní Čechy?, východní
Slovensko?). 

Celou zemi bude pokrývat bohatá a těžko kompletně
zmapovatelná síť různých místních, regionálních i ce-
lostátních spolků, organizací a sdružení nejrůznějšího
zaměření, jejichž prostřednictvím se bude uskutečňovat a
rozvíjet bytostná vrstevnatost, barvitost a rozrůzněnost
života civilizované evropské země. 

Život v městech a obcích už
ztratí všechny hlavní pozůstatky
éry totalitní šedivosti, zestejnění,
uniformity, anonymity a oškli-
vosti a bude mít vskutku lidské
dimenze. V každé ulici budou as-
poň dvě pekařství, dvě cukrárny,
dvě hospůdky a mnoho dalších
obchůdků, to všechno bude
přirozeně soukromé, takže ulice
a různé části obcí a měst začnou
získávat opět svou nezaměnitel-
nou tvář a atmosféru. Budou se
znovu vytvářet přirozená malá lidská společenství, jako
je komunita ulice či obytného bloku, a lidé budou nově
zakoušet fenomén domova; nebude už možné, aby člověk
nepoznal, v kterém městě se ocitá, protože je všechno
všude stejné. Už se nebudou stavět ani panelová, ani jiná
sídliště. Místo nich budou vznikat různotvárnější, staveb-
ně kvalitnější a lidským a rodinným měřítkům lépe
odpovídající moderní obytné skupiny, nové čtvrti rodin-
ných domků, vilek a ovšem i nové činžovní domy. Budou
citlivě revitalizována a rekonstruována historická jádra
měst i klasická městská předměstí – tak, že bude uchráněn

specifický půvab každého z nich a přitom se v nich domy
nebudou hroutit lidem na hlavy. Získání bytu pro mladou
rodinu by už nemělo být vyvrcholením desetiletého úsilí
celého příbuzenstva. Až u nás vznikne členitá síť navzá-
jem si konkurujících stavebních firem a společností, bu-
dou mnozí asi překvapeni, co všechno a jak rychle je
možné. Dnešní sídliště budou různými způsoby oživová-
na, přestavována nebo budou naopak dožívat, aby na je-
jich místě, tam, kde tolik lidí nalezlo v průběhu času svůj
domov, postupně rostlo něco trochu jiného, něco
přiměřenějšího jednadvacátému století. Člověk si, jak
známo, zvykne na všechno – proč by si tedy nemohl
zvykat zase na to, že v obytných domech mohou být i ob-
chody, že děti si mohou hrát zase v parcích a že ulice či
náměstí může být zase čímsi jiným a čímsi víc než jen
naplánovaným prostranstvím? 

Domy, zahrádky a chodníky budou čisté, upravené a
ošetřované, neboť všechno bude něčí, a o všechno tedy
bude mít někdo důvod se starat. Všechny mrtvé plochy
(jen v Praze zabírají prý víc než třetinu území!), o nichž
nevíme, zda jsou loukou, parkovištěm, staveništěm,
smetištěm, továrním dvorem anebo tím vším dohromady,
se stanou něčím určitým; buď budou inteligentně za-

stavěny, nebo proměněny v parky
či v něco jiného. Mimo dobu-
dované základní dálniční sítě
jako integrální součásti sítě celo-
evropské budeme mít kvalitní
silnice, kolem nichž budou aleje,
občas nějaký motel či motorest a
dostatek benzínových pump
různých konkurujících si firem.
Města se nebudou nesmyslně
rozrůstat jako nádor do všech
stran bez jakéhokoli citu pro hos-
podaření s plochou (a tím i bez

jakékoli úcty k půdě a krajině), protože bude hospodárně
využit každý čtvereční metr: získá totiž opět cenu a vlastníka. 

Obce a města začnou zkrátka zase získávat svou oso-
bitou tvář, kulturu, civilizovanost, vkus, čistotu a krásu.
Československo se pochopitelně nezmění ve Švýcarsko
či Holandsko, zůstane samo sebou, ale jeho vnější tvář
bude srovnatelná s tváří těchto zemí, takže se nebudeme
muset před sebou samými ani před cizinci stydět za
prostředí, v němž žijeme, ale toto prostředí se naopak
stane zdrojem naší každodenní tiché radosti. 

václav Havel

Předešli nás

Cvrčková Jarmila, Jíloviště Ulrich Václav, Praha
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Pozvánka
na valnou schůzi Klubu dr. Milady Horákové,

která se bude konat 14. dubna 2012 od 10 hodin 
v Komenského sále CČsH v Praze 6, Wuchterlova 5

Program:
– Zahájení
– Schválení jednacího řádu, programu a volba mandátové a návrhové komise a volba předsedy shromáždění
– Zpráva kandidátní komise o dosavadních návrzích  kandidátů a vyhlášení lhůty pro pilné návrhy. 
– Zpráva o činnosti Klubu dr. M. Horákové za uplynulé období
– Zpráva hospodáře
– Zprávy revizorů
– Zpráva předsedy kandidátní komise, přijetí pilných návrhů
– Zprávy poboček KMH
– Volby – zpráva předsedy volební komise – schválení výsledků voleb
– Hlasování o návrhu usnesení valné schůze
– Ukončení jednání valné schůze
– Přátelské posezení s malým pohoštěním

ze Života klubuze Života klubu
Milady horákovéMilady horákové

Ve věku třiadevadesáti let zemřel 27. prosince v Praze
nestor české historické vědy profesor Koloman Gajan.

Narodil se 7. listopadu v obci Hamborek u Prešova v ži-
dovské rodině. Za druhé světové války žil v ilegalitě a účast-
nil se protifašistického odboje na východním Slovensku.
V prosinci 1944 byl zatčen a poté vězněn v několika nacis-
tických koncentračních táborech, kde jen o vlásek unikl
smrti. Po válce se usadil v Praze, vystudoval historii a ro-
manistiku na Filozofické fakultě UK, kde pak v letech
1949– 71 přednášel novodobé světové dějiny; roku 1961 byl
ustanoven docentem a roku 1966 profesorem na katedře
obecných dějin. Badatelsky se zaměřoval především na
dějiny střední Evropy a Francie v meziválečném období,
zvláštní pozornost věnoval problematice československo-
německých a československo-francouzských vztahů. Od
konce padesátých let patřil k historikům, kteří se snažili

překonat dogmatické přístupy ofi-
ciálního marxistického dějepisectví,
a v šedesátých letech pořádal ve
svých seminářích diskuse s tehdy  ži-
jícími prominenty první republiky.
Pro tuto svoji činnost i pro reformní
politické postoje v letech 1968–69
byl na počátku  sedmdesátých let z fa-
kulty propuštěn a postižen publi-
kačním zákazem.

V době normalizace se živil jako lektor cizích jazyků
v pražském Parku kultury, publikoval v zahraničí nebo pod
cizími jmény. Tak v roce 1973 vyšla pod jménem Jaroslava
Charváta dvojdílná syntéza (a oficiálně schválená
vysokoškolská učebnice) Dějiny novověku III a IV, jejímž
byl hlavním redaktorem a spoluautorem. V osmdesátých

inforMaceinforMace
Z Lidových novin (30. 12. 2011) přetiskujeme nekrolog  věnovaný prof. Gajanovi, který se po léta angažoval v Masarykově
společnosti jako její místopředseda.   

ODEŠEL NESTOR ČESKÉHO DĚJEPISECTVÍ
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letech se začal systematicky zabývat  osobností a dílem T. G.
Masaryka, roku 1991 vydal antologii T. G. Masaryk: O de-
mokracii a významně se podílel na italském vydání
Masarykovy Nové Evropy (1997), k němuž napsal úvodní
studii.

V roce 1990 se na čas vrátil na pražskou filozofickou
fakultu a výrazně se exponoval při obnově mezinárodních
kontaktů české historiografie. Koncem osmdesátých let se
podílel na obnově  Masarykovy společnosti a od roku 1992
byl jejím místopředsedou. Až do konce svého života
vědecky pracoval a účastnil se nejrůznějších konferencí,
kolokvií a dalších akcí ve svém oboru, naposledy v polovině

letošního října  mezinárodní vědecké konference o reflexi
osobnosti Edvarda Beneše v pražském Goethe-institutu, kde
živě podiskutoval se svými starými přáteli z řad německých
a rakouských historiků.

Profesor Gajan obdivuhodně vzdoroval  nejrůznějším
neduhům stáří a i ve svém vysokém věku projevoval mi-
mořádnou duševní svěžest a činorodost. Proto jeho početné
kolegy, žáky a přátele překvapila zpráva, že 27. prosince
2011 podlehl ve střešovické nemocnici zápalu plic.

Josef tomeš

Chvála naší paní

Paní                                                                      Paní
o Vaši smrt vyrostla naše sláva                            pařízkem skrčeným mateřština byla
kdo chudý je ten dvakrát dává                             až do hvězd jste ji křídly vyhodila
Paní                                                                      Paní
hradu řeči naší dobyla jste rázem                        v nadhlavníku mluvy rodné kralující
a hnala do výšky co pokřiveno mrazem              Jitřenko vykasaná nad vlastí ještě spící
Paní                                                                      Paní
kolmo jak krahulíky učila jste létat věty              na nahotu řečí davši zprůsvitnění
jak uměla jste umět neuměti                                oškubaným slovům vzpurné perutnění
Paní                                                                      Paní
tišila jste nářky dravě vzrostlé bědy                    chlebem a plátnem voníte nám celá
když vtahováni vírem jsme křikli naposledy       pohádkám ztichlým jste ústa otevřela
Paní                                                                      Paní
bez Vás nebylo by vzpoury veršů našich            přes ramínka zkazek lněnou řízu dění
i mocné prostoty co stoupá v Otčenáších            udivený příměr sloves uzardění
Paní                                                                      Paní
do dětské tváře řeči ruměnec jste hnala               Stolístko naše Bůh Vám zlíbal víčka
a sladkost poslední jí také darovala                     za den orlí v kterém pro Havlíčka
Paní                                                                      Paní
zem hloubavá cimbály lípin rozeznívá                koupila jste věnec a mučenky mu dala
sám Smetana si Vámi paní zpívá                         jak byla zem naše zakřiknutá malá
Paní                                                                      Paní
když drápky vrásek Vám stáhly čelo k hněvu     nejchudších slov střelku stočila jste směrem
tu v kapsář dobroty  jste sáhla po úsměvu           cesty nejspásnější hrdě se jí berem
Paní                                                                      Paní
kolikrát Vám tekla voda do střevíčků                  pláč Koruny české srdce nám tak svírá
sbírala jste rosu veršům na větvičku                    kde by byla bez Vás paní naše víra
Paní                                                                      Paní
nad lampou v noci ruce jste si hřála                    matko naší velikosti chraňte lid a země klín
a patrem věty jen slova chutnávala                     až do srdce rozevřený řezem císařským
Paní
od Nerada k Nebylu šla jste časem zlým                  František Halas, Chvála naší paní
kropila jste věci jménem svěceným                         ze sbírky naše paní božena němcová

Dne 21. ledna 2012 uplynulo 150 let od úmrtí spisovatelky Boženy Němcové. Tuto výjimečnou ženu, která předešla svou
dobu, si připomeňme slovy básníka.
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gyMnáziuM Milady horákovégyMnáziuM Milady horákové

Pohledy studentů 3. ročníku

... na nedávnou historii a úlohu osobností
Stojí za to škrtat, když oheň může zhasnout? Mnozí lidé položili za sny ostatních i svůj život. Nazývají se hrdinové a měli by

být vzorem nás všech. Měli bychom bojovat za své sny. Jen mrtvé ryby plavou s proudem. (David)

Kolik lidí se vydrápalo z davu, který šel slepě životem? Nebylo jich mnoho… Ale někteří se přece vydrápali a dokázali ně-
co, čeho se ostatní báli a co jim připadalo zbytečné a bezúčelné. Lidem, kteří sebrali všechny své síly a dokázali to, k čemu jsme
se my ostatní neodhodlali, vděčíme za mnohé. Jako například Miladě Horákové, která se nebála hájit svá práva a postavit se
proti režimu, který byl krutý a nespravedlivý, Václavu Havlovi a dalším. Proč jsme z davu nevystoupili všichni a nepostavili se
společně s těmito lidmi proti bezpráví? Měli jsme strach? Byl strach silnější než my? Kdybychom se nebáli, byl by komuni-
stický režim už dávnou minulostí. Dvacet let není tak dlouhá doba a následky pociťujeme dodnes. (Andrea)

Poslední dobou v Česku často slýchám názory typu „Za komunistů jsme se měli lépe“. Za zamyšlení by jistě stálo počínání
některých ministrů, kteří by nejraději na všechno zřídili „národní kontrolní cosi“ nebo zavedli povinnou výchovu k národní
hrdosti. Podobných názorů a opatření bylo ve 20. století ažaž, nemyslíte?
Historie sice nezná žádná kdyby, ale čas od času se opakuje. Nezapomínejme na to. (Jakub)

… na kampaň „Já nejsem z gymplu!“ (zaměřenou na podporu středních odborných škol v Praze) 
Já bych se styděla nosit placku s nápisem „Já nejsem z gymplu“, protože bych tím veřejně přiznávala, že na studium gym-

názia nestačím, takže se musím spokojit s jiným typem školy, což by si ostatní mohli vyložit tak, že jsem prostě hloupá. Netýká
se to samozřejmě lidí, kteří si odbornou školu vybrali díky svému zaměření, zájmu, ale vadí mi paušalizování a kategorizování.
Nedivila bych se, kdyby vznikla odvetná kampaň „Já jsem z gymplu!“, ať už z recese, nebo se záměrem rozjitřit vztahy mezi
školami. Sama bych si takové tričko oblékla. (Aneta)

Já jsem z gymplu a jsem na to hrdá. Nezahrabala jsem se, jak si asi mnozí myslí, mezi zkumavky, číslice, bílé pláště, bre-
jlouny a šprty. Zavrtala jsem se úspěšně do všeho, do čeho se dalo, abych měla v budoucnu více možností, co dále dělat a kam
jít studovat. Proto vás prosím – skloňte negativistické hlavy, dejte předsudky spát a vymyslete něco pozitivního. Co třeba: „Jsem
borec z učňáku!“ Jinak budu do celého světa křičet: „Já jsem z gymplu a jsem na to hrdá!“ To teprve bude rachot… (Lucie)

… na věčné téma „co by bylo, kdyby...“
Jak by se mi žilo, kdyby platilo kdyby?  To bych snad nemohl ani umřít! A máte mě tu navždy… 

Takže nevyčerpatelné finance, nemožnost pocítit bolest a nesmrtelnost. A navíc jedinečné postavení ve společnosti. Ale víte co?
Nechtěl bych to! Podle mě by pak bylo více než reálné umřít na úspěch, blahobyt a nesmrtelnost. (Michael)

Přiznejme si, že slova „kdybych byl“ použili ve svém životě aspoň jedinkrát všichni. Moje babička říkává: „Kdyby tenhle
nebyl ve vládě!“ nebo „Kdybys víc jedla...!“ Slova „kdybych byl“ jsou nevyčerpatelným zdrojem inspirace, a kdybych bývala
měla více času, rozhodně bych o nich napsala víc. (Kateřina)

… na cestu do vlastního nitra
Hledat samu sebe je něco jiného než hledat zapomenuté klíče. Největší potíž je asi s tím, že nevím, co hledám. Když se naj-

du a shledám se sama se sebou, bude mi lépe? Znám lidi, kteří si myslí, že se našli. Nedokážu rozpoznat, jestli jsou šťastní
doopravdy, nebo si to pouze namlouvají. Je tak důležité, co si o nich myslím já? Bude lepší se nebát a raději zkusit být šťastný,
i když někdy je možná bezpečnější hledat ty klíče. (Zora)

… na platnost italského přísloví „Mládí je božská nemoc, z níž se každý den trochu uzdravujeme“ 
Mládí je určitě nemoc, ze které se každý den uzdravujeme. Jestli je ale opravdu božská, o tom bych se dokázala hádat velice

dlouho. (Kateřina)

První studenti, kteří 1. září 2009  slavnostně vstoupili na půdu nově ustaveného gymnázia, budou již za rok maturo-
vat. Požádali jsme jejich češtináře, pana ředitele Mgr. Filipa Nováka, aby nám umožnil nahlédnout do jejich kompozic.

Ne v tom, co mám, ale co dělám, je moje království.

Thom. Carlyle 
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DÁRCI ML
Blažek Miloš Písek 1400

Bouzková Jana 300

Cirkl František Lhotka u Loch. 500

Čejka Jiří Drsc, ing. Roudnice n. L. 200

Čelko Vojtěch PhDr. Praha 5 100

Čílová Blanka Nová Paka 100

Čupera Jan Mgr. Praha 8 400

Dušková Miroslava MUDr.Praha 5 100

Ehrenberger Josef Praha 10 100

Faranová Drahomíra Třebíč 200

Grollová Eva Mgr. Praha 4 500

Horáčková Milena Praha 6 100

Hořínek Karel Olomouc 200

Houdková Kateřina Praha 10 500

Houdková Kateřina Praha 10 1100

Chlupáč Vladimír Litoměřice 300

Janasová Marie Mgr. Praha 1 100

Jandusová Růžena Praha 6 400

Jindra Martin Mgr. Příbram 200

Jouza Jan Bohdaneč 150

Kadlec Jiří Ing. Hodonín 200

Kavalírová Naděžda MUDr. Praha 4 400

Kopalová Věra Milín 100

Körnerová Libuše Plzeň 300

Kozlovský J.F. Holandsko         1152

Krásná Růžena Liberec 400

Krčmová Jana MUDr. Praha 6 200

Krejčí Jiří Havl. Brod 100

Křeček Stanislav JUDr. Praha 2 1900

Křížková Ludmila Praha 3 200

Kubátová Marie Chrudim 100

Kubeš Václav Liberec 1400

Künzel Gustav Ing. Letohrad 150

Legdan Michal Karviná 200

Löbl Karel prof. Praha 10 100

Loukotková Ivanka Benešov 400

neznámý dárce 300

neznámý dárce 200

Nocar Ladislav Tlučná 100

Novák Filip Mgr. Praha 5 5000

Nováková Vlastimila PhDr. Praha 5 100

Otter Jiří dr. Praha 2 200

Pavlíček Zdeněk Praha 5 100

Pekařská Slávka Č. Budějovice 200

Pojar Miloš dr. Praha 7 100

Preisová Dana Praha 6 100

Protiva Josef Praha 1 100

Richter Miroslav Budyně n.O. 500

Skalský Bohuslav Poniklá 100

Snětina Karel Roudnice n. L. 100

Straňková Jaroslava Benešov 800

Straňková Jaroslava Benešov 300

Stráský František Trhové Sviny 100

Svatuška Miroslav Týniště n. O. 200

Světlík Marek Mgr. Praha 4 100

Šafr Jan Ing. Praha 6 150

Štoidl Ladislav Cheb 100

Šubrtová Růžena Litoměřice 200

Theimer Jaroslav Litomyšl 100

Trkal Viktor Praha 8 50

Truncová Hana Chrudim 400

Úřad městské části Vinoř 300

Vališová Radmila Chrudim 200

Večerková Jarmila Brno 400

Vejskal Oldřich Praha 4 300

Volfová Jarmila Čelákovice 700

Vrána Bohuslav Rovensko p. T. 150

Zástěrová Marie Strakonice 400

Dárcům, kteří složili finanční dar na Masarykův lid hotově v pokladně KMH a nejsou uvedeni v seznamu, se omlouváme.
Vzhledem k dlouhodobému onemocnění pokladníka, uveřejníme tyto dárce v příštím čísle ML.

Všem dárcům, kteří přispěli na vydávání našeho časopisu, srdečně děkujeme! Vaše dary nám umožňují pokračovat v jeho
vydávání.

naše bankovní spojení: Čsob. ú. č. 556682 / 0300
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