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Úvodní slovo 

Vypadá to, &e postrádáme osobnosti, které by nás mohly inspirovat, vzory, které 
bychom mohli následovat 'i se k nim p#ibli&ovat. Ale postrádáme je proto, &e 
opravdu dnes ne&ijí, nebo proto, &e je jen nevidíme? 
Podílí se na tom mediální obraz sv!ta. I kdy& víme, &e d(le&ité skute'nosti nejsou 
vid!t 'i sly%et na první pohled, podléháme tomu obrazu, kde absentují, a 'asto  
podle n!j i jednáme. O 'em se nepsalo 'i nám o tom neukazovali obrázky, to jako by 
nebylo.
Ale v!t%í m!rou se na neschopnosti vid!t inspirativní p#íklady podílí na%e 
pohodlnost a povrchnost. Je lidsky jednodu%%í je nevid!t a mluvit o dne%ní t!&ké 
dob!. Zejména k#es*ané a zejména katolíci by ale m!li vid!t i ty osoby, které jsou 
pro sv!t neviditelné, ale p#esto obrovské, duchovn! obrovské. +ijí mezi námi laici, 
#eholníci i kn!&í, kte#í takoví jsou. 
Kdybychom s nimi víc &ili, víc se sdíleli, nebudeme muset mluvit o duchu doby 'i 
t!&k$ch 'asech, ale budeme Bohu vd!'ni za to, &e nám dal &ít v tak zajímavé dob!, 
která zde nikdy nebyla. Ve sv!t!, i duchovním, se d!jí d(le&ité v!ci, n!co kon'í, n!co 
jiného za'íná a jeho Duch se m(&e projevovat nov$m zp(sobem. A m(&eme se na 
tom sami podílet. Nechceme-li h#ivnu schovat do %átku a pak o ni p#ijít, dokonce 
bychom m!li.
Hlavn! sv$m &ivotem a snad i konferencí, ze které je tento sborník.

Miroslav Svoboda
Knihovna kardinála Berana
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Program konference

Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi
inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud
6. prosince 2013
 

Miroslav Svoboda: Úvod
MUDr. Ji#ina K#í&ková: Vzpomínka na kardinála Berana
Josef ,togr: Úvod do tématu – „nemainstreamové“ katolické osobnosti 
Jaroslav ,ebek: Vliv sociálních encyklik Rerum Novarum a Quadragesimo Anno  

na katolické intelektuály 30. let 20. století 
Josef ,togr: Stavovská my%lenka
Ivo Budil: Pojetí totalitarismu v díle Rio Preisnera 
Josef Mlejnek: Iniciace Josefem Florianem
Jarmila ,togrová: Jan Hertl a revue -ád
Mlada Filípková-Hertlová: Vzpomínka na Jana Hertla
Michal Semín: Spor Jan Hertl – Karel Schulz – Alfréd Fuchs (1936) v revue -ád  

a jeho re.exe v revue Te Deum (2013)
Josef Mlejnek: Rudolf Vo#í%ek: Filoso/e 'esk$ch d!jin 
Jan Cholínsk$: Sarkasmus jako politická a /loso/cká zbroj - Simeon Ghelfand  

a Ladislav Jehli'ka ve studené válce

O p#edná%ejících:

prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. – politolog, antropolog, profesor katedry 
historick$ch v!d Filozo/cké fakulty Západo'eské univerzity v Plzni
Milo% Dole&al - básník, spisovatel, publicista
Mlada Filípková - pedago&ka, publicistka
Mgr. Jan Cholínsk$ – historik, publicista, vydavatel
Josef Mlejnek – /losof, básník, p#ekladatel
Mgr. Michal Semín - publicista, komentátor, p#ekladatel, spisovatel
Mgr. Miroslav Svoboda – #editel Knihovny kardinála Berana, teolog, sociální 
pracovník
doc. Mgr. Jaroslav ,ebek Ph.D.- v!deck$ pracovník odd!lení d!jin 20. století 
Historického ústavu Akademie v!d
Josef ,togr – /losof, publicista, konzultant
Jarmila ,togrová – histori'ka um!ní, knihovnice, editorka
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Josef Florian a nemainstreamové katolické osobnosti

Je na mn!, abych otev#el tuto konferenci p#ísp!vkem, vysv!tlující to, 'ím jsme byli 
vedeni p#i její p#íprav!. Samoz#ejm! &e zde existuje cel$ okruh katolické inteligence, 
#ada lidí, kte#í se tak 'i onak anga&ovali v publicistice, /loso/i a spole'ensk$ch 
v!dách, vydavatelské 'innosti, v mezivále'né, druhorepublikové, vále'né i povále'né 
diskusi s ne-katolíky, kter$m by bylo t#eba v!novat pozornost, proto&e stojí stranou 
zájmu v!t%inové spole'nosti. Ale tento zájem by podle nás, kte#í jsme konferenci 
p#ipravovali, nem!l b$t dán jen tímto negativním vymezením – nezab$váme se 
v%emi, kdo z(stali autsajd#i, o koho nikdo jin$ nejeví p#íli% zájmu. Domníváme se, &e 
lze ukázat pozitivní vymezení skupiny t!ch, kter$m chceme v!novat sv(j zájem na 
této konferenci, více je poznat, vylo&it jejich aktivity a dílo. 

Nalézáme je na cest! od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi a také tyto osobnosti 
jsme nezvolili nijak náhodn!. Josef Florian byl bezesporu iniciátorem zcela nového 
typu katolického my%lení – jednozna'n! p#esahujícího dobov! podmín!né projevy 
v!t%iny jeho vrstevník(. Reagoval na vzory vycházející z reality Francie, zem!, která 
o tém!# 130 let d#íve ne& rozpadající se Rakousko-Uhersko zatla'ila Církev a& tém!# 
do neexistence, která Církev zbavila majetku, vlivu, odd!lila ji od státu, sebrala jejím 
p#edstavitel(m ve%keré spole'enské v$hody vypl$vající z postavení ve spole'enské 
hierarchii atd. Zatímco u nás se pro kn!&skou dráhu stále je%t! rozhodovali naivní 
chudí mladí mu&ové s hlavami poblouzn!n$mi národní my%lenkou a novotami, 
které p#iná%elo postupné uvol"ování starého systému panství, ve Francii se ji& 
druhá generace v!#ících i kléru vyrovnávala s n!'ím zcela jin$m – se ztrátou jistot 
spojen$ch se spole'ensk$m statem quo Církve. A proto rodila mu&e, jak$m byli 
Bernanos 'i Léon Bloy, rodila polemiky, rodila silné osobnosti. 
Josef Florian práv! jako silná osobnost p#enesl tuto situaci k nám, do vod jen 
lehce roz'e#en$ch relativn! poklidn$m p#evzetím moci Masarykem, do vod 
republiky, která kdejakému kn!zi nabízela mo&nost ztoto&nit se tu se sokolskou 
my%lenkou, tu s ideou „oby'ejného &ivota“ zdánliv! poklidn! navazujícího na realitu 
století devatenáctého. Tento „p#erod“ zvládali katoli'tí spisovatelé a jinak aktivní 
intelektuálové r(zn! – od adorace toho, co p#ichází, a& k jednozna'nému odporu 
(Deml zvládl obojí), k heroické diskusi v dan$ch mezích a rozvrzích (Durych)  
atd. Reakce katolík( na novou situaci v )eskoslovenské republice je ale a& p#íli% 
známé téma a 'asto zakr$vá to podstatné – toti&, &e ty nejd(le&it!j%í problémy  
v dob! t#icát$ch let nebyly #e%eny na rovin! vztahu katolick$ch intektuál(  
k nové republikánské form! státu, net$kaly se vztahu k masarykovské politice,  
k Masarykovi a )apkovi. ,lo o reakce na p#ekotné spole'enské a politické d!ní  
v Evrop!, na pape&ské encykliky, zejména Quadragesimo anno atd.
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Ti, kdo byli inspirováni Florianem, v!t%inou #e%ili zcela jiné otázky ne& Durych  
a Deml, kdy& u& jsme jejich jména pou&ili pro vyt$'ení „tradi'ního“ spektra postoj(. 
Mnohdy byl pro tyto osobnosti také vliv Josefa Floriana spí%e „mimob!&n$“, svoji 
novou cestu hledali ji& p#ed tím, ne& se s jeho formativním p(sobením setkali. 
Nem(&eme tedy #íci, &e nás zajímají ti, které Florian p#ímo ovlivnil; spí%e jde  
o takové osobnosti, které p#icházely s nov$m p#em$%lením o spole'enském 
postavení 'lov!ka, o sociálním a ekonomickém #ádu, zkrátka o tom, jak jednat  
v situaci formující se moderní spole'nosti – a jejich v$chodisko bylo katolické,  
nebo se ke katolicismu po p(vodní mladické socializující my%lenkové orientaci 
p#iklonily.

Shodou historick$ch okolností jde o generace t!ch, kdo v tomto svém intelektuál-
ním úsilí, spole'ensko-politickém zam!#ení pro&ili dobu, která je v$razn! omezila,  
v n!kter$ch letech doslova znemo&nila jejich 'innost. Celá jedna generace katolic-
k$ch intelektuál( musela improvizovat v krátké dob! druhé republiky, hledat svoji 
„niku“ v represemi hrozící a cenzurované dob! druhé sv!tové války a (nejhor%í 
je%t! nep#i%lo) musela se smí#it s politick$m rozvrhem, kter$ p#ivezl Bene% spí%e  
z Moskvy ne& ze svého lond$nského sídla. Následoval Únor a vynucené ml'ení 
doma, 'asto tvrdé represe – vnit#ní nebo vn!j%í emigrace. Z tohoto d(vodu nemáme 
a& na v$jimky k dispozici n!jak p#irozen! vzniklá „&ivotní díla“, osudem p#íslu%ník( 
této skupiny bylo jen 'as od 'asu vyu&ít p#íle&itosti v tom rozsahu a zam!#ení, 
v jakém se naskytly. Pro interpretaci jakéhokoli jejich ve#ejného projevu je tedy 
t#eba identi/kovat, rozklí'ovat vn!j%í limity vyjad#ování, podmínky, situaci. Snad 
práv! proto byl zájem o tuto skupinu katolick$ch itelektuál( tak mal$ a mnoho 
pozornosti bylo v!nováno a& t!m, kdo se vraceli z komunistick$ch lágr( napln!ni 
my%lenkami, které se otevíraly v %edesát$ch letech (Zv!#ina, Mádr, Va%ko apod.). 
Jako by p#ed únorem 1948 bylo prázdno. Aktivním aktér(m konce %edesát$ch let 
nebyla diskontinuita s minul$m v ni'em nep#íjemná, nebylo pro n! nep#íjemné, &e 
nemusí na nic navazovat, &e mohou ignorovat to, co bylo v pov!domí lidí zakryto 
hr(zami uplynul$ch desetiletí, &e mohou za'ínat zdánliv! „na zelené louce“, bez 
vazeb na minulost. +e to byla zásadní chyba, to se ukázalo ji& v osmdesát$ch letech 
a nedostatek porozum!ní minulému provází na%i chabou intelektuální katolickou 
inteligenci dodnes.

Zab$váme se t!mi, kter$m „jejich“ doba nedala mnoho p#íle&itostí, kter$m „nedala  
za pravdu“, které odstr'ila tém!# a& do zapomenutí. Nejde ale o to, abychom se 
starali o pozdní satisfakci pro ty, kdo „to m!li t!&ké“. Spí%e jde o to, &e se jedná  
o osobnosti, které se zab$valy tématy, která mnozí jiné pohodln! p#esko'ili, &e jsou 
pro nás aktéry a sv!dky my%lení, které nám v na%í kulturní skute'nosti chybí, jeho& 
re.exe doposud nebyla dostate'n! provedena. Tato skupina katolick$ch intelektuál( 
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„na okraji“ pat#í k na%í historii a máme se od nich 'emu u'it a máme se u nich 'ím 
inspirovat. Jde o my%lenkové bohatství doposud nezúro'ené.

Pro' jsme pou&ili ozna'ení „nemainstreamové“ osobnosti – osobnosti mimo 
hlavní, st#ední proud? V&dy* o 'em se dá #íci, &e to ve víru války, povále'ného 
zmatení a prvních desetiletí komunistické diktatury bylo „st#edním proudem“? 
St#ední proud v na%em pojetí slou&í p#edev%ím jako identi/kace my%lení: takového 
my%lení, které se dr&í osv!d'en$ch postup( a forem, které pracuje s osv!d'en$mi 
pojmy, usedlou, usazenou #e'í, která nehrozí zví#ením kalu, neproblematizuje. Ale 
my%lení st#edního proudu je v dané dob! také my%lením, které se nechá proudem 
nést, a* sebevíc kaln$m, které je opatrn! p#imknuté k moci, je zpravidla beztvaré, 
reprezentované jen hesly. Tohle v%e pova&ujeme za mainstream - a také takové 
my%lení, které je tak 'i onak uzav#ené, schematické, ideologické. Zajímají nás ti, kdo 
jsou „jiní“. Kdo se jako katolík nedr&í církevnického my%lení a je otev#en prom$%lení 
aktuálních problému Církve ve sv!t!, je také zpravidla velmi málo ovlivniteln$ 
spole'ensk$mi náladami a mocensk$mi, korumpujícími tlaky. Jde nám o ty, kdo 
se sna&ili hledat svoji cestu, spole'nou cestu, která nepodléhala ani tradi'ním 
osv!d'en$m formám, ani aktuální objednávce m!nící se v!t%iny.

A d(le&ité je na za'átku této konference odpov!d!t té& na poslední otázku, t$kající 
se jejího p#edm!tu. Pro' k Rio Preisnerovi? Tento p(dorys se nám otev#el p#ed 
rokem, kdy& jsme zahajovali 'innost Knihovny kardinála Berana konferencí  
o Josefu Kalvodovi. Kalvoda byl solitér, p#edev%ím praktick$ politik a samoz#ejm!  
té& historik, ale na rozdíl od skupiny, kterou dnes sledujeme, byl zcela jinak „roz-
kro'en“. Jeho politické v$chodisko bylo zalo&eno na anal$ze vzniku )eskoslovenska 
jako zásadní tragické politické chyby v na%ich d!jinách – a s tímto v$chodiskem 
se do svého historického bádání vrátil de facto po potla'ení ma0arského povstání 
sov!tsk$mi vojsky v roce 1956. Jeho téma bylo p#edev%ím mravní, a teprve odvozen! 
politické a spole'enské. S osobou Rio Preisnera, kter$ se nám pro druhou konferenci 
tak#íkajíc „nabízel“, jsme ale otev#eli zcela jiné porozum!ní minulému a jiné d(razy 
na formativní okam&iky na%í historie. Pokud Rio Preisner, tak to nabízí vazbu 
nikoli u& na dobu 1. sv!tové války a rok 1918 jako u Kalvody, ale spí%e na konec 
první republiky, na ono nep#ehledné my%lenkové d!ní, které ukázalo bezradnost 
'apkovského humanismu a nutilo tak zainterespované aktéry rozhlédnout se %í#eji, 
zab$vat se aktuálními mo&nostmi my%lení podrobn!ji, snad s v!t%ím odstupem  
a hloubkou.

)asové mo&nosti p#edná%ejících bohu&el neumo&nily, aby na%e téma bylo postupn! 
rozvíjeno v souladu s 'asovou (tedy historickou) osou. Osoba a dílo Rio Preisnera 
tak nebude prezentováno „na konci“, aby to tak umo&nilo znovu se ohlédnout po 
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tom, zdali jsme byli schopni navázat na%e téma tam, kde je to t#eba, toti&  
v okam&iku, kdy se spontaneita d!ní %edesát$ch let ukázala jako dobov! velmi 
podmín!ná a kdy se jako dobov! podmín!ná ukázala i naivní o'ekávání, &e v%e 
vy#e%í návrat svobody po pádu komunismu. (Ve sborníku za!azujeme p!ísp"vek  
tam, kam na #asové ose pat!í, tedy na záv"r - pozn. red.)

Josef Florian, v%ichni ti, kter$mi se zab$váme a koneckonc( i Rio Preisner, dob#e 
v!d!li, &e o povahu skute'nosti je t#eba se zasazovat, &e je mimo jiné také v$sled-
kem na%eho intelektuálního úsilí, jednání, rozhodování. A to bez ohledu na to,  
v jak v$sadní 'i naopak marginální spole'enské pozici práv! jsme. To je jednotící 
my%lenka, v!domí odpov!dnosti za to, co není samoz#ejmé, za to, co je t#eba  
teprve promyslet, vytvo#it, napsat, vydat atd. Katoli'tí intelektuálové, kter$mi se 
zab$váme, byli „mimo hlavní proud“ práv! proto, &e jejich my%lení bylo otev#eno  
do budoucnosti, nikoli jen zaji%t!no v minulém, nebylo poplatné aktuální objed-
návce, která slibovala úsp!ch. Doufám, &e nás práv! tato my%lenka povede cel$m 
seminá#em.

Josef ,togr
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Vydavatel Dobrého díla Josef Florian (1873-1941)

Josef Florian je znám, a to nejen mezi katolick$mi k#es*any, p#edev%ím jako vydavatel 
krásn$ch tisk(, velice náro'n! a profesionáln! dokonale vypraven$ch knih. Nejen 
znám, ale 'asto b$vá do této formy samotn$mi katolíky zám!rn! vtla'ován – krásné 
tisky, jist!, ale nic víc! U& toto samo o sob! je mnoho, ale okam&it! je namíst! 
p#ipomenout, &e nevydával knihy jakékoli, &e jeho nakladatelské podnikání nebylo 
dílem nahodilého v$b!ru nebo dokonce úzce pojatého konfesního konformismu, jak  
o n!m s vá&nou tvá#í tvrdili n!kte#í jeho odp(rci jako nap#íklad Václav )ern$. 
Vydávání a shroma&0ování knih je jen viditelnou stránkou ur'ité hierarchicky 
uspo#ádané struktury, kterou m(&eme ozna'it slovem univerzita: zde se sám Josef 
Florian z'ásti inspiroval v$rokem anglického myslitele devatenáctého století 1omase 
Carlylea, &e po novodobém rozt#í%t!ní a specializaci poznání i vzd!lanosti z(stává 
jedin$m místem pro obecnost, univerzalitu, knihovna. Josef Florian hovo#í také  
o hierarchické Ho#e Studia, která v sob! zahrnuje r(zné stupn! poznání: p#írodní  
v!dy, historie, um!ní, /lozo/e, teologie, mystika. Zapsat se na „staro#í%skou uni-
verzitu“ pro mnohé z nás znamenalo z(stat sv$m zp(sobem v!'n$m studentem. 
Ne%lo ov%em v takovém p#ípad! o chronické propadání u zkou%ek, ale o intuitivní 
propadnutí jednou prov&dy kouzlu v$%e zmín!né univerzality, konkrétn! pro&ívané  
a praktikované. „Kdo jednou vstoupil, u& nevystoupí,“ #íká Vladimír Holan o poezii – 
a zde platí v podstat! toté&. 
Josef Florian se narodil ve Staré -í%i 9. února 1873. Stará -í%e, pro m!stského 'lov!ka 
typick$ Zapadákov – Pavel Eisner o n!jak$ch %edesát let pozd!ji u p#íle&itosti staro-
#í%ského vydání Ka2ovy Prom!ny skute'n! také napí%e jako o míst!, po kterém – 
v'etn! tamního vydavatelství – ne%t!kne pes. Stará -í%e se nachází v jihov$chodní 
'ásti )eskomoravské vrchoviny, n!jak$ch t#icet kilometr( od Jihlavy. Florian(v otec 
byl tesa#, ale #emeslo po otci p#evzal Florian(v star%í bratr Jan, kter$ ho pozd!ji ve 
vydávání knih v%estrann! podporoval. Josef Florian nav%t!voval reálné gymnázium  
v patnáct kilometr( vzdálené Tel'i, v Praze studoval na technice a pozd!ji na Filozo/c-
ké fakult! UK, kde ho u'il mimo jiné i profesor Masaryk. V roce 1898 nastoupil místo 
st#edo%kolského profesora na reálce v Náchod!. Rozhodující v%ak bylo pro n!ho 
setkání s dílem Léona Bloy: v literární revue La Plume si p#e'etl jeho proslul$ v$rok 
o tom, &e do „ráje nevstupujeme ani v'era, ani zítra, ale dnes“. S Léonem Bloy sdílel 
p#edev%ím opovr&ení k tehdej%í usedlé a zkostnat!lé podob! katolicismu, pro n!j& 
bylo podle francouzského spisovatele typické „systematické vykles*ování nábo&en-
ského entuziasmu prost#edností duchovní stravy… nemilosrdná nenávist k obrazo-
tvornosti, vynalézavosti, neodvislosti talentu…“ A Josef Florian se, jak sám #íká, 
„po dlouhém kolísání, tápání, matlání a le&ení po v%elijak$ch hnoji%tích“ vrací dom( 
do Staré -í%e, „na místa pevn!j%í, 'ist%í… jich& kolem dobré cesty horské b$vá v&dy 
hojnost“. Zde se roku 1902 o&enil s Franti%kou Stehlíkovou z Cidliny u +eletavy  
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a p#ivedli na sv!t dvanáct d!tí opl$vajících r(zn$mi talenty. Nap#íklad syn Meto-
d!j byl vynikající malí# a varhaník. Kdy& 29. prosince 1941 Josef Florian umírá, 
zanechává po sob! obrovskou knihovnu knih nejen shromá&d!n$ch, ale p#edev%ím 
vydan$ch, vyvzdorovan$ch na nep#ízni r(zn$ch dob a z#ízení, po'ínaje rakousko-
uherskou monarchií, za které se musel zodpovídat z trestného 'inu neposílání d!tí 
do státních %kol. 
Jména autor( vydan$ch v r(zn$ch edi'ních #adách Dobrého díla by tvo#ila dlouh$ 
seznam, uvést m(&eme proto v abecedním po#adí jenom n!která: básníci a spiso-
vatelé Jules Barbey d´Aurevilly, Léon Bloy, Paul Claudel, Jaroslav Durych, Jakub 
Deml, G. K. Chesterton, Franz Ka2a, Oscar V. Milosz, Cyprian Norwid, Novalis, 
Charles Péguy, Bohuslav Reynek, R. M. Rilke, Vasilij Rozanov, J. M. Synge, 
Francis 1ompson, W. B. Yeats, myslitelé Jaime Balmes, Maurice Blondel, Romano 
Guardini, Gabriel Marcel, Jacques Maritain, bl. John Henry Newman, Max Picard, 
Antoine Saint-Bonnet, Max Scheler, Lev ,estov, Miguel Unamuno, mystikové  
a vizioná#i sv. Bernard z Clairvaux, sv. Brigita, bl. Anna Kate#ina Emmerichová,  
bl. Jind#ich Suso, sv. Terezie z Avily. A to nehovo#ím o v$tvarn$ch um!lcích, kte#í 
'asto s Dobr$m dílem spolupracovali – od Georgese Rouaulta po Josefa )apka  
a Bohuslava Reynka – a o celé plejád! p#ekladatel( a podp(rc(. 
Proto&e Josef Florian jako k#es*an „v!d!l, komu uv!#il“, nepot#eboval svou víru m!nit 
nebo p#izp(sobovat sv!tu. P#esto jeho víra pro%la vnit#ním t#íbením a v$vojem. Byl 
k#es*ansk$m „katastro/stou“, nebo* za&il první sv!tovou válku a &il v blízkém kontaktu 
s t!mi, kte#í ji vzdor dobovému optimismu p#edvídali, a zem#el v samém po'átku 
druhé sv!tové války. V!#il v o'istnou pohromu a byl p#ipraven na „cestu do Ethiopie“, 
kde p#edpokládal nezka&enou p#írodu i spole'enství ducha. Kdy& jsem n!kdy 
p#ed dvaceti lety napsal, &e Josef Florian byl jedním z p#edch(dc( a p#ipravovatel( 
2. vatikánského koncilu u nás, vyvolalo to zlou krev a neporozum!ní u tehdy 
mlad$ch katolík( pova&ujících se za pokrokové, tj. stojící na pomyslném vrcholu, ze 
kterého se v%e, co nám p#edcházelo, snadno hodnotí jako p#ekonané, zaostalé, atd. 
Z(stává v%ak nesporn$m faktem, &e se Florianovo pojetí církve a pravov!rnosti od 
„ultramontanistické“ p#edstavy neprostupn! semknuté a nep#emo&itelné pevnosti 
postupn! rozvíjelo a v jednotliv$ch d(razech více blí&ilo evangelnímu obrazu 
rostoucího stromu, kter$ se p#i svém r(stu zbavuje uschl$ch v!tví. Potvrzuje to 
Florianovo soustavné studium a p#ekládání francouzského metafyzika Maurice 
Blondela nebo existencialisty Gabriela Marcela ve t#icát$ch letech dvacátého století, 
nepo'ítáme-li texty nekonformních biblist(. Myslím, &e Josef Florian sv$m &ivotem  
a dílem odpovídá p#edstav! Romana Guardiniho o iniciativách laik( v katolické 
církvi, o jejich samostatném a dosp!lém jednání, p#i n!m& nemusejí 'ekat na 
&ádné instrukce. A ne%lo jen o p#edstavu – toto Guardiniho pojetí pro%lo v N!mec-
ku t#íbením v období nacistické hr(zovlády, u nás si p#ipo'ítejme 'ty#icet let 
bol%evického panství, z n!ho& se dodnes bolestn! vzpamatováváme. „Po'káme si,  
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a& pacht$#e vyst#ídají past$#i,“ kolikrát jsme si práv! tento v$rok Josefa Floriana 
z konce Rakouska nebo za'átku republiky museli za totality opakovat? 
Po druhé sv!tové válce Aloys Skoumal o Josefu Florianovi ve Vy%ehradu napsal, &e  
byl u'itelem a iniciátorem. M!l tedy své &áky a bezprost#ední pokra'ovatele, „Stará 
-í%e“ skute'n! nebyla &ádn$ okrasn$ biblio/lsk$ park. Uv!domujeme si to práv!  
v souvislosti s revuí -ád, p#es r(zné malicherné reakce 'i dokonce p(tky, které nelze  
s mnohalet$m odstupem 'asto brát jinak ne& s úsm!vem. M(&eme se p#ít, jestli 
bylo pro -ád dobré, &e se zhruba v p(li t#icát$ch let za'al 'asopis programov! více 
anga&ovat v 'asn$ch v!cech. Osobnosti soust#ed!né kolem revue, která organicky 
navazovala na Florianovy iniciativy, mohly vzít práv! v tomto ohledu za motto jeho 
slova z roku 1922: „Základem na%í teorie je tzv. národní 'est. Jsme toti& p#esv!d'eni, 
&e s vyhynutím Um!ní a V!dy, lépe #e'eno Poesie a Moudrosti, vymírá i národ. To* 
axiom, kter$ nevyvrátí sebev!t%í blahobyt národních dr%t!k. Národní dr%*ky a národ 
není toté&.“ P#ed t#iceti lety jsem v eseji o „k#es*anské universit!“ pana Floriana 
napsal, &e p#i hodnocení mezivále'ného období u nás se stále uplat"uje dvojí metr: 
„levice“ se ze sv$ch l&í mohla vylhávat do nekone'na, zatímco „pravice“, p#edev%ím 
katolíci, byli, a vlastn! dodnes jsou, za své postoje – v'etn! p#ípadn$ch omyl( – 
o'er"ováni. Co nám m(&e nejvíce pomoci?  Pramenné studium a poznání pravdy.  
Pokud jde o revue -ád, jsme, zdá se, teprve na po'átku. Krom! jiného a mnohého 
nehynoucí zásluhou této revue z(stává, &e v'as a pravdiv! informovala o zlo'inech 
bol%evismu nejen v „sov!tovém“  Rusku, ale i mimo jeho hranice. Ale jsme stále na 
po'átku i v obecn!j%í rovin!, pokud jde o onu stokrát omílanou národní identitu  
a její hledání. „Patrno, &e 'esk$ národ, ocitnuv se po dlouhém no'ním chlastu v situaci 
,vandy Dudáka, poznává, &e se t#eba n!'eho chopiti: tu a tam kmitne se v egyptsk$ch 
tmách evropské kultury n!jak$ fosforeskující plamének, p#elétne záludn$ svit, jej& 
t!&ké o'i pova&ují za spásné sv!tlo bloudících. Lapá po chvostech, je& tlukouce si 
pohodln! o uhlazenou sm(lu 'eské vlasti, sr'í %tiplav$mi jiskrami: sam$ národ, samé 
lidství, hluboká v%elidská soustráze" a jin$ch ouhrabe'n$ch idejí dosyta. K$ div, &e 
ch"apaje po li%'ích ocasech, dostává se mu jen kopanc( 'ertov$ch kopyt.“ V!#il by 
n!kdo tomu, &e Josef Florian napsal tato slova práv! p#ed sto lety?

Jenom na okraj: Z(stává trval$m ne%t!stím, p#ímo kulturní pohromou, &e 
Florianova staro#í%ská knihovna, která p#e&ila vládu nacismu i komunismu, 
p#estala vzhledem k jejímu hokyná#skému rozprodeji p#ed více ne& deseti lety 
fyzicky existovat. Je to p#edev%ím chyba státní kulturní politiky, nebo* staro#í%sk$ 
d(m se m!l u& dávno stát národní kulturní památkou – to by ov%em museli mnozí 
odpov!dní 'initelé p#ekro'it sv(j stín a zapomenout na sv(j „%ed$ zákal“ v('i 
katolicismu.

Josef Mlejnek
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Jan Hertl a revue !ád

Revue -ád (1932-1944) a v$znam okruhu jejích redaktor( pro intelektuální 
prost#edí 30. letech není dosud dostate'n! zhodnocen. Toté& se dá #íci o osobnosti 
dr. Jana Hertla (1906-1965), historika, sociologa a v!deckého redaktora, jeho& úloha 
byla v -ádu zdánliv! p#edev%ím organiza'ní, by* tu publikoval n!kolik zásadních 
sociologick$ch a politologick$ch studií. Hertlovo dílo nikdo zatím nestudoval do 
hloubky, resp. je známa spí%e jeho práce muzejníka po roce 1945. Nemá proto své 
místo v katolické publicistice 30. let a nedostalo se mu pozornosti – na rozdíl od 
jeho koleg( z -ádu, kter$mi byli básníci Franti%ek Lazeck$, Josef Kostohryz, Václav 
Ren', Jan )ep, Jan Zahradní'ek. Osud zapomn!ní s ním sdílí /losof Rudolf Vo#í%ek, 
národohospodá# Stanislav Berounsk$, literární kritik Timotheus Vodi'ka a historik 
Jan Vilikovsk$. Jen Janu Franzovi a Ladislavu Jehli'kovi byly v!novány obsáhlej%í 
publikace, a to a& v posledních letech.

Jedním z d(vod(, pro' dosud neznáme Hertlovu publicistiku v %ir%ím kontextu, 
je skute'nost, &e uve#ej"oval své p#ísp!vky pod pseudonymy a %iframi. Klí'em  
k jejich identi/kaci je jeho rodinn$ archiv – s pe'livostí sob! vlastní si v exemplá-
#ích 'asopis( a novin své p#ísp!vky zatrhával tu&kou. Mohlo by se zdát, &e si jen 
ozna'oval to, co ho zajímalo, on si v%ak p#ímo k pseudonymu poznamenával: Hertl. 
Zji%*ujeme, &e byl mistrem p#evlek( a pou&íval pro r(zná témata r(zná jména.  
V -ádu krom! vlastního jména a %ifry J.H. (jh) pou&íval jména Jan Martínek 
(nebo Martinek, jméno z mat'iny strany, u&íval ho také v Zem!d!lsk$ch snahách), 
v Obnov! Jan Moravec (snad &e d!tství v Brn! v n!m zanechalo jist$ druh 
„moravanství”) a také z#ejm! Fr. Gregor. V -ádu psal ironicky s&íravé texty jako 
Spectator (n!které jsou dílem T. Vodi'ky) a Vzdoroslaví'ek, pou&íval i pouhé 
písmenné zkratky -oro-, vzd a pod. A tak se Hertlova bibliogra/e rozr(stá o dal%í 
'lánky, glosy, recenze. Ozna'il si i 'lánky ze studií, podepsané „Naléhav$” nebo 
„Naléhav$ 'tená#”. 

P#i studiu Hertlova archivu jsem pro'etla mno&ství osobních dopis(, které dostával 
od sv$ch p#átel, nakladatelskou korespondenci, 'lánky v dobov$ch 'asopisech. 
Dozvídala jsem se o p#átelstvích, která p#e&ila dobové peripetie a& do povále'n$ch 
let, kdy u& bylo v%e jinak. Máme v%ak málo dopis( p#ímo od Hertla, ob'as koncept 
nebo v$jime'n! vrácené dopisy (Vilikovsk$) a dopisy z jin$ch poz(stalostí (viz PNP - 
)ep, Lazeck$, Franz). 

Vra*me se v%ak na po'átek, k osob! Jana Hertla. Narodil se v roce 1906 v Praze, 
poté &ila rodina v Brn!, Hertl se vrátil do Prahy, kde maturoval. V letech 1924-
1928 studoval krátce právo, poté historii, zem!pis a /loso/i na Karlov! universit!. 
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Nav%t!voval seminá# slovansk$ch d!jin prof. Bidla a sociologii prof. Foustky. Zaujaly 
ho d!jiny revolucí, d!jiny Slovanstva – p#edev%ím Ruska. Zárove" se zab$val d!jinami 
venkova a selského stavu, anga&oval se v agrární stran!. Byl 'lenem Sdru&ení agrárních 
akademik(. Jeho levicová orientace postupn! ochabovala, pro&íval, stejn! tak jako i jiní 
levicoví intelektuálové, zklamání z komunismu.

Historii studoval Hertl u Josefa Peka#e, stal se zastáncem jeho %koly a pozd!ji 
vystupoval kriticky k v!decké metod! Jana Slavíka. Ji& jako student Karlovy uni- 
versity za'al publikovat – nejprve v universitním Studentském v!stníku, postupn!  
v Avantgard!, v Parlament!, v revue Sociální problémy, v P#ítomnosti, v Zem!d!l-
sk$ch snahách a dal%ích listech – a jako mlad$ agrárník p#ispíval do Venkova, 
)asopisu agrárního studentstva a Brázdy. V roce 1928 publikoval v revue Nové 
Rusko rozsáhl$ 'lánek o Bakuninovi (byl v té dob! mezi prvními 'leny Spole'nosti  
pro hospodá#ské a kulturní sblí&ení s Nov$m Ruskem). Na Bidlovo doporu'ení 
získal v letech 1928 a 1929 stipendium ke studiu sociálních d!jin a sociologie 
v Bruselu a v Gentu, kde poznal prof. Henri Pirenna, specialistu na otázku 
st#edov!k$ch m!st. Ten ovlivnil jeho p#em$%lení o vztahu vesnice a m!sta –  
a spolu s Bidlem vedl na toto téma v roce 1930 Hertlovu diserta'ní práce na  
téma M!sto a vesnice: historicko-sociologick$ rozbor vzájemného pom!ru.

V r. 1931 se o&enil s Evou Sekaninovou (sestrou v koncentra'ním tábo#e za-
vra&d!ného levicového intelektuála, právníka Ivana Sekaniny). V té dob! ji& 
docházel do B#evnovského klá%tera, kde se ve 30. letech vytvo#ilo duchovní  
a kulturní centrum, jeho dlouholet$m p#ítelem byl opat Anastáz Opasek. Setkal  
se tu také s arch. B#etislavem ,tormem, se kter$m ho spojilo p#átelství a pozd!ji  
i redak'ní spolupráce v -ádu. Seznámil se z#ejm! v té dob! s Dobr$m dílem Josefa 
Floriana, které siln! zasáhlo jeho sociální, do té doby levicové sm$%lení, prod!lal 
vnit#ní konverzi. Pro%el „iniciací Florianem” stejn! tak jako Lazeck$, Franz, )ep 
a dal%í. Za'al v nov$ch dimenzích uva&ovat o p#ítomnosti, zesílilo jeho v!domí 
odpov!dnosti katolického intelektuála - a je%t! více zesilovalo v korespondenci 
s p#áteli, p#edev%ím s Vilikovsk$m a Lazeck$m. Hledali spole'n! zp(sob, jak do 
b!hu sv!ta zasáhnout, jak mu dát sv(j vlastní „punc” a sm!r, kter$ pova&ovali za 
jedin$ správn$ – v duchu encyklik Rerum novarum a Quadragesimo anno, proti 
modernismu a bezb#ehému liberalismu, proti dobové svévoli a rozb#edlosti. 

Hertl se stal také jedním z prvních 'len( -ádu sv. Lazara Jeruzalémského, jeho& 
'eské velkop#evorství zalo&il v r. 1937 Karel kní&e Schwarzenberg (Jind#ich St#eda),  
a byl terciá#em franti%kán( (jako „bratr Bonaventura” jezdíval na exercicie do Hájku  
u Prahy). Ale to jen tak en passant.

15



Hertl se po studiu neuplatnil p#ímo v oboru jako historik 'i sociolog. Ji& b!hem 
studií se stal poradcem nakladatelství Hokr a práce v nakladatelstvích ho pak 
provázela do konce války. V 'ervenci 1931 nastoupil do Melantrichu jako tajemník 
nakladatelství a jako v!deck$ lektor pro vydávání #ady ,ustov$ch D!jin a poté 
Vysoko%kolsk$ch u'ebnic. V té dob! byl #editelem nakladatelství Bed#ich Fu'ík, 
se kter$m m!l spí%e rezervovan$ vztah. Tady setrval a& do roku 1937. Za války byl 
#editelem nakladatelství Vy%ehrad, od podzimu 1945 profesorem na bene%ovském 
gymnasiu a okresním konzervátorem, poté #editelem Podblanického muzea. Zem#el  
v roce 1965, nemocn$ a vy'erpan$.

Jak$ vlastn! byl Jan Hertl 'lov!k?
Archivá# a kunsthistorik Vladimír Denkstein, dal%í jeho p#ítel z mládí, ho charakte-
rizuje jako „mladíka plného elánu, s hlubok$m zájmem o v%echno krásné, jisk#ícího 
vtipem a náhl$mi nápady, p#ekypujícího znalostí v%eho, co bylo nového v kultu#e  
a v pra&ské avantgard!, stále v pohybu, z p#edná%ky na p#edná%ku, uvoln!ná ch(ze, 
mávajícího t!&kou aktovkou plnou knih - rychl$ krok po schodech, vlasy spadlé 
do 'ela.” Hertl sám sebe popsal p#íteli Vilikovskému jako neklidnou povahu, která 
se neustále &ene od jednoho k druhému, opou%tí to, co práv! poznal, aby dychtiv! 
zakusil zase n!co nového. 

Byl neustále p#ipraven komentovat, ve#ejn! se vyjad#ovat, m!l politickou intuici  
a pronikavé analytické my%lení. Uva&oval o vydávání 'asopisu, v tom se shodoval 
s Lazeck$m. Cht!l 'asopis vydávat ji& v dob!, kdy byli oni dva a Jan Vilikovsk$ 
mlad$mi agrárnick$mi akademiky a kdy cht!l získat p#evahu levého k#ídla hnutí.

V únoru 1930 reaguje Lazeck$ na Hertl(v nedochovan$ dopis: 
„Cht!l jsem Ti vlastn! jenom napsat n!kolik slov k Tvému poslednímu odstavci, kde 
mluví% o tom, jakou má% chu* pustit se do n!'eho. Po'ítej s tím, &e ji mám rovn!& 
a je%t! v!t%í ne& v Belgii, kdy& jsme o tom mluvili je%t! jako ze sna. Ale nebojme 
se! Budeme-li si my dva rozum!t, a v to nezlomn! v!#ím, dá se n!co d!lat. Na mne 
se m(&e% v&dy spolehnout. Sv(j cíl známe, je t#eba hledat prost#edk(, prost#edk( 
opravdu 'estn$ch. Myslím, &e na podzim tohoto léta bychom mohli vylézt. Ty 
bude% mít od dubna dostatek 'asu, abys v%echno zorganisoval. Jen, prob(h, &ádné 
peníze od agrární strany! V&dy* je zem!d!lská krise a taková ob!* mohla by mít 
katastrofální následky. Hodn! o v!ci p#em$%lím a tak trochu i sháním materiál. 
Nebude-li dostatek p(vodních v!cí, budeme uve#ej"ovat p#eklady, toti& budeme 
je otiskovat v ka&dém p#ípad!. Pak bych si tam p#edstavoval rubriku POLEMIKY. 
Uva&oval jsem u&  o prvním 'ísle. Cht!l jsem tam mít n!jak$ 'lánek od Karla Krause ... 
pak od St. Zweiga (t#eba o Dostojevském) a P. Valéryho...”
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Situace u& zrála k zalo&ení Skupiny -ádu, jak si #íkali ti, kte#í se se%li nad my%lenkou 
následovat Florianovo Dobré dílo a Studium, fascinováni Florianov$m vydavatelsk$m 
po'inem a jeho osobností. P#edcházela tomu diskuse o názvu. Lazeck$ navrhoval 
název Prom!na, zvolili v%ak p#iléhav!ji – -ád. ... Pro' „-ád” vysv!tluje Hertl v dopisu 
1eodoru Haeckerovi z r. 1934: „Jméno -ád znamená n!mecky Order. Je to revue 
na zp(sob Hochland. Je nepolitická a z n!kter$ch jmen, je& jste m!l p#íle&itost 'íst 
v zaslan$ch 'íslech, utvo#íte si p#edstavu o jejím programu. U nás pokra'uje v práci 
'asopisu Rozmach a Akord, které vedl Jaroslav Durych...” Název -ád zprvu kritizoval 
Josef Florian, usiloval o t!snou spolupráci, o spojení Arch( s -ádem, radil spojit síly, 
rozvrhnout témata, uzp(sobit formát a 'etnost 'ísel – ke spolupráci v%ak v redakci 
-ádu na%el pochopení jen u Lazeckého, a tak k propojení nedo%lo. 

Kam dosp!la b!hem dvou a& t#í let „Skupina -ádu“ od Lazeckého p#edstavy?
Na podzim 1932 vydala první 'íslo nového 'asopisu – -ád: revue pro kulturu a &ivot. 
Redigoval ho básník Lazeck$ s redak'ním okruhem, kter$ tvo#ili básníci Ren'  
a Kostohryz, literární kritik a esejista Vodi'ka, národohospodá# Berounsk$, historik  
a sociolog Hertl a /losof Vo#í%ek.

V rukopisném konceptu, psaném Hertlovou rukou a dochovaném v jeho archivu, 
'teme o Skupin! „-ádu“:
1. Revue -ád, která soust#e0uje mladé nekompromisní katolické intelektuály, byla 

zalo&ena v r. 1932 a vytkla si za cíl duchovní obnovu 'eského katolického 
my%lení.

2. -ád v!nuje pozornost v%em obor(m duchovní 'innosti pod jednotn$m zorn$m 
úhlem katolické /loso/e. V poesii a um!ní v(bec usiluje o jejich za#ad!ní do 
veliké k#es*anské tradice, jak ji v na%í dob! p#edstavuje dílo Claudelovo, Ber-
nanosovo, Péguyho, Rilkeho, z 'esk$ch pak Máchovo, Zeyerovo, Durychovo, 
Zahradní'kovo – tradice, která navazuje na to, co ve st#edov!ku p#edstavoval 
Dante. 

3. D(le&ité místo zaujímá v -ádu studium historie s k#es*anského hlediska se 
zvlá%tním z#etelem k úloze katolictví v 'esk$ch zemích a ke kritice 'eské 
reformace. Orienta'ní sm!rnice jsou zde dány Haeckerov$m a Bellocov$m 
pojetím historie.

4. Ve v!cech sociálních staví se -ád za obnovu spole'nosti ve smyslu encyklik 
Rerum Novarum a Quadragesimo Anno a podrobuje kritice p#edev%ím 
socialistické doktriny.

5. Proti positivismu, mechanismu a pokroká#skému humanismu usiluje -ád  
o obnovení veliké /loso/cké tradice k#es*anské v duchu sv. Augustina a sv. 
Tomá%e Akvinského, zastoupeného dnes /losofy jako jsou Przywara, Guardini, 
Haecker, Maritain.
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6. Také polemika proti modernímu duchu a jeho zvrácenostem není zanedbávána, 
po vzoru Bloyov!, Paniniov! a Chestertonov!. 

7. Kritice sou'asného kulturního &ivota je v!nována zvlá%* satirická rubrika „Listy  
z )eskoslovenska”, která není nejmén! d(le&itou, ani nejmén! ú'innou rubrikou 
„-ádu”.

8. )innost „-ádu” je dopln!na i 'inností edi'ní. -ád vydává vedle poesie i d(le&itá 
základní díla o moderních problémech... 

Co se zachovalo z proklamované vize – jak redakto#i dostáli své proklamaci?
M(&eme #íci, &e to, co si vyt$'ili na po'átku, udr&eli v prvních 'ty#ech ro'nících.  
A to jsou také léta, kdy v -ádu p(sobil intenzivn! Hertl – pát$ ro'ník s Lazeck$m 
#ídil, ale jeho p#ísp!vk( ji& ub$valo. První ro'ník p#esahuje p#es t#i roky 1932-1934, 
'tvrt$ ro'ník vycházel v letech 1937-1938.
Za'átek byl intenzivní, první 'íslo prvního ro'níku bylo uvedeno básní Lazeckého 
Lásky kruté a mocné. Motiv lásky a pravdy, pravdy, kterou hledá /losof, se n!kolikrát 
v 'ísle opakuje. Sledujeme-li dal%í ro'níky, lze #íci, &e -ád se v%ak neptá a priori po 
Pravd!, ale po Svobod! a Spravedlnosti.
Úvodní sta* Bernanose: Dne%ní spole'nost (v p#ekladu Franzov!) lze pova&ovat za 
proklamativní, odrá&í se v n!m i stanovisko redaktor( – dne%ní spole'nost nemá 
&ádn$ p#edem dan$ cíl, ohradila se proti v%emu bo&skému, moderní doba usiluje  
o vymazání v%eho duchovního, Boha nahradila 'lov!kem, srazila k zemi Zákon,  
v demokratickém zákon! není nic vzne%eného... v!da zotro'uje.

Klí'ov$m 'íslem I. ro'níku je v%ak podle mého soudu dvoj'íslo 3-4/1933, jeho& 
hlavním tématem je v!da, /loso/e a víra. Po Chestertonov! textu: Konec moder-
nismu bezprost#edn! následuje Hertlova sta*: Na okraj moderní sociologie, kterou 
bychom mohli také nazvat Hertlov$m v$chodiskem pro jeho koncepci -ádu. -íká 
v n!m mj. „v historii se hledá obsah”, „Z moderní v!dy mizí její starodávn$ %tít 
moudrosti, pravdymluvné a pravdymilovné vzne%enosti.”, „Není pochyb, &e &ijeme 
v dob! rozbíjení tvaru.” Charakterizuje sou'asnost jako dobu: „bez #ádu, plná 
zm!ten$ch názor(, nejednotná, udr&ovaná v po#ádku v%emo&n$mi re&imy, v ní& smí 
hlaholit kdejak$ hlas, jen je-li dosti siln$, doba my%lenkové lenosti, ochablosti ducha  
a nestate'nosti”.

Jaká témata byla prom$%lena v ro'nících -ádu, ve kter$ch publikoval Hertl své 
zásadní texty?
(viz „V$b!r 'lánk( z revue -ád 1932-1942” – Budování vesnice, Na okraj moderní 
sociologie, T#i cesty k agrární sociologii z let 1933-1934, dosud nedocen!né studie 
Prolegomena ke Stalinovu principátu z roku 1936 a Stalinova cesta k principátu 
z roku 1937, ve kter$ch popsal podstatu a hrozbu ruské diktaury a kritizoval 
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inscenované politické procesy – druh$ 'lánek publikoval jen Josef Mlejnek  
v samizdatovém 'asopise Komunikace v roce 1988).
Zmíním jen n!které texty:
- v prvním ro'níku 1932-1934 – Gurian: Kritika bol%evismu, Vo#í%ek: O poslání v!dy 

a /loso/e, (mj. kritika Rádla), Vodi'ka: studie o Chestertonovi, „politické” 
'íslo – Mendizabal: Politická mythologie (Protik#es*anské zásady rasismu), 
Helmschmied: Nároky marxismu.

- v druhém ro'níku 1935: Walter Simon: Stav a t#ída, Belloc: Evropa a víra, Berounsk$: 
Agrární a pr(myslov$ stát, 'lánek Jana Pato'ky – N!kolik poznámek k pojm(m 
 d!jin a d!jepisu (zahajuje se tím #ada kritick$ch úvah o /loso/i d!jin z r(zn$ch 
 hledisek), Guardini: +ivá svoboda, )aadajev: O protestantismu, ,ubrt: V(dcov-
sk$ princip v #ízení státu, Berounsk$: Stát a hospodá#ství v sousedním N!mecku. 
Vo#í%ek: Liturgie, práce a kultura 'i 'lánek o /loso/i Heideggera a Jasperse, 
Haecker: O k#es*anském smyslu d!jin.

- ve t#etím ro'níku1936: Ch. Dawson: K#es*anství a nov$ #ád, Vo#í%ek: Kapitalismus, 
socialismus a stavovství, St#eda (tj. Karel Schwarzenberg): Mezinárodní 
bezpráví, Svoboda a totalita 'i Slovo o +idech, 'íslo v!nované ,pan!lsku.

Po prvních 'ty#ech ro'nících, tj. v letech1937-1938 vrcholí vnit#ní spor redakce 
o dal%í sm!#ování -ádu. Od po'átku v ní byly dva tematické proudy – literární 
(Lazeck$, Franz, Ren', Kostohryz) a #ekn!me „aktuáln!-spole'ensk$“ (Hertl, Beroun-
sk$, Vo#í%ek, k nim se p#idal záhy Jind#ich St#eda) – rovnom!rn! zastoupeny a revue 
tak byla obsahov! silná. K v$raznému rozd!lení do%lo poté, kdy za'ala ke glosování 
a názorovému vyjad#ování 'ásti autor( -ádu k aktuální situaci slou&it Obnova. 
-ád z(stával dál odbornou revue, p(vodní koncepce se v%ak rozvolnila, „politici” 
se p#esouvají do Obnovy a Lazeck$ otvírá -ád mlad$m autor(m, p#edev%ím 
básník(m a prozaik(m, bez jasného názorového vyhran!ní.

Jak vnímal -ád Jan Hertl a jak svou roli v n!m? Jeho hluboké a detailní anal$zy ne-
nacházely odezvu, stejn! tak ani zásadní 'lánky dal%ích autor(. -ád byl p#echázen 
ml'ením, reakce se dostavovaly p#evá&n! jen na aktuální poznámky, recenze 'i 
ironické provokace. Hertl byl nejen jedním z nejvzd!lan!j%ích osobností generace 
narozen$ch po 1905, byl také osobností velmi brzy vyzrálou a p#edstihující své 
genera'ní druhy. Nepochopen z(stával i v okruhu -ádu. My%lenkov! i p#átelsky 
mu byl nejblí&e Jan Vilikovsk$, ale ani ten nebyl schopen reagovat na v%echna 
témata, která Hertl v -ádu otevíral. Nerozum!l mu Karel Schulz, kdy& v roce 1936 
varoval ve svém dopise  p#ed uzav#eností a podv!domou vyvoleností, nerozum!l 
d#íve Jan Franz, poci*ující jakási pouta ideologie. Ani Berounsk$ a Vo#í%ek, ka&d$  
v podstat! sledující své vlastné téma, nerezonovali s tím, co Hertl analyzoval a co se 
pokou%el rozvíjet. Hertl se nepou%t!l do návod( a politick$ch #e%ení, byl zalo&ením 
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v!dec a badatel, hluboce v!#ící katolík. Z(stával se sv$mi anal$zami osamocen, 
vedl vy'erpávající donkichotsk$ soubojem s nepochopením a lhostejností. O to 
ost#ej%í byly jeho sarkastické 'lánky Vzdoroslaví'ka. Osobní naléhavost a vysoké 
nároky kladené na sebe a své nejbli&%í p#átele z n!ho 'inili 'lov!ka obtí&n! lidsky 
p#ístupného, o to siln!j%í byla navázaná p#átelská pouta, která p#etrvala a& do 
povále'n$ch dob i do doby po politick$ch procesech padesát$ch let.

V této mozaice nám schází odpov!0 na nevyslovenou otázku: pro' se dnes zab$vat 
-ádem, kter$ byl ve své dob! vícemén! ignorován nebo kritizován za p#íli%nou 
katolicitu, konzervativnost 'i ideologi'nost? Domnívám se, &e doposud %lo p#ede-
v%ím o to porozum!t tomu, co se interpretuje jako fa%isující sklon jisté 'ásti 'eské 
katolické inteligence - nahlí&eno z dne%ního hlediska. Interpretace koncepce 
-ádu a text( je jednostranná a nedostate'ná, nebo* se d!je prizmatem: 

- zku%enosti holokaustu – je t#eba b$t „korektní” v &idovské otázce
- povále'ného odsudku v duchu ta&ení proti katolík(m – tato „protikatolická” 

tendence je stále &ivá
- politick$ch proces( 50. let - v tom je v$razná role vzpomínek Bed#icha 

Fu'íka a Václava )erného, kte#í se stali pro hodnocení tohoto období 
nekriticky autoritami 

- po II. vatikánském koncilu liberálníma o'ima – 'ím& se vracíme v podstat!  
do doby, kdy -ád vycházel.

Dnes je p#ínosné -ád p#e'íst/pro'íst znovu, z jiného pohledu - jako záva&n$ zdroj, 
skrze kter$ m(&eme nov! porozum!t katolickému k#es*anství v Evrop! a inter-
pretovat aktuální spor o k#es*anské ko#eny Evropy. Otázky, které si kladli katoli'tí 
intelektuálové ve 30. letech, jsou op!t naléhavé. Kladli si je v dob!, kdy v%e mohlo  
b$t #e'eno, byla tém!# neomezená svoboda tisku, nová situace v novém demokra-
tickém stát! – zdálo se, &e v%e se m(&e, v%e je dovoleno. Ale kde to kon'í a jak se 
má v takové dob! chovat, co má d!lat intelektuál? Lazeck$ napsal ve vzpomínce Jak 
vznikl jeden 'asopis: „Byla svoboda, ale nikdo nemyslel na to, &e i ta musí b$t n!'ím 
vyvá&ena, &e m(&e existovat jen v pevném spole'enském #ádu.” Stejn! tak se ptáme 
dnes, jak si uchovat integritu osobnosti, jaká je role a zodpov!dnost katolického 
intelektuála, jak nezrazovat k#es*anské ko#eny Evropy?

Co z(stává na dal%í zásadní studium, je 'tení -ádu v dobov$ch reakcích –  
v P#ítomnosti, Brázd!, Akordu a dal%ích? Reakce vymezující se v('i celkové koncepci 
-ádu, reakce na zásadní témata a také reakce osobní. K tomu p#i#adit také sebe-
re.exi redakce v proklamacích, v autentick$ch dokumentech, v korespondenci, aby 
byl obraz -ádu celistv$. To ale ji& daleko p#esahuje mo&nosti tohoto p#ísp!vku.
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Na záv!r je%t! pár slov o Janu Hertlovi a -ádu. Posledním jeho p#ísp!vkem byla 
na po'átku roku 1942 vzpomínka na zem#elého Josefa Floriana. B!hem tého& roku 
napsal Lazeckému dopis, ve kterém se prudce ohrazuje proti uve#ejn!ní a následné 
kritice povídky Milo%e V. Kratochvíla a distancuje se od -ádu. Toté& u'iní v lét! 
1944, kdy &ádá Berounského, aby p#evzal bezúplatn! jeho podíl v -ádu a jeho 
vydavatelsk$ch aktivitách, a za to aby uve#ejnil, &e Hertl není ji& jeho redaktorem 
a do obsahu 'asopisu nezasahuje. P#esn$ d(vod rozchodu v%ak zatím neznáme. 
Na podzim tého& roku byl -ád 7. 'íslem 10. ro'níku zastaven. Po válce ji& nebyl 
obnoven, naopak se stal ter'em útok( nov! nastupujícího re&imu. Tomuto tématu 
se budeme detailn!ji v!novat p#í%tí rok na ja#e na konferenci zam!#ená na zlomová 
období 'eské katolické publicistiky.

Jarmila ,togrová
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Mlada Filípková: Vzpomínka na mého otce Jana Hertla

Kdy& tady vidím kolem sebe samé docenty, profesory, publicisty, tak ta moje slova 
oby'ejné, v%ední &enské budou p(sobit plytce a plan!. Nicmén! si uv!domuji, &e 
díky svému v!ku jsem jediná, která jsem n!které ty lidi vid!la a poznala. Nap#íklad 
m! k#til Antonín Ludvík St#í&, kanovník vy%ehradsk$, znám$ ze svého p(sobení ve 
Staré -í%i. Ten k#est si nepamatuji, ale pamatuji se na na%e náv%t!vy na Vy%ehrad!. 
Mé vzpomínky budou velmi osobní a v%ední. M(j otec byl okouzlující a inspirativní 
osobnost, pln$ plán( a rozb!h(. Dob#e ho charakterizuje kondolen'ní list jeho 
p#ítele, spolu&áka z gymnázia, doktora Mirka Denksteina. „Mám stále p#ed o'ima 
Honzu t!ch let – plného elánu, mladíka, s hlubok$m zájmem o v%echno krásné, 
jisk#ícího vtipem a náhl$mi nápady, p#ekvapujícího znalostí v%eho, co bylo nového 
v kultu#e a v pra&ské avantgard!. Byl stále v pohybu, z p#edná%ky na p#edná%ku, do 
Akademického domu a zase zpátky – stále vidím jeho uvoln!nou ch(zi, jeho ruku 
mávající t!&kou aktovkou plnou knih, rychl$ krok po schodech, vlasy spadlé do 'ela.”

Tát(v &ivot ur'ovaly dva vlivy: rodové d!dictví po Martínkov$ch, selském rodu 
Martink( jeho matky z Drah"ovic, kde mu&i byli temperamentní, vtipní, ale velmi 
brzy se vyzá#ili a sklouzli do melancholie. A samosebou doba, kterou mi v jednom 
dopise táta charakterizoval jako apokalyptickou. P#esto toho vykonal velmi 
mnoho, p#esto&e zem#el v 59 letech.
Drah"ovskou kroniku, kterou vydala k otcov$m 100 let( a k vydání pe'liv! p#ipra-
vila paní Jarmila ,togrová, zakon'ila citátem z deníku, kter$ si táta vedl. Tento citát 
je z doby, kdy mu bylo 21 let:
 
27. kv!tna 1927
Tak práv" te$ odpoledne jsem p!ijel z Drah%ovic. Pane Bo&e, jak to se mnou dopadne, 
a& tam nebudu m"t jezdit, ke komu, anebo se tam v'bec nedostanu. To asi zajdu. 
V(echny nemoce, co tak te$ mívám, nejvíc tu, co jde na nervy, tam vylé#ím. Je #lov"ku  
zle a po(mourno, je #lov"ku jak plané hru(ce ve v"tru, na kterou je(t" ke v(emu ka&d) 
pes se vy#urá, a jde do Drah%ovic a hned v(echno kolem zaroste takovou milou zelení, 
je m"kko a psi k hru(ce nemohou. Na v(echno zapomenu. A jak rád beru do ruky 
v(echno, co je tvrdé, co d"lá mozoly, jak rád se tak n"#ím hodn" uma&u a jak rád 
#uchám hnojnou v'ni. Bezprost!ednost.
Budu sedlákem!
Tolik let to ve mn" u& v!e, cítím to v &ilách a v(ude. Cítím to jak &ena, je& poznává 
ot"hotn"ní. A já, kter) chci, aby v&dycky hned, za úderem (la rána, já neskonale trpím,  
&e musím jen po!ád !íkat „budu“ a ne „jsem sedlákem“. Tak rád bych naka(lal na 
v(echno formalistické studování, na v(echny doktoráty a hned to roz*al a stal se jím.  
A to mi p!ipadá v(echno jako bezpohlavní sny. Vím, &e musím dostudovat kv'li /
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rodi#'m/ - t"m bych to neud"lal zklamat je – ale Bo&e, jak trpím! Jak se bojím, abych 
nez'stal jen tím Ahasverem honícím se za ideálem, kn"zem modlícím se denn" 
z breviá!e, takov)m bezmocn)m kn"zem, jako jsem ho vid"l v jakési pyrenejské vesnici. 
Ale ne, mám v sob" vzdor, siln) vzdor, páku do &ivota. Budu sedlákem, i kdybych se 
proto stal zlod"jem.
A ty chvíle v&dycky, kdy& p!ijedu ze vsi. Ten smutek a roztr&itost. Práv" jsem vyklepal 
#ibuk, co jsem práv" touhle dobou v#era nacpal a nedokou!il, v#era ve#er na Habrovce 
u +e!enic, proto&e p!i(ly holky a nebylo pomy(lení na kou!ení. Takov) ve#er, práce 
ulo&ená k odpo#inku, dlan" po dni kapku utu&ené, d"v#e dr&ím kolem krku, #máry na 
nebi, hukot ,travského potoka a psí (t"kání. V +e!enicích budou v ned"li máje, d"v#ata 
pletla v"nce na krále a kluci z Drá%ovic se p!i(li podívat. A holky veselé, ty ve#ery a ta 
práce! Zb)vá jen melancholie vzpomínavá p!i lamp". Ale v&dy* já budu sedlákem!

To byl tát(v agrární sen, kdy& jsme se vrátili v roce 1945 do domu v Jarkovicích, kter$ 
stav!l otc(v p#ítel architekt B#etislav ,torm. D(m byl v roce 1942 zabrán N!mci. 
Tady malá odbo'ka: Táta si tehdy nedal od N!mc( vyplatit ani tu sebemen%í 'ástku, 
za kterou se tehdy vykupovalo zabrané území. Absolutn! neintervenoval ve sv(j 
prosp!ch nikdy a nikde, ani u tolik mu vy'ítaného p#ítele z 30. let ing. Zankla, by*  
v zachované archivní slo&ce je mno&ství takov$ch intervencí v jin$ch p#ípadech.
Bylo to p#átelství, které otce stálo tolik zl$ch pomluv. Vzniklo ve 30. letech p#es 
'lánek o selské otázce uve#ejn!n$ v P#ítomnosti, zprost#edkoval ho Peroutka. Já  
si jako dít! dokonce na pana Zankla dob#e pamatuji. Jeho syn byl samosebou  
v Hitlerjugend, odmítal heilovat a zdravil provokativn! Grüs Gott.
Tehdy, kdy& jsme se vrátili dom(, tak m(j otec se ten sv(j agrární sen pokou%el asi 
t#i roky realizovat. Podot$kám, &e zahrada (b$valé pole) m!la p(l hektaru. Pamatuji 
se na troje &n!, na zabíja'ku, na kozy, na ovce a na svou ne%*astnou matku, kulturou 
zh$'kanou Evi'ku Sekaninovou, která musela sná%et drsn$ &ivot s ním. Dopisy rytí#e 
,torma, navrhovatele domu, se najednou t$kaly návrh( holubník( a chlívk( pro 
prasátka, aby se jim tam dob#e da#ilo.
Otec si jaksi nevzal pou'ení ze svého vlastního 'lánku, tu%ím, o intelektuálech na 
vesnici – myslím, &e se jmenoval Nah$ v trní.

K dopis(m jsem se dostala asi v roce 2003, sna&ila jsem se je tehdy rozt#ídit. Zahrad-
ní'ek, Stará -í%e, )ep, co se tady táta napomáhal! Tát(v podíl na jeho cestách do 
Francie za jeho skv!l$mi p#eklady! Nebo dopisy jeho p#ítele plného vá%ní Schulze, 
kterému vydal in articulo mortis, jak napsal Schulz ve v!nování, ve Vy%ehradu  
v roce 1942 román Kámen a bolest. Otce Anastáze Opaska. Pak tam jsou historici, 
,usta – otec s ním spolupracoval na D!jinách lidstva – dopisy od Peka#e, Holinky, 
Va%ici, Schwarzenberga, od svého p#ítele a kolegy Vilikovského, dnes zapomenutého, 
(nechápu pro', byl to jedine'n$ historik) a tak dále.
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Na otce Opaska, na toho se pamatuji osobn!. Po bombardování Emauz na Popele'ní 
st#edu nás otec vzal – m!, které nebyly ani 'ty#i roky, a mou star%í sestru na zpov!0 
do B#evnova. A otce opata jsem po letech potkala na +ofín! a on zvolal ke svému 
pr(vodci, mladi'kému mní%kovi: „Poj0 se, prosím T!, podívat, tohle dít!” - to mi 
bylo ji& padesát let -„jsem zpovídal!” V!t%ina t!ch dopis( byla typu: „Honzo, pomoz! 
Honzo, pot#ebuji peníze! Honzo, zasáhni! Honzo, omluv m! u Fu'íka.” Anebo Schwar-
zenbergovy kní&ecí pokyny. Tahle role ale vydr&ela tátovi po cel$ &ivot. Co se po 
válce vynasna&il, aby byli p#ijati na vysokou %kolu jeho milovaní a milující studenti. 

Na Vokovice, kde jsme bydleli do roku 1945, mám také n!jaké vzpomínky, by* jsem 
byla mali'ká. To byla doslova artu%ovská dru&ina #ádist(, mám k tomu mno&ství 
fotogra/í. P#íle&itostn! tam p#espával a taky se p#el (jak bylo vzpomenuto) Josef 
Florian. Matka hostila, ale také intelektuáln! zasahovala do debaty. Opasek byl 
takovou soudr&ností skupiny. Otec sv!#il do jeho pé'e, kdy& studoval je%t! jako 
mlad$ mní%ek v -ím!, moji matku a Julu Vilikovskou jako pr(vodce po Itálii  
(a za jejich zády si pak dopisovali, jestli se chovají dívky správn! katolicky). Matka  
mu to potom zase vracela a prosila ho o dohled, kdy& byl táta se Zahradní'kem  
v -ím!, aby dohlédl na oba Jany, &e jsou tak k#ehcí.

Padesátá léta byla stra%livá moráln! i ekonomicky. Rodi'e sledovali, to si pamatuji, 
sadisticky rozhlasem p#ená%ené procesy. Bylo to jak tnutí sekerou a v!t%inou konec 
v%em p#átelstvím. Je%t! si pamatuji p#ed procesem na velikou spole'nost u nás  
v Jarkovicích, skupinu kolem Bed#icha Fu'íka. Pamatuji si zvlá%t! na Ladislava 
Kuncí#e. Mám jeho dopis, kde prosí tátu o p(j'ku, ten dopis mám zarámovan$  
a pov!%en$ nad postelí, je to nádhern$ dopis. Potom tam z Francie p#ijel historik 
Tapiés, té& p#ispíval do -ádu – %katule s jeho bled!mod#e psan$mi „dopísky”  
z Francie je%t! 'eká. Dále tam b$val Lazeck$, ten jezdil i na poh#by rodiny, proto&e  
jako mladík trávil u Hertlov$ch rodi'( i vánoce (byl ze Slezska, z Tísku). Jezdil  
k nám Jan Scheinost, Rudolf Vo#í%ek s rodinou cestou do Neveklova. Jeho man&elka 
byla Ma#enka )ulíková – onen )ulík, jak zmi"ovala v úvodu dr. K#í&ková, byl 
sekretá#em arcibiskupa Berana, pak byl dlouho zav#en$, kdy& se vrátil, doslou&il 
jako #adov$ fará# v Neveklov! a okolí. Tátovi psal, táta ho nav%t!voval, nebylo to  
od nás daleko.

Tátova &ivá inteligence se zdá jakoby nevy'erpatelná, proto&e po'et jeho objev( 
historick$ch a regionálních pátrání, do kter$ch se vrhl, kdy& skon'il jeho pra&sk$ 
intelektuální &ivot, byl obrovsk$. Nejen Co?, ale také Jak? táta objevoval. T#eba táta 
vy"al na fa#e zpoza sk#ín! srolované staré plátno bez jakékoli signatury, podíval  
se na to a #ekl: „To je Kupeck$.” A byl, dnes je v Národní galerii. Nemoc z únavy  
a vyho#ení p#eru%ilo jeho práci na Podblanickém muzeu. Jsem ráda, &e se nedo&il 
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zmaru svého díla a pomluv, &e z#izoval muzeum d!lnického hnutí. Ti, kdo je %í#ili,  
se nikdy nep#ijeli podívat – vid!li by, &e instalaci otevírala socha )echie a &e v%e 
otec dovedl k t#icetileté válce, kterou otevíral expresionistick$, obrovsk$ a nádhern$ 
kruci/x.

O tátov! osudu jsem si hodn! pouva&ovala nad velmi trpk$mi vzpomínkami 
katolického básníka Ivana Slavíka, kde vidím mnoho spole'ného. Mnoho tátov$ch 
p#átel i nep#átel vzpomínky napsalo, 'asto nespravedliv$ch, táta ne. Myslím, &e 
kdyby on psal vzpomínky, &e by byly velmi spravedlivé – on m!l takovou vlastnost,  
&e v%echny ty své p#átele velmi miloval.

Z kter$ch 'lánk( a dopis( mám nejv!t%í radost? Je to p#ekrásn$ smírn$ dopis 
Alfréda Fuchse, kter$ byl psan$ 9. kv!tna 1937 ve vlaku mezi Olomoucí a Prahou,  
a jsem ráda, &e to byl táta, kter$ po velmi ostrém v$padu v -ádu sám nabídl 
Fuchsovi smírnou ruku a Fuchs mu p#enádhern! odpov!d!l, je to opravdu dopis 
k#es*ansk$. Hovo#ilo se tady o tom, &e byli naz$váni fa%isty – protofa%isty, nevím,  
jak to to p#esn! nazvat – na%la jsem 'lánek z doby, kdy vycházela Obnova. V%ichni 
víme, co tehdy napsal Josef )apek a právem – trpká slova o katolictví a krve&ízni-
vosti, na ta slova se nedá zapomenout. Ale táta sv(j 'lánek v této dob!, v roce 
1938, nazval Boj a láska. Má motto ze sv. Pavla: „Nikomu nez(stávejte nic dlu&ni,  
le' abyste se milovali vespolek” a já vám p#e'tu jen ten záv!r, kter$ mi vzal úpln!  
dech a kter$ mi tátu úpln! rehabilitoval. Obrací se ke katolík(m:

„Nevylu'ujme se z národa! Ned!lejme toté& na opa'nou stranu, co p!stovalo 
pov$%enecké a autoritá#ské dvacetiletí první republiky. V%ichni bu0me prodchnuti 
k#es*anskou touhou po bratrství, jinak zase budou vládnout zlé my%lenky, fale%né 
ideje, které rostou jak houby po de%ti, práv! tehdy, kdy& pravá láska a pravé bratrství 
mizí. Kdybych za n!koho sm!l pronést v$zvu k praktickému provád!ní tohoto 
p#íkazu lásky v na%em národ!, volal bych ji ke v%em, i k t!m, s jejich& pomíjiv$mi 
slovy jsme se nesná%eli, av%ak k jejich& touze a hledání a k jejich cti lze v&dy mu&n! 
hovo#it. Pronesl bych tuto v$zvu v%em d!lník(m, sedlák(m, k v%em )ech(m 
v!rn$m, pronesl bych ji k básník(m, Josefu Horovi, Franti%ku Halasovi, Jaroslavu 
Seifertovi a v%em, v%em. Pronesl bych ji i k Ferdinandu Peroutkovi, proto&e na  
jeho n!kdej%í slova, &e: S katolíky se budeme hádati o dogma, a& budou lep%í 'asy, 
stejn! nedojde. Spí%e je bdíti na strá&i, aby nedo%lo na nové a nové herese, zloby  
a nenávisti, aby u& nikdy ná% národ se tak nevzdaloval poslání, k v(li n!mu& je  
na%ím ochráncem u tr(nu Bo&ího sv. Václav a ostatní patroni 'e%tí. Toto je #e' jasná.” 

Mlada Filípková
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Jan Franz

Vá&ení p#átelé, dovolte, abych krátce, ba tak#ka telegra/cky pohovo#il o trochu 
tajemné, p#ehlí&ené a p#eci konzistentní a inspirativní osobnosti Jana Franze. Jan  
Franz byl i pro nejbli&%í p#átele záhadou. P#ipomínal jim n!koho, kdo je tu jen na 
chvíli, na náv%t!v!. Bylo mu vym!#eno necel$ch %estat#icet let &ivota. 

Jméno literárního kritika a p#ekladatele Jana Franze je tak#ka neznámé.  Neve%lo se 
do &ádného literárního slovníku, nenajdete je ani v Hamanov! „Nástin d!jin 'eské 
literární kritiky” (nakl. HH,1999). Franz jako by nikdy ani nebyl - a p#ece 'i p#esto 
- znepokojiv$ zjev Jana Franze je sou'ástí 'eské literatury, ve skromné, ale naléhavé 
podob!. Jako dvacetilet$ napsal a vydal první kritickou studii, ve t#iadvaceti posled-
ní a zbytek svého &ivota pro&il v nenápadnosti. Jeho rozsahem nepatrné dílo, snad 
by mohl n!kdo #íci, &e na'até, torzovité - %est studií, recenze, glosy a korespondence 
- vydalo na kní&ku, která v roce 2007 vy%la v nakladatelství Triáda (Jan Franz: Eseje, 
kritiky, dopisy). I z ní je patrné, &e Franzovo slovo má i dnes, po osmdesáti letech 
letech, svoji váhu a v!t%ina jeho kritick$ch soud( nepot#ebuje &ádn$ch oprav a re-
tu%í. Musím v%ak podotknout, &e podstatn! rozsáhlej%í je jeho p#ekladatelská práce 
- mimochodem, sv$m p#ekladem povídky P#ed zákonem Franze Ka2y z roku 1934 
pat#í mezi Ka2ovi první p#ekladatele do 'e%tiny. 

Jan Franz se narodil v roce 1910 na Vyso'in! ve vsi Jitkov. Po absolvování chot!bo#-
ského gymnázia byl p#ijat na pra&skou /lozo/ckou fakultu. A práv! na fakult!  
a „kolem ní” potkává za'átkem 30.let tento pozorn$ &ák p#edná%ek ,aldov$ch  
a Fischerov$ch své budoucí p#átele - Jana Zahradní'ka, Timothea Vodi'ku, Václava 
Ren'e, seznamuje se s Kostohryzem, )epem, Hostovsk$m. Ale vedle t!chto koleg( 
existuje jedno p#átelství &ivotní, které p#etrvá a& do smrti - s Bohuslavem Reynkem. 
Bylo to p#átelství dvou venkovan(-vyso'i"ák(. P#esto&e byl Reynek o 18 let star%í, 
velmi jasn! ve Franzovi rozpoznal 'lov!ka jemného a plachého, neúplatného, 
hluboké mravní integrity a také - jak dnes vzpomíná Reynk(v syn Ji#í – 'lov!ka 
neupovídaného, spí% ml'ícího. A naopak, Franz byl jeden z prvních kritik(, kter$ 
v Reynkov! poezii rozpoznal literární hodnoty a uznal je. Bohuslav Reynek mu 
odpovídá (na Du%i'ky 1933): „Díky za Va%i p#átelskou pé'i o mé ver%e, jsem tolik 
rád, &e se Vám líbily, proto&e práv! na Va%em úsudku mi tolik zále&í.“

D(le&it$ bod, jak$si maják v bou#i 'asu, p#edstavoval pro Jana Franze staro#í%sk$ 
vydavatel Josef Florian, kter$ se v%ak paradoxn! stal o pár let pozd!ji i bodem 
rozru%ujícím a zra"ujícím. Z korespondence vysvítá, &e pozorn$ 'tená# staro#í%sk$ch 
tisk( Jan Franz se do Staré -í%e chystal v zá#í 1931. Josef Florian mu odpov!d!l:  
„Jste-li onen Jan Franz, jen& má v posledním Tvaru 'lánek Skoumal versus Fu'ík, 
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pak já Vás prosím, abyste mne nav%tívil, ne abyste Vy se dovoloval. P#ijet m(&ete 
kdykoliv, t#eba o p(lnoci.“ Franz pravd!podobn! n!kdy po Novém roce 1932 do 
Staré -í%e p#ijel a stal se v té dob! jak$msi m(stkem mezi Florianem a vznikajícím 
'asopisem -ád. Básník Franti%ek Lazeck$ vzpomíná, &e Franz m!l ji& prostudované 
staro#í%ské autory a pova&oval se za vyu'ence Staré -í%e. Florian se ji& v kv!tnu  
1932 pokou%el získat Franz(v, ale také Hertl(v 'i Vodi'k(v talent a um pro Starou  
-í%i. Franzovi napsal: „P#ekládáte velmi dob#e a jen toho lituji, &e si Vás nemohu 
zakoupit pro Dobré Dílo. Mám vyhlédnuto tolik v!cí.“ Franz v 'ervnu 1932 poslal  
pro staro#í%ské Archy sv(j p#eklad 'lánku Barbey d’ Aurevillyho Misky váhy.
Na za'átku t#icát$ch let se staro#í%ské vydavatelství Josefa Floriana ocitá nejen  
v defenzivní fázi své 'innosti, jak tuto etapu nazval Andrej Stankovi', ale poprvé 
od svého zalo&ení tém!# ve stavu rodinné manufaktury, nebo* se nedostává spolu-
pracovník(. P#ipo'teme-li k tomu hospodá#skou krizi, Florianova tehdej%í slova 
„&ivo#íme“ jsou napln!na a& po okraj. Florian se pokou%el navázat u&%í spolupráci 
s velk$mi vydavatelstvími, prost#ednictvím Franti%ka Halase nap#íklad s Orbisem, 
a hledal nové pomocníky. Velkou nad!ji spat#oval práv! ve skupin! Franz, Hertl, 
Vodi'ka. Florian navrhoval síly a energii net#í%tit, ale slou'it do jednoho podniku. 
Jako „vyjednava'ku“ ur'il Marii ,techovou, 'erstvou konvertitku, která pozd!ji vedla 
vydávání Arch(. Staro#í%sk$ vydavatel sliboval mlad$m spolupracovník(m „úplnou 
svobodu“ a dokonce se cht!l vzdát názvu Archy a zm!nit jej na -ád, zachová-li se 
systém odd!len$ch 'lánk( – arch( samostatn! paginovan$ch. -ádisté n!jak$ 'as nad 
propojením váhají, ale nakonec k u&%í spolupráci nedo%lo. A následn! dochází mezi 
Florianem a Franzem ke kon.ikt(m a hádce, mj. i o Durycha a n!které /lozo/cké 
pojmy. A p#esto&e p#átelé obou se je pokou%eli v pr(b!hu let usmí#it, nepoda#ilo se  
a Franze tento „nesoulad“ mrzel a& do smrti. A jako jakési postskriptum celého  
vztahu je lístek, poslan$ Vlastimilem Vokolkem p#íteli Franzovi do Jitkova ze Staré 
-í%e v den Florianova poh#bu, 1. 1. 1942 a podepsan$ celou #adou p#átel (Hertl,  
Pastor, Skoumal, Zahradní'ek, -ezní'ek, Opasek, Damborsk$, Stritzko, Michael 
Florian, Braunerová, Vysko'il, Mal$...).
Vra*me se v%ak k Franzovu pra&skému okruhu. P#inejmen%ím od konce roku 1931 
zrála v okruhu p#átel my%lenka zalo&it 'asopis, „kter$ by #ekl své slovo do chaosu 
doby“a ukázal na skute'né hodnoty v um!ní, hospodá#ství a politice a na „principy,  
ke kter$m se má sv!t vrátit“. Jak zd(raz"uje letá'ek, vkládan$ do prvního 'ísla  
revue -ád, snaha redakce je vedená pot#ebou reagovat v zájmu ducha d(razn!ji  
proti liberalismu, humanismu, relativismu a jin$m zplodinám neblahé aliance 
politiky a kultury. Podle Lazeckého vzpomínky na jedné ze sch(zek v pra&ské 
kavárn! rozev#el Vodi'ka prsty a ukázal jimi na Franze a Berounského, kte#í se 
m!li ujmout a také ujali redakce. Berounsk$ má na starosti „'ást v!deckou“, Franz 
„literární“. A jak p#ipomíná Lazeck$: „Co do -ádu p#inesl Franz, bylo opravdu 
objevné.”



Franz se stal spoluredaktorem prvního ro'níku -ádu, kde otiskoval své p#eklady 
(mj. Bernanos, Bloy, Claudel, Franz Ka2a), ale p#edev%ím studie a recenze. U& 
jeho první kroky na literárn! kritickém kolbi%ti byly provázeny podivuhodn! 
hutnou soust#ed!ností a a& meditativní usebraností. Nikterak net!kal, jeho úsudky 
byly názorov! pevn! konturované, op#ené jak o rozsáhlé vzd!lanostní zázemí, tak  
o schopnost empatického, p#edem nep#edpojatého vcít!ní do zám!r( rozebíran$ch 
autor(. I jeho kritick$ styl byl p#ehledn$, jasn$ a pregnantní. Zp(sob, jak$m se 
blí&il k jednotliv$m autor(m a jejich díl(m, byl (a zejména dnes je) v domácích 
pom!rech málokdy vídan$ a do takové d(slednosti uplat"ovan$. P#edem toti& 
otev#en! #ekl, co od literárního díla o'ekává, jaká m!#ítka pou&ívá a jaká kritéria 
jsou pro n!j d(le&itá, Napsal-li tedy, &e je mu nezbytnou podmínkou opravdové 
tvorby „bohatství a intenzita vnit#ního &ivota, mí#ená hlavn! do hloubky“, &e je 
pro n!j tvorba n!'ím záva&n$m a závazn$m, co „vylu'uje polovi'atost“, nem(&eme 
o'ekávat, &e nap#íklad p#ijme bez kritick$ch v$hrad p#ístupy avantgardního 
poetismu, programov! zalo&eného práv! na principu Franzem odmítané 
„snadnosti závratí“ a nezávaznosti básnického vtipu. Byla to zásadovost, spojující 
pevn$ estetick$ názor s nedogmatickou citlivostí v('i individuálním dispozicím, 
„mo&nostem a mezím“ jednotliv$ch osobností. 
Byl to Franz, kter$ v textu o Nezvalovi, pocházejícím z roku 1932, tedy dávno p#ed 
jeho Zp!vy míru, napsal: „Tím v!t%í je ov%em Nezvalova odpov!dnost: je to n!kdy 
a& trapné se dívat, jak Nezval neúnavn! jen popisuje papír.” Franz uznal jeho velké 
básnické kvality, ale sou'asn! mu vyt$ká jistou mechani'nost. Nezval po p#e'tení 
Franzova textu zu#il, co &e si to dvacetilet$ smrkán dovoluje! 
Sv(j dominantní zájem v%ak Franz pochopiteln! orientoval na produkci 
„katolickou“; nejrozsáhlej%í úvahy v!noval )epovi a Durychovi, v poz(stalosti 
se na%la i nedokon'ená studie o Zahradní'kovi. I zde kritik pracuje bez servítk(, 
metodou „padni, komu padni“. A tak nap#íklad p#es hlubok$ respekt k Jaroslavu 
Durychovi napsal o jeho& Bloud!ní, &e se jedná o dílo chladné rozumové 
konstrukce, které je realizováno jen nesmírnou v(lí k um!ní, co& na velk$ román 
nesta'í.
Franz v%ak nebyl jen autorem kritick$ch text(. Z dochované korespondence je 
jasn! patrné, &e velmi prakticky a prosp!%n! pomáhal sv$m nejbli&%ím básnick$m 
p#átel(m, kte#í se na n!ho v d(v!#e obraceli s prosbou o posouzení a probrání 
p#ipravovan$ch sbírek. )ep, Zahradní'ek, Reynek, Ren', Kostohryz 'i Lazeck$ – ti 
v%ichni mu sv!#ovali své rukopisy s prosbou o posouzení, probírku, rady, %krty. 

V pr(b!hu roku 1933 v%ak do%lo k roztr&ce mezi 'leny -ádu, zvlá%t! mezi Franzem  
a Stanislavem Berounsk$m. Jan Franz stále otev#en!ji nesouhlasil s vyost#en$m 
politick$m pohledem Berounského, s jeho bojovn! katolickou kritikou liberalis-
mu, pokusem rozpracovat v duchu pape&ské encykliky „stavovskou my%lenku“, 

28



s pohledem, jen& v -ádu za'al zasti"ovat literaturu, jí& se cht!l Franz v!novat 
p#edev%ím. A navíc – zklamání spoluzakladatele 'asopisu je také násobeno 
rozchodem s dosavadní velkou láskou. Franz opou%tí %kolu a následná dvouro'ní 
náro'ná vojenská slu&ba a plí&ivá deprese jeho k#ehkého ducha nalomily natolik, 
&e se ke kritické a p#ekladatelské práci u& nikdy nevrátil. Je%t! se ho k literární práci 
sna&il p#átelsky pobídnout Franti%ek Halas a prost#ednictvím Josefa Palivce také 
Karel )apek, kter$ mu nabídl místo svého tajemníka, ale marn!. Pokus dokon'it 
/lozo/ckou fakultu nevy%el, a tak Franz nastoupil na p#ímluvu historik( Zde"ka 
Wirtha a Cyrila Merhouta  jako archivá# do Zemského archivu. Po válce o svém 
mlad%ím spolupracovníkovi Merhout napsal: „V%ichni jsme shodn! uznávali jeho 
naprostou 'estnost a osobní u%lechtilost, ale také a& nemístnou skromnost. Dr. Wirth 
jej ji& od svého poznání naz$val ,'lov!kem Bo&ím‘. Mn! byl pracovníkem oddan$m, 
tich$m a velmi piln$m. Doktorem mohl b$t dávno, kdyby nem!l úzkostlivosti, které 
jiní nemají. D#el za pár halé#( a nikdy si nikomu nest!&oval, a' jsem pozoroval, &e 
strádá a &e se odb$vá“.
14. 4. 1942 je Jan Franz p#edvolán na ú#ad práce a totáln! nasazen do N!mecka. 
Ur'eno mu bylo Lipsko, lh(ta: do konce války. A Franz(v b$val$ u'itel na gymnáziu 
Václav Kri%tof pozd!ji pronese: „Tak se osud spikl, aby zdolal jedine'ného ducha. 
-ekové by tomu #ekli: závist boh(!“ Franz pracuje v Lipsku v malé ko&elu&n!, 
kde d!lá ty nejt!&%í a nejhrub%í práce. Jeho posledními texty se staly dopisy psané 
p#evá&n! oby'ejnou tu&kou kdesi v lipském lágru na pry'n! a posílané rodin!, 
Cyrilu Merhoutovi a Franti%ku Halasovi - &ádá o vyprání prádla, o zaslání chleba, 
jehly, nit!, kno.ík( a p#edev%ím cigaret. Na nic si p#itom nest!&uje. Jen tu a tam 
prokmitne zá%kub smutku: „Hlavn! té& chleba mi p#ilo&te, to víte, n!jak vykrmováni 
zde nejsme...“ nebo: „Práce je arci* dost, b$vám ve'er unaven, ale na tom není nic 
divného; do rána si zase 'lov!k odpo'ine...“ 
V roce 1943 za'aly nálety spojenc( na Lipsko a d!lnick$ lágr, kde bydlel, n!kolikrát 
zasáhly: „Prádlo, jak jsem psal, nepo%lu, je&to mi sho#elo p#i náletu, i ostatní v!ci, 
vyjma toho, co jsem m!l na sob! (zimník mám)...“ V dopisech se Franz také ptává 
na po'así, na polní práce a úrodu, jak je doma, co d!lají sestry, posílá blahop#ání  
k svátku rodi'(m i bratrovi, &ádá, aby mu poslali noviny. Mal$mi v$dechy jsou pro 
n!j sporadické dovolené. Bratr Josef po letech napí%e: „Kdy& Jan p#ijel dvakrát 'i 
t#ikrát na dovolenou dom(, b$valo to hor%í, ne& se dalo vy'íst z jeho dopis(. Ruce 
roze&rané od louh( a bolavé, bolavé skvrny na obli'eji, huben$. V lednu 1944, po 
velkém náletu, byl na dovolené; shrben$, nervózní, t#ásl se. O tom nejhor%ím, co  
v Lipsku pro&íval, psal a mluvil velmi málo.“
Pí%e se 'erven 1945. P!tat#icetilet$ Jan Franz se vrací z totálního nasazení, nemocen 
a vysílen. T#i roky tvrd! pracoval v podmínkách pro jeho k#ehk$ habitus naprosto 
zni'ujících. A v d#ev!ném baráku tuberkulosního odd!lení havlí'kobrodské 
nemocnice od podzimu 1945 pomalu umírá. Nav%t!vuje ho zde p#ítel Bohuslav 
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Reynek, rodina a mlad$ student Vojt!ch Vorel, kter$ zanechá na setkání drobnou 
vzpomínku: „Nikdy bych nev!#il, &e 'lov!k, stojící zlomen a sláb p#ed propastí,  
[...] umí tolik milovati +ivot. Jak p!kn! a trefn! mluvil o dne%ních pom!rech, pak  
o n!kter$ch autorech, nap#. o Ortenovi, Listopadovi, Fikarovi, Lazeckém, Hrubínovi 
i Zahradní'kovi! Kdy& jsem se zmínil o názvu Fikarovy sbírky Samotín, je& byla 
tenkráte teprve v tisku, vzpomínal s úsm!vem na vesnici tého& jména kdesi na 
Vyso'in!, kterou znal patrn! dob#e i s cel$m okolím. [...] a' netiskl ver%(, byl tak 
trochu básníkem“.

Jan Franz zem#el v nemocnici 6. dubna 1946, v tichosti, ve spánku, kolem páté 
hodiny ranní. Parte oznamovalo smrt archivního ú#edníka. Poh#eb se konal z Jit-
kova na h#bitov v Havlí'kov! Borové. Na h#bitov na kopec vynesli rakev sousedé  
z Jitkova a Janovi spolu&áci z obecné %koly. A p#ítel Rudolf Vo#í%ek p#iléhav!  
o mrtvém druhu dopov!d!l: „Jan Franz se nedovedl vt!snat do pravideln$ch kolejí 
v$nosného ob'anského povolání. Víme, &e hmotn! strádal a &e se stále víc uzavíral 
do své samoty s knihami a meditacemi. I ml'ení je #e'. Co kdy& tento vylo&en! 
kontemplativní 'lov!k tu%il n!co, co nedovedl #íci, k 'emu mu chyb!l jazyk a v$raz? 
Z(stal n!m$, nem!l tolik sil, aby vyk#i'el svou bolest a hr(zu z p#icházejícího 
chámství, z p#icházejícího  rozbití v%ech v$sostn$ch hodnot na%í k#es*anské kultury. 
V$sledek sv$ch bolestn$ch a úzkostn$ch meditací vyjad#oval slovy o „latentním 
%ílenství”, kter$m je zachvácena velká 'ást evropského lidstva, %ílenství, které 
jednoho dne propukne v celé své síle a uvrhne Evropu do hrozné katastrofy. Nesdílí  
ji& s námi osudy sv!ta po druhé sv!tové válce, kdy nevíme, bude-li budoucí sv!t 
civitas Dei nebo civitas diaboli. Na pohled statn$ Jan Franz, s o'ima podivného 
v$razu, ode%el v 36 letech z temnot ke sv!tlu.” 

Milo% Dole&al
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„Tak vy jste ta pozitúra z !ádu…“
Zapomenut" #esk" $losof Rudolf Vo%í&ek 
(3. února 1909 – 1. listopadu 1953)

Z médií a z úst politik( je u nás v posledních letech sly%et doslova #e'í 'ty#iapadesát 
o restitucích, o majetkovém vyrovnání s církvemi, p#edev%ím s církví katolickou. 
V!t%inou záporn$ch. P#itom se „restitucemi“ má alespo" 'áste'n! napravit cílená 
destrukce, jí& byly po 'ty#i desetiletí katolická církev i ostatní církve vystaveny za 
vlády komunistického re&imu. Byly zru%eny #eholní #ády a bez náhrady byl zabaven 
majetek církevních organizací. Z církevního %kolství a vzd!lávání se na dlouhá 
léta stala prakticky ilegální 'innost nebo tzv. soukromá zále&itost – obojí s rizikem 
tvrdého trestního postihu. Po sov!tském vzoru tu byl nastolen státní dozor nad 
církvemi, nepohodlní kn!&í i laici byli v!zn!ni, mu'eni, vra&d!ni nebo popravováni, 
a to nejen v „tvrd$ch“ padesát$ch letech. Pojmy jako „numerus clausus“ nebo „státní 
souhlas“, pokud %lo o kn!&ská povolání, jsou nám dob#e známy, i kdy& se obávám, 
&e v!t%ina dne%ní populace v produktivním v!ku – soud! podle b!&n$ch reakcí – 
'tvrtstoletí po znovunabytí svobody o ni'em takovém 'asto nic neví nebo nechce 
v!d!t. Stejn$m zlo'inem jako loupe&e a vra&dy bylo také to, &e cel$m generacím 
byl znemo&n!n p#irozen$ p#ístup k pramen(m evropské k#es*anské vzd!lanosti. 
P#ed deseti lety jsme se stali sou'ástí Evropské unie, která krom! mnoha jin$ch 
neproz#eteln$ch gest v$slovn! odmítla se hlásit ke sv$m k#es*ansk$m a &idovsk$m 
ko#en(m. Evropa bude k#es*anská, nebo nebude, napsal v t#icát$ch letech minulého 
století Chesterton(v p#ítel Hilaire Belloc. Jeho prorocká a dodnes více ne& aktuální 
slova se objevila po'átkem t#icát$ch let minulého století na stránkách revue -ád, 
její& v$znam si tu p#ipomínáme.
Zeptejme se ne anonymního 'lov!ka z ulice, ale t#eba st#edo%kolského profesora 
/loso/e nebo studenta /loso/e na n!které z mnoha 'esk$ch univerzit, kdo byl 
Rudolf Vo#í%ek. Myslím, &e naprostá v!t%ina z nich bude v lep%ím p#ípad! pouze 
hádat, pokud neodpoví podobn! jako Josef ,vejk. O Rudolfu Vo#í%kovi víme, &e 
se narodil 3. února 1909 v Hodonín!, tedy ve stejném m!st! jako T. G. Masaryk 
– na toto téma pr$ 'asto vtipkoval v$roky o dvou tamních slavn$ch rodácích. Sté 
v$ro'í Vo#í%kova narození p#ipomenuly 'lánkem Gustava Erharta p#ed 'ty#mi lety 
Perspektivy, kulturní p#íloha Katolického t$deníku, a pro na%e zapomínání je jen 
p#ízna'né, &e se tak stalo s p(lro'ním zpo&d!ním. Prvního listopadu 2013 ub!hlo 
%edesát let od jeho smrti, tak&e si toto v$ro'í m(&eme p#ipomenout jen s men%ím  
zpo&d!ním. 
V Hodonín! Rudolf Vo#í%ek nav%t!voval gymnázium, potom studoval /loso/i  
a n!m'inu na Karlov! univerzit!. P#átelil se s Janem Pato'kou, kter$ ve t#icát$ch 
letech rovn!& publikoval studii v -ádu. Vo#í%ek p#ed osmdesáti lety obhájil na 
/losofické fakult! Karlovy univerzity diserta'ní práci Existenciální filosofie 
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Martina Heideggera a Karla Jasperse – dnes by, alespo" co do tématu, ne%lo o nic 
mimo#ádného, ale tehdy bylo akademické prost#edí u nás a& na v$jimky zamo#eno 
pozitivismem, zaclán!ly ony pán! Florianovy proslulé „olov!né zadnice v!#ících 
v!dy“. U obhajoby m!l Vo#í%kovi profesor Josef Král #íci: „Tak vy jste ta pozitúra 
z -ádu!“ V té dob! u& Vo#í%ek v revui -ád – byl jedním z jejích zakladatel( – 
publikoval. V prvním 'ísle se v roce 1932 objevila jeho studie o skladebné /loso/i 
J.-L. Fischera. O t#i roky pozd!ji zde uve#ejnil esej o obou n!meck$ch myslitelích 
nazvanou Tragika osamocení a heroismus ztroskotání ve filosofii Martina 
Heidegegra a Karla Jasperse. Není to pouhé referování, ale jde o fundovan$ vhled 
a v$klad. Je zajímavé, &e zhruba ve stejné dob! p#ekládal Josef Florian ve Staré -í%i 
díla Gabriela Marcela a Maurice Blondela, tak&e se dá #íci, &e se poznání tehdy 
sou'asné /loso/e u nás ubíralo dost netradi'ními stezkami. Rudolf Vo#í%ek k nám 
na stránkách -ádu uvedl také jiného n!meckého myslitele, znalce Kierkegaardova 
díla a katolického konvertity 1eodora Haeckera (1879–1945). Od Haeckera vy%la 
v roce 1938 v „Knihách -ádu“ kní&ka K#es*an a d!jiny (v p#ekladu Jana Hertla), 
v roce 1940, a tedy ji& za nacistického Protektorátu, kní&ka Co je 'lov!k?, která 
je ostrou polemikou se „zdroji a sou'ástmi“ nacistické ideologie, jako& i obranou 
Izraele a jeho svat$ch d!jin. Nelze opomenout, &e díky Vo#í%kovi se na stránkách 
-ádu objevila v p(li t#icát$ch let také studie Nikolaje Ber0ajeva Demokracie a 
socialismus, v ní& rusk$ exilov$ /losof poukazuje na neslu'itelnost bol%evické 
ideologie s demokracií. 
Po studiích Rudolf Vo#í%ek u'il n!jak$ 'as na gymnáziu v Kralupech, potom 
pracoval v nakladatelství J. R. Vilímek – odtud dostal podle sv!dectví Ladislava 
Jehli'ky v období druhé republiky vyhazov za obsáhlou studii Úpadek a sláva 
'esk$ch d!jin; p#e%el potom do nakladatelství Vy%ehrad. U revue -ád je t#eba  
mít na pam!ti krom! jednozna'né staro#í%ské /liace také to, &e 'asopis zalo&ili  
a sv$mi studiemi, ver%i i prózou, kritikami a p#eklady do n!j vedle Vo#í%ka p#ispívali 
vesm!s tehdy stejn! mladí lidé ve v!ku kolem p!tadvaceti let: Jan Franz, Jan Hertl, 
Stanislav Berounsk$, Timotheus Vodi'ka, Václav Ren', Franti%ek Lazeck$, Josef 
Kostohryz a dal%í. Na to se snadno zapomíná a anachronicky zp!tn! si do on!ch 
podivn! setm!l$ch t#icát$ch let „#ádisty“ promítáme jako &ivotem a d!jinami 'asto 
t!&ce vyzkou%ené „ctihodné kmety“.  M!l jsem to %t!stí, &e jsem se s -ádem a s jeho 
mimo#ádn! bohat$m obsahem seznamoval n!kdy ve druhé polovin! %edesát$ch let, 
a byl jsem tehdy zhruba stejn! stár jako jeho vydavatelé t#icet let p#edtím. Kdy& jsem 
se ov%em na po'átku devadesát$ch let p#i zakládání 'asopisu Souvislosti koleg(m 
p#iznal, &e za vzor pro nov$ 'asopis je mi práv! -ád, byl jsem v na%ich „katolick$ch 
kruzích“ denuncován tém!# jako nep#ítel a brzda pokroku. „-ádisté“ samoz#ejm! 
nebyli &ádn$ spolek staromilc(, p#edstavovali dynamickou alternativu k pon!kud 
zatuhlému a& zatuchlému prvorepublikovému prost#edí. Nebyli militantní sektou, 
ale praktikovali katolick$ ekumenismus, tedy ekumenismus %típen$ v pravd!, 
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ne%lo o &ádné krotké synkretické p#ez(vky, jak to 'asto m(&eme vid!t v posledních 
desetiletích. Jejich vst#ícnost k na%im evangelík(m byla autentická. V -ádu m!li 
od prvního 'ísla zavedenou rubriku Listy z )eskoslovenska, ve které si nezatí&en! 
utahovali z tuzemsk$ch kli%é jako „t#istaletá poroba“, z plytkého pokroká#ství, ale 
také z ruralismu nebo z Vít!zslava Nezvala coby novope'eného socialistického 
realisty k#í&eného se surrealismem. Velice v$mluvná je také konfrontace dobového 
ideologického balastu o Janu Husovi s Husem skute'n$m. 
Po válce Rudolf Vo#í%ek p#ipravoval k vydání knihy ve skvostné #ad! nakladatelství 
Universum, pracoval na vlastním obsáhlém díle Filoso/e kultury, z n!ho se v%ak  
nic nezachovalo. 19. 'ervna 1952 byl zat'en, za údajnou velezradu byl odsouzen  
k jedenácti let(m &alá#e, trest si m!l odb$t v táborech ve Vina#icích a v Bytízu  
u P#íbrami. Podle sv!dectví jeho p#ítele a spoluv!zn! Ladislava Jehli'ky je pov!st,  
&e Rudolf Vo#í%ek zem#el na uranu na leukémii, nepravdivá. Nemocn$ m!l b$t u& 
p#ed uv!zn!ním. Jehli'ka #íká: „Je%t! kdy& jsme byli spolu v nakladatelství Vy%e-
hrad, tak Vo#í%ek, v&dycky vesel$ a pln$ &ert(, v poslední dob! nápadn! zesmutn!l: 
mo&ná o své nemoci u& v!d!l a tajil to. Jist!, p(sobila také doba. Zem#el na svátek 
V%ech svat$ch. Byl to svat$ 'lov!k, i kdy& nebyl prohlá%en za svatého.“ Z(stala po 
n!m &ena se dv!ma d!tmi, Marie Vo#í%ková pozd!ji pracovala ve Vy%ehradu. 
Studii Úpadek a sláva 'esk$ch d!jin napsal Rudolf Vo#í%ek v krátkém mezidobí 
druhé republiky. P#edstavuje shrnující od(vodn!nou polemiku s ideologií první 
republiky, je& ve své bezprost#ednosti nijak neskr$vá roz'arování, ho#kost, smutek. 
Není v ní satisfakce ani %kodolibá radost ve smyslu „vidíte, my jsme to p#ece #íkali  
u& dávno“, ale strach, tíse" z budoucnosti a p#edev%ím obava o budoucnost.  
Autor sám na jednom míst! v$slovn! zd(raz"uje, &e z toho, co se po Mnichovu  
s republikou stalo, není &ádn$ ani ten nejmen%í d(vod k radosti. S odstupem v!t-
%ím ne& t#i 'tvrtiny století m(&eme – sine ira et studio – vést spor o to, doplatila-li 
první republika na „fale%ná principia“, která jí vlo&il do vínku její zakladatel, nebo 
jednodu%e „jen“ na své nev$hodné geogra/cké postavení: p#ipome"me si tu znovu 
varovná slova Havlí'ka a Palackého o tom, 'í ob!tí se nutn! d#íve 'i pozd!ji 
stane prostor podunajské monarchie, jestli&e se rozpadne na malé, mocensky 
slabé státe'ky, které navíc z(stanou v zajetí sv$ch star$ch #evnivostí. Následky 
tohoto rozpadu vidíme a neseme si v sob! dodnes. Nechci vyvolávat nostalgii po 
Rakousko-Uhersku, to jsme ostatn! ned!lali ani v revui St#ední Evropa, která 
za'ala vycházet jako samizdat v roce 1984 a v mnohém rovn!& navazovala na -ád.  
Podle Mikulá%e Lobkowicze znamenala první republika nevyu&itou, promarn!nou 
%anci. Koneckonc( o tom, jak je doba pouhého dvacetiletí historicky krátká, si 
m(&eme práv! nyní u'init analogickou zku%enost s obdobím uplynuv%ím od vzniku 
samostatné )eské republiky v roce 1993. Ta p#ipomíná ve srovnání s útvarem naz$-
van$m )eskoslovenská republika ze v%eho nejvíc pohádku „Jak d!de'ek m!nil, a& 
vym!nil“: Podkarpatskou Rus jsme automaticky vydali napospas Stalinovi  
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a p#itom se mluvilo o obnovení republiky v p#edmnichovsk$ch hranicích.  
Po válce jsme vyhnali dva a p(l milionu N!mc(, p#ed dvaceti lety jsme se – na%t!stí 
nekrvav! – rozpojili se Slováky.
)asto jsem p#em$%lel nad kupodivu trefn$m, ne-li p#ímo jasnoz#iv$m v$rokem 
man&elky prvního 'eskoslovenského prezidenta T. G. Masaryka Charlotty o )e%ích: 
dovedou podle ní nábo&ensky cítit, ale neum!jí nábo&ensky myslet. Její v$rok 
koresponduje s Vo#í%kov$mi slovy v úvodu jeho úvahy: „)esk$ 'lov!k vá%niv! hledá 
pravdu. Chce pravdu plnou, nezkrácenou, ,praudu praudoucí’, abychom mluvili  
s Ji#ím ,matlánem Terezy Novákové, av%ak dvakrát v jeho d!jinách se stalo, &e toto 
prahnutí po pravd! jej svedlo na nepravé cesty. Jako impuls je hluboce existenciáln! 
zakotveno, ale vyúst!ní tohoto bytostného puzení a planutí b$vá velmi 'asto fale%né. 
Av%ak prvotní hnutí je tak silné, &e se tento 'lov!k do této své pravdy hluboce 
zakousne, neustále v ní p#emy%luje dál a dál, a nepozoruje, &e toto vzplanutí jej 
svedlo jinam, ne& p(vodn! cht!l. /…/ ,matlán to cítí, ale p#ece ve svém prahnutí 
z(stává, jeho hledání pravdy – a to je práv! charakteristické – je emocionálním 
tou&ením, je práv! hledáním, které se nakonec spokojuje se sebou sam$m.” Na 
následujících stranách Vo#í%ek polemizuje s Masarykov$m pojetím 'esk$ch d!jin 
jako v$voje od „teokracie” (katolicismus, Habsburkové) k „demokracii“ (husitství, 
ideje a ideály humanitní první republiky). A otázka, kterou si na úvod Rudolf 
Vo#í%ek klade, je pozoruhodn! aktuální také práv! dnes: je laick$ totalismus, 
naprosté odbo&%t!ní sv!ta i spole'nosti, rozbití v%ech nábo&ensk$ch (konkrétn!: 
k#es*ansk$ch) vazeb smyslem 'esk$ch d!jin? A je tedy i pravda, &e „sláva 'esk$ch 
d!jin byla nejv!t%í tehdy, kdy 'esk$ národ byl v opozici a p#ímo nep#átelství  
k úst#edním zásadám k#es*anství”? Proti Masarykovu konstruktu z devatenáctého 
století staví Vo#í%ek organické pojetí Peka#ovo: starost o zaji%t!ní národní existence, 
ale neomezuje se v$lu'n! na n!, dodává zárove" „pé'i o jeho du%i”, s tím, &e hybnou 
a zárove" záchovnou silou nejen nábo&enské existence bylo, a bohdá i bude, 
„k#es*anské utvá#ení &ivota”. Linie vedoucí od svatého Václava a doby Karla IV.  
p#es r(zná kataklysmata k barokní dob!, v ní& byla „vytvo#ena 'eská vesnice,  
'eská píse", 'esk$ slovesn$ projev, jak jím &ijeme dodnes, a zárove" n!co, co lze 
nazvat 'esk$m slohem”. V této linii také &ilo a d$chalo um!ní devatenáctého století 
– Erben, Mácha, N!mcová, Ale%, Mánes, Smetana, Dvo#ák. Není zde místo pro 
zd(razn!ní a v$'et toho, v 'em po v%ech kataklysmatech navazovalo na tuto linii  
v literatu#e, um!ní a hudb! zcela nedávno pominuv%í století dvacáté. Nemá-li nás, 
na%e národní spole'enství, po p(lstoletí totalitní krutovlády „internacionální %edi” 
(Josef Florian) a po znovunabyté svobod! v roce 1989 postupn! pohltit a zadusit 
„civilizace smrti”, z(stává stále aktuální nejen Belloc(v v$rok, kter$ jsem uvedl  
v úvodu, ale také odkaz &ivota a díla /losofa Rudolfa Vo#í%ka.

Josef Mlejnek
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Timotheus Vodi#ka: Stavitelé v'(í

Ke sv!tu jako by se muselo p"icházet, namísto toho, abychom ze sv!ta rostli. 
Jinak "e#eno: co$pak nám nezb%vá, ne$ jen „zrcadlit poru&enost“?

Timotheus Vodi'ka byl jedním ze zakladatel( 'asopisu -ád, dodnes se mnozí 
jen t!&ko vyrovnávají s jeho velmi konzervativním postojem, ve kterém nehodlal 
p#istupovat na &ádné kompromisy. Pro tento sborník jsme pou&ili text, kter$ se 
zab$vá reakcí na knihu „Stavitelé v!&í“.
Marie Rosa Junová vydala v Tasov! roce 1947 sbírku n!kolika obsáhl$ch literárních 
kritik a úvah o próze. V názvu jde o odkaz na Luká%e 14, 28-30, jde o skute'né 
stavitele v!&í, kte#í si mají svou v!c v klidu dostate'n! promyslet a nepou%t!t se do 
díla, pokud nemají sil na jeho dokon'ení. 
A je to kniha ducha silného, Vodi'kovi v ní jde o fundamentální zále&itost, jakousi 
teologii p#íb!hu, kter$ se autor(m jeho sou'asnosti rozpl$val pod rukama, románo-
vého p#íb!hu, kter$ se ve dvacátém století prom!nil sou'asn! s prom!nou 'lov!ka. 
Ji& více není skute'né vypráv!ní, není siln$ románov$ d!j, kde by události vyvstávaly 
jedna z druhé – samá introspekce, úvahy, zrcadlení v!cí v mysli, odehrávání, ke které-
mu vlastn! „není p#ístup“. Vodi'ka si st!&uje: ke sv!tu jako by se muselo p#icházet, 
namísto toho, abychom ze sv!ta rostli. Jinak #e'eno co&pak nám nezb$vá, ne& jen 
„zrcadlit poru%enost“? V tomto smyslu je jeho nárok jasn$: skute'n$ vyprav!', 
romanopisec, musí b$t stavitelem v!&e, mu&em rozmyslu, a na druhé stran! nesmí 
ztratit to, co mu uchovává nezprost#edkovan$ vztah ke sv!tu – musí z(stat dít!tem, 
které má ke sv!tu nezprost#edkovan$ vztah. Dlu&no ov%em poznamenat, &e nároky 
Vodi'ky jsou v tomto snad a& p#íli% nesmlouvavé – takov$ vztah zahrnuje v sob! 
v!domí metafyzického zalo&ení sv!ta a tedy p#esahu sv!ta p#es jak$koli p#íb!h, p#es 
jakoukoli situaci. Vodi'ka vidí u sv$ch vrstevník( – romanopisc( velk$ problém 
relativizace práv! v tom, &e se jednotlivé d!ní a jeho re.exe utápí v nahraditelnosti,  
za kterou „není nic“, jen individualita a její vnit#ní d!ní, které se staví do st#edu 
v%eho a tvá#í se, &e je v posledku d(le&it!j%í ne& skute'nost. Víme, &e není, ale co se to 
zm!nilo?
V tomto smyslu lze samoz#ejm! je%t! rozli%ovat, kde jde o jasnou redukci sv!ta na 
jakousi plebejskou „oby'ejnost“, která je z 'ásti v!domá, jako u Karla )apka nebo  
u Vladislava Van'ury, a kdy jde naopak o skute'nou ztrátu sv!ta vypl$vající z p#e-
cen!ní vnit#ních „d!ní v du%i“ jako u Egona Hostovského a Karla Schulze. Práv! na 
románu Kámen a bolest ukazuje Vodi'ka, &e zde stavitel v!&e nedob#e rozvrhl svoje 
schopnosti – a v$sledné dílo není skute'n$m románem. Jak ale této v$tce rozum!t? 
Zda jde o román nebo ne, to nemusí 'tená#e zajímat, kdy& ho 'tení zaujme a dílo se 
mu „líbí“. S touto nevyslovenou námitkou se pot$ká i Vodi'ka, kter$ jednak s velk$m 
nadhledem bagatelizuje „vkus“ 'tená#( a jejich schopnost rozeznat kvalitu, pejorativn! 
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se vyjad#uje o reklam! atd., ale nakonec zamí#í do 'erného: tento styl prózy 'tená#i 
vyhovuje, nebo* mu umo&"uje, aby 'etl stejn! individualisticky, jako autor pí%e.  
V pozadí za tím je práv! „jen“ zrcadlení, nezávaznost. A Vodi'ka o'ekává od románu 
víc: chce, aby román ukazoval na d!ní sv!ta, na neredukovan$ sv!t, ve kterém se 
'lov!k st#etává s p#esahem p#es sebe sama, ve kterém není m!#ítkem v!cí. Jen takov$ 
p#íb!h se podle n!j dá vypráv!t, kter$ nespo'ívá v sob! samém.

Je v%ak jeho po&adavek reáln$? Není jeho kritická anal$za spisovatel( – sou'asník( 
spí%e anal$zou doby, která sv!t a jeho d!ní ztratila, proto&e u& nerozumí práv! oné 
prosté samoz#ejmosti, &e d!ní vyr(stá zcela nezprost#edkovan! ze sv!ta, nikoli  
z vnit#ního d!ní v subjektu? A& p#íli% vá&n! jsme vzali relativistick$ p#edpoklad, 
podle kterého skute'né je jen to, co „projde“ na%í myslí. Ano, moderní /loso/e  
v tomto smyslu odkryla mnoho zajímavého materiálu, nic proti my%lení o my%lení. 
Ale i kdyby: pak se „objektivita d!ní“ jen p#esunuje do jiného „modu operandi“, 
proto&e stejn! musím myslet takové v!domí (Bo&í), kterému je p#ístupné v%e, co  
se takto „d!je“ v myslích v%ech, kdo vnímají sv!t.

P#ijali jsme, nasákli do sebe p#edstavu, podle které tam, kde není pozorovatel, tam 
se v%e, co se d!je, vlastn! neodehrává. Kde není pozorovatel, tam nejsou 'ervánky, 
zvuk pta'ího zp!vu, tak se nekutálí kámen ze svahu atd.: do celku „na%eho“ sv!ta se 
to m(&e dostat práv! jen tehdy, kdy& cokoli z toho n!kdo vnímá, re.ektuje, dá tomu 
ve svém my%lení tvar. A naopak, jsme uchvácení tím, jak m(&eme ve svém my%lení 
vytvá#et sv!ty, které sice nejsou „p#írodními reáliemi“, ale vzbuzují mo&ná je%t! více 
emocí, touhy, strachu, romantického vzplanutí atd., ne& to, co je primárn! fyzicky 
skute'né a nakonec %edivé, nudné, p#íli% v%ední.
P#ijali jsme p#edstavu, &e v%e podstatné se odehrává v na%em my%lení, a skute'nému 
d!ji proto ani nelze rozum!t „o sob!“. Vodi'ka vidí, &e z tohoto materiálu skute'n$ 
„román“ není mo&né vytvo#it – a vyt$ká jednotliv$m autor(m, &e nejsou dobr$mi 
staviteli v!&í. Otázka ale je, jestli tradi'ní román, po kterém Vodi'ka volá, není 
pouze jakousi „p#echodnou formou“, která mohla vznikat jen ve velmi omezeném 
období, ve kterém ji& m!l autor svobodu k p#íb!hu a je%t! neztratil sv!t. Vodi'ka m!l 
v jistém smyslu pravdu: sv!t ztratit nemusíme, m(&eme se k n!mu vrátit, m(&eme 
op!t za'ít chápat d!ní jako to, co se t$ká nás v%ech a co není „jen pro na%e o'i“. Ale to 
je v$kon v!t%í ne& napsání románu, a je otázkou, zda práv! román je forma, ve které 
by %lo takov$to návrat ke sv!tu sdílet se 'tená#em.

Josef ,togr
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Stavovská my&lenka

Mluvíme-li s druh%mi, pak hledáme souhlas a sna$íme se rozpt%lit 
nesouhlas – s v!domím, $e se nesouhlasu nikdy nelze zcela zbavit.

Ve sborníku Stavovská my%lenka I., kter$ vy%el v roce 1936 a ve kterém publikovali 
Stanislav Berounsk$, Rudolf Vo#í%ek, Leopold Pe#ich a dal%í (1), se m(&eme do'íst, 
&e „stavovská my%lenka má budoucnost“. Toto „má budoucnost“ pova&uji za klí'ové 
pro p#ístup k interpretaci celé v!ci. Ale abychom pochopili, co je tím mín!no, 
musíme se vrátit o desetiletí zp!t k encyklice Rerum novarum. Ano, není bez 
zajímavosti, &e u& tady se alespo" v 'eském p#ekladu vyskytuje slovo „stavy“. Cituji: 
„(Církev)... trvá na tom, aby lidé v(ech stav' spojili své síly a sna&ení k tomu, aby se 
zájm'm d"lník' co nejvíce napomáhalo; a soudí, &e se k tomu má pou&ít  
i zákon' a státní správy, ov(em rozumn)m zp'sobem.“ Jak vidíte, tahle my%lenka je 
sou'ástí celkového pojetí problémového pole Rerum novarum, a s touto proble-
matikou se nedá za'ít a& s encyklikou Quadragesimo anno. Pojetí stav( jako existující 
struktury a jako struktury, která je protikladná k pojetí „t#íd“, je u& od samého 
po'átku obsa&eno v encyklikách, které se zab$vají d!lnickou otázkou.

Encyklika RN na'rtává základní témata, ze kter$ch pak dále vycházejí v%echny 
dokumenty magisteria: p#edev%ím práce není zbo(í. Práce se stala zbo&ím a&  
v devatenáctém století, a to se vyhrotilo p#i zru%ení systém( panství – u nás se 
to prezentuje jako zru%ení nevolnictví, ale o co vlastn! %lo? P#edev%ím byly ne-
kontraktové vztahy v rámci panství p#evedeny na vztahy, ve kter$ch se v%e „prodává“ 
– tedy i lidská práce. V$sledek samoz#ejm! znamenal velkou mobilitu takto uvol-
n!n$ch „pracovních sil“, a práv! tuto radikální zm!nu, vynucenou pen!zi a jimi 
diktovan$m „trhem práce“, encyklika RN re.ektuje a správn! komentuje. Ukazuje 
toti&, &e p#eru%ením star$ch vazeb nebyla zru%ena p#irozená povaha vztah( mezi 
lidmi, a v souvislosti s tím konstatuje, &e i kdy& byly zru%eny formy, ve kter$ch se 
doposud organizovaly spole'enské vztahy (tradi'ní vrchnostensk$ systém), nic to 
nem!ní na tom, &e stavy existují. Dal%í klí'ové formulace pak poukazují na povahu 

------------------------------------------
Pozn. 1:  Sborník obsahuje tyto p#ísp!vky:

Filoso/cké a sociologické p#edpoklady moderního stavovství / R. Vo#í%ek
Stavovská my%lenka (Moderní stavovské státy) / J. Havelka
Encyklika Quadragesimo anno a stavovské z#ízení / F. Kosatík
Z d!jin stavovské my%lenky / S. Berounsk$
)eské stavovství ve st#edov!ku / J. Vesel$
Aktuálnost stavovské my%lenky / S. Berounsk$
Demokracie a stavovství / L. Pe#ich
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majetku – kter$ se v rámci uveden$ch spole'ensk$ch zm!n stal stejn! „vytr&en$ ze 
spole'ensk$ch vazeb“ jako námezdní pracovní síla. Vlastnictví je nesporn! n!'ím 
nevyvratiteln$m, nále&í ke 'lov!ku a jeho svobod!, ale vlastnictví nemá 'lov!k 
vytvá#et, ani u&ívat bez ohledu na druhé – a zde je odkaz na star%í vrstvy Starého 
zákona, nebo* majetková nerovnováha ohro&uje samu podstatu spole'nosti jako 
organismu &ijícího ze vzájemnosti, a tedy i z odpov!dnosti za druhé.

Encyklika vybízí k tomu, aby se lidé stejného stavu spojovali a vytvá#eli nové 
struktury, které by mohly nahradit rozpadávající se a nedostate'né struktury 
staré. Ale op!t trvá na tom, &e se tím nijak nem!ní povaha spole'ensk$ch vztah( 
v samotném základu. Nov$ v$znam tu nese my&lenka subsidiarity, která se zde 
v$slovn! uvádí jako „nosná“ i v nové situaci. Její v$znam je v nov$ch podmínkách 
zcela jin$, ne& jak$ m!la ve st#edov!ku. Po období osvícensk$ch centralizujících 
stát( a po staletích rozkladu a cílené demontá&e star$ch spole'ensk$ch struktur je 
t#eba znovu opakovat, &e se nelze spoléhat na &ádná ideologická #e%ení a &e o sv$ch 
v!cech mají rozhodovat ti, kdo mají na v!ci zájem. Ale nikoli krátkodob$, aktuální 
zájem. Sdru&ování má smysl práv! v tom, aby se znovu ukázalo, &e spole'n$ zájem 
p#esahuje jednotlivého 'lov!ka a jeho cht!ní. +e se o spole'ném zájmu musí ka&d$ 
'lov!k s druh$mi „bavit“, musí hledat zp(soby, jak ve v!ci svého zájmu jednat spolu 
s druh$mi. Tohle v%e obsahuje ji& encyklika RN. Pokud se setkáváme s povrchními 
interpretacemi, &e %lo o „reakci“ na spole'enské zm!ny a vznik „t#íd“, m!li bychom 
b$t schopni argumentovat, &e je to naprosté p#ekroucení skute'nosti. Rozd!lení 
spole'nosti na t#ídy a uva&ování o spole'nosti jako o struktu#e, její& dynamika 
je zalo&ená v antinomii t#íd, je ze své povahy chybné. Jde o novodobé reduktivní 
schéma, které nepostihuje celek v%ech spole'ensk$ch vztah( a u& v(bec nevystihuje 
smysl a povahu spole'ensk$ch proces(, spí%e jejich smysl zakr$vá.

Teprve s touto v$bavou m(&eme porozum!t vlastnímu p#ínosu encyklika QA na 
za'átku t#icát$ch let dvacátého století. Jde v ní o to „nov! vytvá#et stavy“, tedy sna&it 
se o to, aby se spolu p#i #e%ení sv$ch problém( setkávali ti, kdo jsou jinak „na opa'-
n$ch b#ezích“ polarizované moderní spole'nosti. A pokud to nejde, tak je alespo" 
nutné, aby se formulace spole'ensk$ch témat odehrávala ve sdru&eních profesních 
(komorách). Je tu v$zva, pobídka: Vytvá#ejte formalizované struktury, proto&e spole'-
nost se bez nich neobejde. Encyklika QA reaguje na skute'nost: mnoho lidí se ocitlo 
bez jak$chkoli spole'ensk$ch vazeb, bez vztah(, a dostalo se tak do manipulovatelného 
postavení. V$zva encykliky je jasná: Spojujte se s druh$mi na v%ech úrovních, proto&e 
v tom je mo&né nalézt n!co z nezprost#edkované p#irozenosti 'lov!ka, pro kterou u& 
moderní doba nevytvá#í &ádné institucionalizované zast#e%ení. )lov!k dostal svobodu, 
ale za cenu nemalou: ztratil oporu pro to, aby si uv!domoval svoji sounále&itost 
s druh$mi. A proto tento apel, tato v$zva.
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U& v RN se #íká, &e naprostá rovnost není mo&ná, existují rozdíly mezi lidmi a tento 
stav je dobr$ a odpovídá p#irozenosti 'lov!ka. Spole'nost se nem(&e „skládat“ 
z jednotlivc(, postaven$ch na n!jakou um!le vytvo#enou a pro v%echny platnou 
rovinu. Kdykoli se n!co takového uskute'ní, je to ke %kod! 'lov!ka, proto&e to 
potla'uje jeho individualitu, odli%nost od druh$ch, jeho kreativitu, odpov!dnost. 
Aby se tyhle v!ci mohly správn! projevit, je t#eba, aby se lidé sdru&ovali, je t#eba,  
aby si vytvá#eli nové „instituce“ sami – a tyto instituce pak nesou procesy vypl$vají- 
cí z r(znosti lidí – umo&"ují, aby se tato r(znost projevovala a nevytvá#elo se 
ne#e%itelné spole'enské nap!tí.
Encyklika QA ale p#ichází i s n!'ím zcela nov$m, odli%n$m: mluví o „novém 
spole'enském #ádu“. Jako bychom se dostali do úpln! jiného sv!ta: tady se mluví  
o zcela konkrétním programu reforem. Jsou to reformy dvojího druhu: je to jednak 
(samoz#ejm!) reforma mravní, ale krom! toho je zde zmín!na reforma institucí. 
Samoz#ejm! zde nejsou my%leny instituce Církve, ale spole'enské instituce – jde tu  
o zp(sob správy stát(. Církev z(stává v tuto chvíli strukturou, která poskytuje 
jistotu, ale anal$za aktuálního d!ní vede pape&e k tomu, aby poukázal na nutnost 
nov! prom$%let správu ve#ejného prostoru. Nelze se u& vracet ke spole'enské 
struktu#e, která se rozpadla, byla rozlo&ena, postupn! cílen! demontována 
osvícenstvím. Pape& reaguje na situaci, kdy& u& problém zjevn! nebyl jen ve 
vzájemném odcizení, ale v(bec ve zp(sobech, jak$m byla spole'nost vedena. Bylo 
ji& z#ejmé, &e se ve#ejná moc ocitá pod vlivem ideologií otev#en! ohro&ujících 
k#es*anství. A práv! tady QA ukazuje na stavovské uspo#ádání jako na uspo#ádání 
perspektivní.

V 'eském prost#edí to samoz#ejm! m!lo zcela jiné aktuální konotace ne& v jin$ch 
'ástech Evropy. Auto#i sborníku Stavovská my%lenka m!li v QA jednozna'nou 
oporu – a sna&ili se ukázat, &e v korporativismu se nabízí cesta, n!kte#í pak dokonce 
u& ve své p#edstav! vid!li tuto cestu jako cestu, která má budoucnost. Ale mezi tím, 
co je perspektivní a co „má budoucnost“, je rozdíl. O stavovské my%lence se v tu 
dobu hovo#ilo pln$m právem. Encyklika mluví o nutnosti budovat stavy: nejde jen 
o to, aby se spontánn!, p#irozen$m sdru&ováním vytvá#ely podp(rné a vzájemn! 
prosp!%né struktury, pobídka platí pro vytvá#ení skute'né institucionalizované 
formy správy spole'n$ch v!cí. Tohle byla zcela z#ejm! reakce na konkrétní politic-
kou situaci v Evrop!, kde se na jednu stranu centralizovala moc a na druhou 
stranu v Itálii Mussolini vytvá#el systém, kter$ vyu&íval stavovské uspo#ádání, ale 
kontrolované pln! centrální mocí. Stavovsk$ systém byl kontrolován a #ízen shora. 
A v encyklice QA se jednozna'n! a p#esn! #íká (i kdy& samoz#ejm! diplomaticky), 
&e stavy musí b$t samosprávné. A je%t! je v QA jedno místo, které jednozna'n! #íká, 
&e ti, kdo se cht!jí sdru&ovat a kdo se sdru&ují, mají právo na to, aby se sami podíleli 
na formulaci poslání toho subjektu, ve kterém se sdru&ují, resp. aby si mohli vybrat 
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subjekt, do kterého cht!jí vstoupit podle toho, jaké má cíle a zp(soby práce. To je 
zcela klí'ové. Pokyn „vytvá#et stavy“ je pochopiteln$ práv! v tomto kontextu – jde 
o pokyn, aby se nov! formující struktury nenechávaly „prázdné“, aby jejich „ducha“ 
neur'ovala pouze sv!tská moc. Je to pokyn, ze kterého je z#ejmé, &e si Církev cení 
svobody, kterou lidé v rámci probíhajícího spole'enského d!ní získali (!). Je to pole- 
mika s diktátorsk$mi re&imy, a to je u& p#ímá polemika s Mussolinim, proto&e ital-
ské stavy m!ly p#esn! zadanou spole'enskou roli v rámci italského fa%istického státu. 
(Bohu&el se z 'asového ohledu nemohu v!novat problematice Rakouska.)

U nás byla situace pom!rn! slo&itá. Po válce se zde #e%ily jiné problémy, zejména 
vypl$vající z celkového politického odklonu od -íma atd. a speci/ky anti-n!mecké 
nacionální ideologie, která p#i vzniku státu hrála podstatnou roli. Kdy& do 'eského 
prost#edí p#i%la encyklika QA, nebyl zde prakticky &ádn$ relevantní spole'ensky 
v$znamn$ nositel této my%lenky, která nebyla v!t%inou a ani &ádnou z v$znamn$ch 
reprezentací politick$ch stran vnímána jako politicky aktuální. Nebyl rozpoznán 
a vyu&it ani její potenciál nad-národní, kter$ mohl p#isp!t ke sní&enínap!tí mezi 
N!mci a Ma0ary na stran! jedné a )echy a Slováky na stran! druhé. Politick$ 
katolicismus se vezl na vln! celkové masarykovské politiky, kterou bychom dnes 
nazvali „korektní“ se v%í pejorativností, která se na toto slovo nabaluje. ,rámek 
toto téma v podstat! ignoroval, a pokud byl nucen se vyjád#it, marginalizoval ho. 
Politická re.exe QA byla minimální a minimální byla i reakce církevní hierarchie. 
Ilustrativní je, &e v tu dobu uznávan$ ideologick$ guru Bed#ich Va%ek v bro&u#e 
„Cesty k sociální spravedlnosti“ my%lenku stavovství zcela ignoroval. Bro&ura 
byla vydaná v roce 1931 - t!sn! poté, kdy tehdej%í katolick$ mainstreamov$ autor 
encykliku QA p#ekládal (!) - ale není zde o stavovství v(bec nic. Obsahuje jen jeden 
odstave'ek o k#es*anském solidarismu, ale jinak vlastn! bro&ura obsah encykliky 
zatajuje. ,lo o hojn! %í#en$ populariza'ní spisek, vypl$vá z toho, &e ani ze strany 
církevní hierarchie nebyl &ádn$ zájem aktuáln! se t!mito tématy zab$vat a nebyl ani 
zájem vysv!tlit pro' – t#eba v!c popsat a ukázat jako v na%em prost#edí neaktuální. 
Katolická populariza'ní p#íru'ka vyu&ívá dobov! roz%í#en$ nástroj – o tom, co je 
nepohodlné, je nejlep%í ml'et. Jak je to mo&né? Pro' se v )echách ne#eklo alespo" to, 
&e se jedná o reakce na italské reálie? Reakce na my%lenku stavovství se tak omezila 
pouze na ty, kte#í tuto my%lenku vzali za svou. Byla zde jen masa ignorujících a pár 
nad%en$ch zastánc(. 

Je%t! po polovin! 19. století a v mnohém i v rámci republiky diskutovali v%ichni 
se v%emi, tedy pokud mluvili 'esky. A to je p#esná ukázka role, do které se dostalo 
my%lení, které jsme v rámci této konference ukázali jako my%lení mimo hlavní 
proud, my%lení ne-mainstreamové. Na konci první republiky u& byli mnozí katoli'tí 
intelektuálové ignorováni, cizími, ale i „sv$mi“. Tato doba umo&nila postup, kter$ 
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známe velice dob#e a je pou&íván dodnes: my%lenky, které jsou n!jak nekompatibilní, 
nepohodlné, ru%í obraz vytvá#en$ politick$m hlavním proudem – jsou p#echázeny 
ml'ením. Dne%ní fráze „co se neobjeví v médiích, neexistuje“ se za'ala prosazovat 
práv! tady. Nejen v masarykovské republikánské „agend!”, i v politické formaci 
katolík( – v lidové stran!, v kléru.
Jak jsem #íkal na za'átku, v(bec u& ne%lo o to, aby se diskutovalo o souvislostech,  
o smyslu. V katolickém prost#edí té doby jsem nenarazil na diskusi o tom, pro' 
QA vyzdvihla práv! tato témata. Pro' je zde zv$razn!na role stav( jako n!'eho, co 
existuje a co se má znovuvytvá#et zdola? Jako by tuhle otázku nikdo nepova&oval 
za d(le&itou. Klademe si ji teprve s odstupem t#i'tvrt! století. Jeden z poznatk( 
vypl$vajících z této situace bychom si m!li odnést: je na nás, kdo si takové otázky 
m(&eme klást, abychom se sami nepodíleli na vytvá#ení takov$chto zaml'en$ch 
témat, jak$chsi bíl$ch míst my%lení, která nás ochuzují. Abychom se nenechali vést 
bez otázek, abychom nep#echázeli ml'ením situace, ve kter$ch jsme se m!li ptát. 
Pokud se jen necháme vést „hlavním proudem“, sami se podílíme na vytvá#ení 
takov$chto bíl$ch míst, nad kter$mi se nikdo nepozastaví. Je na nás, kdo jsme 
schopni taková místa identi/kovat, abychom u'inili jejich nesamoz#ejmost tématem, 
abychom vyslovili, ukázali to, co netematizuje, ba naopak zakr$vá mainstream. Je 
na nás, aby se bílá místa nestala v my%lení a v historii samoz#ejmostí. V&dy* práv! 
z t!chto zám!rn! stranou odsunut$ch témat mohou vzniknout podstatné vhledy, 
které nám umo&ní porozum!t tomu, co se v aktualit! „samoz#ejmého“ jeví jako 
nepochopitelné.

Kdo chce obhajovat základní my%lenku stavovství, musí otev#en! deklarovat, &e 
p#irozená spole'enská struktura vychází z p#irozené nerovnosti mezi lidmi. To bylo 
pobu#ující u& ve t#icát$ch letech, paradoxn! v dob!, kdy Hitler kázal nad#azenost 
n!mecké rasy a komunisté nad#azenost d!lnické t#ídy atd. Ale pokud si n!kdo  
v prost#edí ovládaném humanisty dovolil vycházet z principu nerovnosti, bylo to 
chápáno jako útok: Ale na co? Nem!lo to p#eci s nacismem ani t#ídní nesná%enlivostí 
nic spole'ného: bylo to jen zpochybn!ní základní humanistické teze o v%eobecné 
rovnosti v%ech ve v%em. Ano – byl to útok – útok na rozb#edlou manipulativnost 
neur'itého nivelizujícího humanismu. Spokojenost, pr(m!rnost, oby'ejn$ &ivot: 
v%ichni mají b$t se v%emi kamarádi, hledá se nejmen%í spole'n$ jmenovatel a pro 
v%echny lidi je takov$ spole'n$ jmenovatel nalezen: je jím „cokoli“. A kdokoli  
z tohoto „cokoli“ n!co vylou'í, tak v tu chvíli poru%uje pravidla a je na#'en  
z fa%ismu.

Ti, kdo obhajovali encykliku QA a my%lenky stavovského uspo#ádání, si velmi 
dob#e uv!domovali, &e teze, které vycházejí z p#edpokladu nerovnosti, budou v&dy 
kontroverzní, &e se o nich nemohou shodnout se v%emi. Musíme se smí#it s tím, &e 
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v&dycky bude existovat okruh t!ch, se kter$mi budeme v rozporu. Je to lep%í, ne& 
si nalhávat, &e se lze se v%emi dohodnout. Ale prosadit a obhájit tento p#ístup, se 
ukazovalo jako obtí&né, ne-li nemo&né.
Ka&dé hnutí v té dob! ukazovalo n!jak$ uzav#en$ systém pravd, s ambicí, &e 
postihuje obecn$ #ád, ve kterém není prostor, aby se 'lov!k pravdy teprve dobíral. 
Nebyl zde prostor pro to, aby prom$%lení sv!ta bylo ve své povaze otev#ené, aby 
se práv! v my%lení sv!ta a spole'enství s druh$mi odehrávalo n!co kreativního, 
n!co, co p#ekra'uje doposud provedené anal$zy atd. My%lení té doby ji& vycházelo 
ze zdánliv! samoz#ejmého p#edpokladu egality, kter$ v%ak nebyl nijak dolo&en, 
zargumentován, prokázán. V%echny sv!tské autority shodn! tvrdily jedno: sv!t 
se dá dob#e popsat z toho, co o n!m ji& víme, toti& z toho, co bylo. Z minulého. 
Budoucnost na tom (podle nich) nemohla nic zm!nit. Námi sledovaní auto#i naopak 
dob#e v!d!li, &e &ivot je kreativní a nerovnost stojí v základu vytvá#ení jakéhokoli 
vztahu mezi lidmi, kter$ není „jen“ formální a ve sv$ch nositelích nahraditeln$. 
Mimo jiné práv! v tom byl pro okruh osob, které nás zajímají, velk$m vzorem Josef 
Florian, kter$ dával okázale najevo, &e poslední, co by ho zajímalo, je n!jaká rovnost. 
Tahle my%lenka byla v okruhu katolick$ch nekonformních myslitel( samoz#ejm! 
dob#e známá a r(zné osobnosti s ní r(zn! pracovaly. 
Samoz#ejm! po válce pak cokoli, co se jen lehce op#elo o nerovnost mezi lidmi, 
dostalo nálepku fa%ismu. ,lo o zám!rnou „likvidaci“ tohoto tématu jako tématu 
spole'ensky relevantního. Proto se zcela ve svém v$kladu reálií té doby zásadn! 
m$lí Jaroslav Med, kdy& p#ijímá povále'né odsudky a sna&í se „fa%isující sklony“ 
'ásti katolické inteligence v této dob! „omlouvat“, relativizovat. Nikoli – je t#eba 
jednozna'n! konstatovat, &e na pozici t!ch, kdo hájili nerovnost jako princip, bez 
kterého není mo&ná &ádná kreativita, se nedá nic m!nit, a &e dnes jako tehdy platí,  
&e pokud chceme pou&ívat jako v$chodisko rovnost, musí mít p#esn! vymezen$ 
obor svého spole'enského uplatn!ní.

Ale zajímav$ je je%t! jeden motiv, kter$ doposud nebyl dostate'n! jasn! ukázán: 
osobnosti, které nás zajímají, jsou 'asto ozna'ovány jako „pokra'ovatelé Durycha“.  
Ale zde zdaleka ne%lo o durychovskou p#ímou „polemiku s mocí“: tito auto#i spí%e 
hledali zp(sob, jak nov! popsat spole'enské reálie, ani& by byli determinováni mocí  
a její aktuální podobou, ani& by se museli vymezit „proti ní“. ,lo sice o reakce na 
p#evládající spole'enské koncepty, ale nikoli p#ímé, pouze polemické. Podstatnou 
roli tu m!lo jak um!lecké ztvárn!ní, tak anal$za a interpretace. ,lo o p#ím$ i ne-
p#ím$ popis t!chto koncept( a jejich chyb, chybn$ch v$chodisek jak spole'ensk$ch, 
tak lidsk$ch. Zásadní p#ínos t!chto autor( spo'íval v tom, &e byli schopni sice 
díl'í, ale zásadní re.exe své doby – a tragédií zárove" bylo, jak málo byla tato v!c 
vnímána, rozpoznána, jak malá byla reakce na to, co se v tomto okruhu katolick$ch 
intelektuál( v tuto dobu diskutovalo. 
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Skute'nost, ve které se zdánliv! samoz#ejmé struktury první republiky rozpadly, 
také nep#ála t!m, kdo si uv!domovali slo&itost situace. Bylo t#eba rychl$ch, 
aktuálních spole'ensk$ch #e%ení. Druhá republika vznikala v #ádu dní po akceptaci 
mnichovského diktátu, ani p#i nejlep%í v(li nemohla mít ve sv$ch základech 
zabudované n!jaké prvky stavovské správy. Nikdo navíc nemohl tu%it, do jaké míry 
budou do její správy zasahovat N!mci, kte#í mohli zásadn! politickou strukturu 
druhé republiky ovliv"ovat, a nikdo nev!d!l, &e druhá republika bude „&ít“ jen 
n!kolik m!síc(. A tak se m(&eme na konci t#icát$ch let s praktickou snahou o uplat-
n!ní my%lenek stavovsk$ch prvk( p#i správ! státu u nás nadlouho rozlou'it.

Ale musím se vrátit je%t! k celkovému pou'ení, které si z této doby a z aktivit t!chto 
katolick$ch intelektuál( „na okraji“ odnést. To, co vidíme teprve dnes, nahlí&ely 
osobnosti, kter$mi se zab$váme, u& v první republice: není mo&ná jedna spole'ná 
#e', ve které by mohlo dojít k obecné shod!. Není mo&ná spole'ná #e' tam, kde 
je podoba spole'né #e'i diktována nivelizací, kdy #e', namísto aby ukazovala 
na souvislosti mezi tím, co je r(zné, zatla'uje v%echny a v%echno do toho, co je 
stejné. Na%e #e' je poru%ená, po-babylonská, a pokud se lidé cht!jí domluvit, musí 
vykonat víc, ne& jen formáln! ji ovládat jako jak$si neutrální nástroj p#ístupn$ 
v%em a pou&iteln$ v%emi. -e' nám m(&e umo&"ovat, abychom poukazovali na 
to, co pova&ujeme za d(le&ité, m(&e nám pomáhat k tomu, abychom se skrze 
ni orientovali ve stvo#ení, m(&e leccos. Ale p#edev%ím je prost#edím, ve kterém 
m(&eme b$t kreativní, popisovat, ukazovat, stav!t p#ed o'i sob! i druh$m. Mluvíme-li 
s druh$mi, pak hledáme souhlas a sna&íme se rozpt$lit nesouhlas – s v!domím, &e se 
nesouhlasu nikdy nelze zcela zbavit.

Osobnosti z této skupiny se nikdy n!jak v$razn! „neprosadily“, a dokonce i obraz  
o nich je siln! poznamenán t!mi, kdo jim nerozum!li, a* u& byli z jiného názorového 
b#ehu (jako je Václav )ern$), nebo zdánliv! ze b#ehu stejného (Ladislav Jehli'ka, ale  
i Bed#ich Fu'ík) a celá skupina se postupn! roze%la i vzájemn!, kdy& ka&dého z nich 
'as a osobní situace zavála n!kam jinam.
Mnoho z toho, co se tenkrát prom$%lelo, je ale aktuální dodnes. Cesta nekompati-
bility s p#evládajícím my%lenkov$m sv!tem je bez ohledu na to, co si myslíme, p#ed 
námi. Nemusíme si ji volit, m(&eme se jí chtít vyhnout, ale p#edstavy o sociál- 
ní struktu#e spole'nosti a o dialogu se sv!tem, které p#evládly v %edesát$ch letech,  
u& jsou zcela mrtvé, p#ekonané. Nebude se konat &ádn$ dialog, víme u&, &e  
v n!kter$ch ohledech není mo&n$. Cesta „plné kompatibility“ se sv!tem bere pro 
katolické intelektuály za své – vidíme to na sou'asném ponti/kátu pape&e Franti%ka. 
Souvisí to s otázkou, kterou jsem tuto p#edná%ku za'al, s otázkou porozum!ní 
budoucnosti. 

43



Stavovská my%lenka nemá budoucnost, o ni'em konkrétním ve sv!t! nelze #íci, &e 
to má budoucnost: budoucnost p#ed nás klade v$zvy, je otev#ená. P#iná%í situace, 
na které musíme reagovat. Mnozí po desetiletí reagují tak, &e se sna&í udr&et ve 
st#edním proudu, sna&í se udr&et v #e'i, která je nahraditelná a která v%e staví na 
zam!nitelnosti, nezávaznosti, vytvá#í zdání „zaji%t!nosti“, do které budoucnost 
nevnese pokud mo&no nic, co by vy&adovalo na%e odpov!dné rozhodování. Auto#i 
sborníku Stavovská my%lenka se nechali zlákat na snadnou cestu, na zkratku, kde 
sklouzli do opa'ného extrému: byli p#esv!d'eni, &e se jejich v!d!ní o sv!t! „prosadí“, 
&e je „perspektivní“, a tedy &e podobné zaji%t!nosti lze dosáhnout tím, &e se na 
my%lenku stavovství „spolehneme“. To byla samoz#ejm! zásadní chyba, a také proto 
jejich nad%ení „pro v!c“ nesdíleli zdaleka v%ichni z námi sledovaného okruhu. Ano, 
my%lenka stavovství je perspektivní v tom, &e ukazuje hloub!ji, ne& kam lze ukázat  
z mainstreamu aktuálních sociálních ideologií. Encykliky, ze kter$ch jsem citoval, 
jsou v$znamné v mnoha ohledech, snadno m(&eme zp!tn! vyhodnotit to, jak po-
mohly Církvi projít stoletím nastupujícího západního socialismu a komunistick$ch 
re&im(, ani& by musela p#ijmout reduktivní sociologické chápání spole'nosti  
a sociálních vztah(, které dnes v západním sv!t! získalo jasnou p#evahu. A stále je 
zde odkaz, kter$ má trvalou platnost, i kdy& není aktualizován: pokud se mají katolíci 
podílet na správ! spole'nosti, na fungování státu, m!li by stav!t na p#irozen$ch 
vztazích a institucionalizovan$ch formách, ve kter$ch se zv$raz"uje to, co mají 
dané skupiny spole'né a ve kter$ch se p#itom nezakr$vá rozdílnost, r(znost zájm(. 
Demokracie má svoji systémovou vadu: pokud v%ichni hlasují o v%em, nerozhodují 
o ni'em – skryt! rozhoduje ten, kdo manipuluje obrazem sv!ta. Pokud ale lidé 
rozhodují o tom, 'emu rozumí, a mají p#i tom dlouhodobou odpov!dnost, je 
mo&nost manipulace omezená. 
Encyklika QA na%la dlouhodob! platnou a reálnou cestu pro demokracie, které se 
budou dostávat do krizí – a v tom smyslu je my%lenka stavovství jako formy správy 
spole'n$ch v!cí n!'ím, co pat#í k my%lenkovému bohatství katolík(, kte#í rozumí 
historii a berou vá&n! svoji odpov!dnost za správu v!cí. Tato my%lenka byla u nás 
doposud re.ektována jen na samotn$ch okrajích spole'nosti, v'etn! spole'nosti 
katolické – nebyla doposud vzata vá&n! ani mnoh$mi z t!ch, kdo hledají alternativy 
k sou'asnému neut!%enému stavu v!cí. Encyklika QA nám ne#íká, co konkrétn! 
d!lat a jak dosáhnout stavu, ve kterém bude mo&né stavovskou my%lenku uplatnit – 
ukazuje v%ak, &e alternativa k sou'asné manipulativní demokracii je reálná. Ne#íká, 
jak vytvo#it cel$ systém tak, aby za'al fungovat, tedy jak takov$ model „zavést“, 
nedává návod. Ale ukazuje, &e je mo&né, aby spolu lidé &ili ve vysoce organizované 
spole'nosti a p#itom se vyhnuli zakr$vání skute'nosti, skrytému ovládání.

Pokud si dnes n!kdo bez p#ípravy a znalosti souvislostí p#e'te encykliku QA, 
m(&e pro n!j b$t zaujetí my%lenkou stav( nepochopitelné, dobov! podmín!né; 
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navíc na tuto pobídku u& &ádn$ dokument magisteria, pokud vím, nenavazuje. 
Ale porozumíme-li souvislostem, pak m(&e vyplynout, &e nejde o „aktuální omyl“ 
Pia XI., krok stranou, nedorozum!ní. Je na nás a t#eba i na na%ich následovnících, 
aby porozum!li tomu, co p#ed n! tento text a tato pobídka staví jako nárok, jako 
podn!t. 

Auto#i sborníku Stavovská my%lenka I. (na rozdíl od t!ch, kdo se sna&ili b$t 
„zabydleni“ ve spole'ensky pohodlné pozici) reagovali na v$zvu encykliky QA. 
Reagovali tak, jak mohli a um!li, v podmínkách a 'ase, kter$ m!li. Reagovali po 
svém, podle sv$ch zku%eností, schopností. Pro nás je to nádherná v$zva. M(&eme 
se p#ipodobnit t!m, kdo nev!d!li, jak bude vypadat zít#ek, kdo se ocitli uprost#ed 
nep#edvídateln$ch zm!n a spole'ensk$ch pohyb( v'etn! války a zásadních zm!n ve 
struktu#e obyvatelstva (vyhnání N!mc() a zm!n! sociální struktury s povále'n$m 
nástupem komunist(. Nikdo si v té dob! nemohl ani jen p#edstavit, jak bude 
vypadat Evropa za deset, patnáct let. Jestli je pro nás poselství t!chto lidí v n!'em 
velmi podn!tné, pak musíme varovat p#ed mainstreamem, p#ed snahou zabezpe'it  
se v tom, co zdánliv! „funguje“, musíme si p#ipustit, &e jsme na tom stejn! jako oni.

Josef ,togr
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Ladislav Jehli#ka

Plánovan$ p#ísp!vek o Ladislavu Jehli'kovi na konferenci p#ednesen nebyl, proto  
do sborníku pou&íváme alespo" p#íle&itostn$ 'lánek, zab$vající se tímto tématem.

Ta zem má svoji tragiku
$e se ti a$ dech ú$í.
Má t"i prdele básník' 
– a nikde $ádní mu$i.

Tuto auto-citaci pou&il Ladislav Jedli'ka v 'lánku „Chalupeck$ a pravice“, kter$  
vy%el v 'asopisu Rozmluvy '. 6, Lond$n 1986. Jehli'ka tedy pou&ívá obvyklou 
autostylizaci p#ímého kritika a „ lidového mu&e”. A tento 'lánek je pro nás zajímav$ 
nikoli kv(li Chalupeckému, ale kv(li tomu, jak v n!m Jehli'ka (asi nejlépe ze v%ech 
sv$ch prací) nep#ímo popsal skupinu katolick$ch intelektuál( z okruhu 'asopis( 
-ád a Obnova, která nás zajímá a kterou jsme nazvali „osobnosti mimo hlavní 
proud“. Jehli'ka mimo jiné pí%e: „Dal%í úkol Obnovy byl zejména v tom, aby se 
ud!lala jasná 'ára mezi katolíkem a lidovcem, p#esn!ji aby se vid!lo, &e katolík 
a lidovec není toté&“. Jde tedy o hledisko „vn!j%í“, spole'enské, kterému nahrává 
celkové hodnocení – %lo o skupinu, její& spole'ensk$ dopad (dosah jejich my%lenek) 
byl marginální, Jehli'ka to srovnává s dopadem samizdatu v osmdesát$ch letech, kdy 
sv(j 'lánek psal. Jehli'ka uznává v$znam zam!#ení na vnit#ní i zahrani'ní politiku, 
kulturu, národní hospodá#ství atd., ale podstatu obou 'asopis( (-ád i Obnova) 
podle n!j spo'ívala v tom, &e „…se po desetiletích protikatolického boje, pou%t!  
a pralesa, se tu v tradicích Staré -í%e a Durychov$ch („Rozmachu“) shlukli katolíci, 
kte#í p#eci jen n!co um!li a m!li u& také n!jaké jméno…“ A jmenuje Durycha, )epa, 
Zahradní'ka, Ren'e, Kostohryza, Lazeckého, Vysko'ila, Vilíkovského, Holinku, 
Králíka, Schwarzenberga (St#edu), Hertla, ,torma, Berounského, Vo#í%ka a dále pí%e  
i o „mnoh$ch jin$ch“.

Jehli'ka se na dobu, kterou znal, dívá po desetiletích tak, &e ji aktuáln! interpretu-
je. Interpretuje ji v opozici k té historické interpretaci, kterou provedl Chalupeck$, 
vy'ítá Chalupeckému, &e vidí tehdej%í situaci povále'n$ma o'ima, ale sám d!lá 
n!co podobného: vidí v%echny tyto lidi jako „skupinu“, která byla n!jak vnit#n! 
jednotná: jen&e ono %lo spí% o jednotlivé „projekty“, na nich& se mnohé z t!chto 
 osobností setkávaly a zase rozcházely. Práv! proto, &e %lo o osobnosti ne-main-
streamové, tak nem!ly &ádnou jednotnou ideologickou „bázi“, která by mohla zlep%it 
jejich „prezentabilitu“, vliv. Sv!dectví Jehli'kovo je sv!dectví anga&ované – ale zárove" 
velmi úzké, – jen tak se tu v%ichni „ne-lidove'tí“ katolíci mohou dostat do jedné #ady.
Jehli'ka byl asi o deset let mlad%í ne& skupina lidí okolo Hertla, a byl p#edev%ím 
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redaktor, jeho zájmem bylo vydávat kní&ky, a k tomu se dopracoval hlavn! za 
okupace a po ní – t!&i%t! jeho práce bylo v nakladatelství Vy%ehrad po válce.  
S cel$m okruhem katolické inteligence se sice znal „odmala“, a byl na to hrd$, pí%e 
kdesi, jak se p#ed ním Hertl vychloubal, &e napsal dv! stati o Stalinov! principátu  
a Sekanina s nimi pak „pot#el“ trockisty v komunistické stran!. Jehli'ka tím  
ilustruje celkovou atmosféru doby, a docela dob#e, jen je na tomto p#íkladu 
patrné také to, &e Hertlovi ani okruhu lidí okolo -ádu a Obnovy p#íli% nerozum!l 
– nerozum!l jejich „zájmu o sv!t“. Pravd!podobn! tyto stati 'etl, ale v jeho vzpo-
mínkách mu nestojí „za #e'“. A nebo naopak, nev!d!l, co s tím v%ím a necht!l 
si to p#iznat ani p#edtím, ani potom? Ob'as asi glosoval to 'i ono a tím na sebe 
upozor"oval, ale ve svém psaní z(stal vícemén! politick$ch komentá#(. V celé 
rozsáhlé sbírce 'lánk( a dopis(, uve#ejn!né pod názvem „K#ik koruny 'eské“ (kde 
je obsa&en i 'lánek z Rozmluv) vlastn! jen stále znovu rozvíjí a variuje n!kolik 
základních post#eh(, které jsou svojí povahou vícemén! „prakticky politické“. N!které  
z nich jist! mají svoje opodstatn!ní a ve své dob! %ly proti p#evládajícímu my%lení, 
ale dá se #íci, &e Jehli'ka v tomto smyslu není typicky ne-mainstreamov$, rozhodn! 
dovedl &ít s mainstreamem tak, &e se na n!m  p#i&ivoval. Byl „sv(j“, ironick$, 
demaskující, ale v &ádném p#ípad! není tím, kdo by um!l n!jak v$znamn! komen-
tovat to, co nás zajímá, d!ní v katolickém intelektu-álním prost#edí v t#icát$ch letech. 
Není tím, kdo by tuto dobu a jednotlivé osobnosti, kter$mi se zab$váme, pomohl 
n!jak synteticky interpretovat. 
Pouze konstatuje, &e se na konci t#icát$ch let u nás se%la dosti velká skupina 
katolick$ch intelektuál(, kte#í n!co um!li, byli sebev!domí a nijak nebyli zasa&eni 
tím, jak Církev dostala na frak po první válce. Ale ani tento soud nevy#kne nijak 
jednozna'n!. Vidí, &e Florian celou tuto skupinu v$razn! ovlivnil, ale nerozumí mu, 
– tedy nikoli ve smyslu rozum!ní 'lov!ku, ale v$znamu toho, co Florian d!lal. Opako-
van! pí%e, &e si m!l Florian vzít za vzor rad!j Chestertona ne& Bloy – nic proti 
intelektuálnímu anglickému katolíkovi, kter$ byl b#itk$m kritikem a dokázal pro 
v!c katolicismu alespo" na chvíli zaujmout inteligentního 'tená#e. Ale tento úsudek 
ukazuje, &e Jehli'ka nepochopil n!co z „%í#ky“ Florianova záb!ru, z jeho mystické 
samoz#ejmosti. Nerozum!l jeho hlubokému zalo&ení mimo jak$koli kompromis  
s v!t%inov$m my%lením, které se vydalo „nep#ijatelnou cestou“, v ní& opustilo Boha 
a stvo#ení tak, jak se nám dává, otevírá, jak nás oslovuje. Jehli'ka v t#icát$ch letech, 
kdy dor(stal, vid!l kolem sebe okruh katolické inteligence, ale nechápal, pro' je tolik 
ovlivn!n$ zdánliv! „neperspektivní“ t#etí cestou Florianovou – alespo" tak se mu 
to z#ejm! jevilo. Na této generaci“ intelektuáln! vyrostl, okoukal odtud z#ejm! svoje 
katolické sebev!domí, ale k téhle skupin! ji& nepat#il.
Pro nás je velmi zajímav$ práv! pro porozum!ní jisté diskontinuit! mezi skupinou 
kriticky a nekonformn! myslících intelektuál( okolo 'asopisu -ád a Obnova, a tím, 
co p#i%lo „potom“. Ukazuje to, &e taková diskontinuita tu ji& v jistém smyslu byla bez 
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ohledu na to, jestli dal%í, a samoz#ejm! mnohem tvrd%í a násiln!j%í, diskontinuitu 
zp(sobilo reálné d!ní vále'né a povále'né. Hertl(v okruh nem!l pokra'ovatele, ani 
Jehli'ka nepochopil, jak mimo#ádná byla „iniciace Florianem”, nezhodnotil to, 
co v -ádu a Obnov! 'etl, a pokud to chápal, pak po cel$ &ivot nena%el zp(sob, jak 
se k tomu vyjád#it, jak to re.ektovat. Hlavn! se zdá, &e si Jehli'ka sv(j v$chozí 
postoj de/nitivn! formuloval na konci války a po ní, re&im „podivné“ republiky 
do roku 1948 byl „jeho“ prost#edím, byl dobou úpadku, ve kterém se ale „dá &ít“ a 
dají se vydávat dobré kní&ky. Sm!#uje u& jinam – do reality, které jsme se nau'ili 
#íkat reáln$ socialismus, ke které pro n!j vedla cesta martyrská, cesta desetiletí v 
pracovních táborech. 
Zp!t do t#icát$ch let se odtud Jehli'ka vrací jen v n!kolika opakujících se 
„mantrách“, které bychom m!li znát, ale nem!li bychom se jimi nechat zmást. 

Josef ,togr
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Knihovna kardinála Berana (KKB) a konference „Od Josefa Floriana k Rio 
Preisnerovi“

Knihovna jako po#adatel seminá#(? Pro' ne, v dne%ní dob! jde o to literaturu 
'íst nikoli jako prezen'ní 'tená#, jemu& 'tení zapadá do b!&n$ch 'inností „dne“, 
ka&dodennosti, ale jako ten, kdo se zajímá o sv!t, a samoz#ejm! tedy i %ir%í kontexty 
'teného. )tená# sou'asnosti 'tené pln! pro&ívá – a nebo v n!m naopak „spo'ívá“ 
tak, jako &eny, které si berou do vany detektivku, aby si vychutnávaly popisy staré 
Pa#í&e a nechali Maigreta, a* si p#em$%lí, o 'em chce. Dnes lze 'íst bu0 „st#emhlav“,  
a nebo v pulsování, jako bárka pohybující se v bez'así.
Knihovna kardinála Berana pro ty, kdo jsou schopni 'íst „naplno“, prodírat se 
'ten$m ke sv!tu a k 'lov!ku, p#ipravila u& dv! konference; ta první byla na podzim  
roku 2012 o Josefu Kalvodovi, ta druhá na podzim 2013 o skupin! intelektuál(, kte#í 
„%li mimo hlavní proud“, které nikdo necht!l, na které jako by se m!lo zapomenout.

„Je to skv!lé téma“, zaslechl jsem v n!kolika podobách od ú'astník( konference: 
je to skv!lé téma, proto&e se ho dosud nikdo nechopil s p#im!#en$m zájmem, 
p#ístupem rozli%ujícím, oce"ujícím. Jaroslav Med se sice z literárního ohledu 
zab$vá dobou konce první republiky, krátk$m obdobím republiky druhé a dobou 
okupace, ale jeho pohled je a& p#íli% „obecn$“, a tak nemá dostatek pochopení pro 
analyticky a konzervativn! sm$%lející „mladé katolické mu&e“, zejména p(sobící  
v okruhu 'asopisu -ád. Nanejv$% se je sna&í bránit proti na#'ením, &e jejich my%lení 
bylo „fa%isující“ – a tím jako by tuto nálepku na nich jen potvrzoval. Ka&d$ si p#eci 
m(&e najít, &e práv! zde spo'íval zcela jasn! formulovan$ protipól v%eho bezb#eze 
humanitního a pozitivního, co reprezentovala „hradní“ politika t!ch, kdo ukradli 
hrad král(m.

Med jako by necht!l vid!t, &e to byla speci/cky 'eskoslovenská státnost, která 
pou&ila hrad král( pro sídlo prezident( (to se snad jinde nestalo, prezidenti si stav!li 
„svoje“ paláce navzdory král(m), jako by necht!l vid!t, &e tu reálná roztr&ka mezi 
r(zn$m pojetím moci a legitimity existovala ne jako v$mysl n!kolika mlad$ch 
pravicov! sm$%lejících katolík(, ale jako d(sledek postupu moci, dosazené po válce 
spojenci. Med v hodnocení konce 1. republiky postupuje nekonzistentn! – spojenci 
dali vzniknout republice a dali jí také skon'it – potvrdili tak Masarykovu tezi, &e 
státy se rodí, udr&ují (a také kon'í) se stejn$mi my%lenkov$mi základy. Mezivále'né 
)eskoslovensko bylo státem #ady paradox(, vznikl$ch z v(le vít!z( války, bylo 
ovládáno men%inovou v!t%inou, neslo v sob! #adu rozpor( – a tak, jak vzniklo, 
tak také zaniklo. Nejprve vnucen$m p#ijetím mnichovského diktátu, odtr&ením 
Slovenska a pak potupnou okupací – anexí. Ten, kdo si tuhle anal$zu provedl ji& 
pár let po vzniku )R, ani nemohl jednat jinak, ne& &e se nedivil. Jak je mo&né 
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vyt$kat t!m, kdo se takto „nedivili“, &e nejsou dostate'n! velcí humanisté a p#íznivci 
republiky? +e neplá'ou nad jejím „skonem“?

Konference v Plzni se ale touto politickou stránkou celé v!ci tém!# nezab$vala – 
zab$vala se tím, jak v(bec rozum!t téhle skupin! lidí, kte#í za'ali publikovat na 
p#elomu 20. a 30. let 20. století jako relativn! mladí, a p#itom jejich anal$zy byly 
natolik jednozna'né a hluboké, &e se od nich máme co u'it dodnes. Kdy& nap#. 
Josef Mlejnek uve#ejnil v samizdatovém 'asopise Komunikace ('.2-3/1988) 'lánek 
Jana Hertla Stalinova cesta k principátu, nena%el se nikdo, kdo by byl schopen na n!j 
p#im!#en! reagovat – a to ji& byl tém!# padesát let star$! Dodnes nikdo nedokázal 
dostate'n! zhodnotit, &e je tu Rusko i s leninskou komunistickou revolucí vnímáno 
komplementárn! se „západem“, kter$ je spole'ností na cest! k anti-k#es*anskému 
ekonomismu: kdybychom p#ed desetiletími pozorn! 'etli alespo" Mlejnk(v reprint, 
nemuseli bychom se „probouzet“ a st#ízliv!t a& dlouho poté, co u nás prob!hly 
spole'enské zm!ny, od kter$ch jsme si slibovali „ráj“.

V tomto 'lánku nemá smysl opakovat to, co bude ve sborníku p#ísp!vk( z konfe-
rence, kter$ jist! na sv$ch stránkách vystaví KKB. Snad jen se zmínit o dvou osob-
nostech, které téma konference rámovaly.

Josef Florian tu byl p#edstaven jako osobnost, která byla vzorem, osobnost, se kterou 
bylo mo&no se setkat – tak, &e toto setkání bylo formativní. Florian nemusel nikoho 
„u'it“, nemusel nic vysv!tlovat: byl 'lov!kem jednozna'ného postoje a z tohoto 
postoje vypl$vajících aktivit. V tom mohl b$t vzorem i pro ty, kdo m!li rozdílná 
my%lenková v$chodiska, ale pochopili to hlavní: nejde ji& o dialog s p#eva&ujícími 
názory, nejde tu u& o „vymezení se v('i protivníkovi“, nejde tu ji& o polemiku, jakou 
vedl s )apkem Durych. Naopak: jde tu o samoz#ejmost, ve které je mo&né stát zcela 
mimo p#evládající my%lení – a ve které není t#eba nic zd(vod"ovat. Samoz#ejm!, 
&e rubem této v!ci byla ignorance – ml'ení. Ze strany v!t%inové spole'nosti, ale 
i mainstreamového katolického my%lení, ochotného se korumpovat s v!t%inovou 
spole'ností, byly tyto aktivity vícemén! ignorovány. Byl to první skute'n$ pokus  
o to formulovat disentní spole'enské postoje – a spole'nost zareagovala „modern!“ – 
ml'ením, odsunováním do neexistence.

Rio Preisner, naopak, se nám jeví jako protipól Floriana: vyrostl v )SR a )SSR 
po válce, pro%el komunistick$m vzd!lávacím systémem a poté, co v %edesát$ch 
letech emigroval do USA, hojn! v Americe publikoval ('esky) #adu tradicionalisticky 
orientovan$ch úvah, anal$z, studií, psal ver%e atd. Ale &ivil se jako germanista a do 
americké politiky (na rozdíl od Kalvody) v(bec nezasahoval, nenavázal kontakty  
s americkou konzervativní politologickou elitou atd. V tom se od Josefa Kalvody 
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zcela li%il. Jeho úvahy, zam!#ené zp!t do st#ední Evropy, obsahují pon!kud posmut-
n!lé poselství: v sou'asném sv!t! ji& není konzervativní politika mo&ná. Co to má 
znamenat? Jak 'íst toto poselství? Podle mne je mo&né ho 'íst pozitivn!: kdo hledá 
cestu ven z mainstreamu, nenajde ji. Mimo mainstream se lze jen postavit. Není zde 
n!jaká „vyt$'ená cesta“ – je tu mo&né jen rozhodnutí, které ale musí b$t zásadní  
a radikální. Rozhodnutí, které znamená v pon!kud pozm!n!n$ch podmínkách 
u'init toté& co Josef Florian. Preisner takové rozhodnutí neud!lal. Florian se mohl 
stát dob#e zaji%t!n$m profesorem na st#ední %kole – ale ode%el do Staré -í%e. Preisner 
ode%el do Nového sv!ta a p#ijal jistotu profesora vysoké %koly. Ale práv! proto pak 
m(&e ukazovat ve sv$ch anal$zách, kudy cesta nevede. Proto&e z(stal „uvnit# 
systému“, doká&e dob#e popsat jeho stinné stránky – ale to je v%e. Je komunikativní 
pro ty, kdo jsou, jako on, uzav#eni v systému – a sna&í se jim systém zo%klivit tak, aby 
ud!lali „cokoli“, jen na n!m nez(stali závislí.

Osudy t!ch, kdo se v t#icát$ch letech dvacátého století tak 'i onak spojili v aktivitách 
kolem 'asopisu -ád a Obnova, byly slo&ité a v protektorátu a po válce se #ada z nich 
ocitla na cestách, které byly trnité, slepé, neradostné. Ale o to tu p#eci nejde: jde o to, 
abychom rozum!li t!m, kdo p#ed více ne& sedmdesáti lety, p#ed cel$m jedním lid-
sk$m v!kem, byli schopni zaujmout jednozna'n$ odpov!dn$ lidsk$ postoj –  
bez ohledu na to „co se #íkalo“ a „co bylo pova&ováno za spole'ensky únosné“.  
V tom jsou nám inspirací a v tom spo'ívá i v$zva, abychom se jim sna&ili porozu-
m!t, abychom 'etli jejich práce a hledali to, 'ím byli vedeni. Abychom sami ne'ekali 
na návody a konce slep$ch cest.

)lánek byl p#evzat z 'asopisu Revue Trivium 1/2014
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Rio Preisner a jeho úvahy o totalitarismu

Kdy& jsme p#ed více ne& deseti lety p#ipravovali na p(d! Západo'eské univerzity 
v Plzni první mezioborové setkání o problematice totalitarismu, p#ipomn!li jsme 
si odkaz profesora Rio Preisnera, germanisty a politického myslitele, kter$ po roce 
1969 p(sobil na State College v Pensylvánii, a jeho /loso/cké a teologické studie 
Kritika totalitarismu, )eská existence, A& na konec )eska nebo Kultura bez konce.  
I kdy& v('i díl'ím tezím Rio Preisnera je mo&no vzná%et #adu kritick$ch p#ipomínek 
a námitek, pokusil se v 'eském intelektuálním a duchovním prostoru osobit$m 
zp(sobem o vytvo#ení nového jazyka (po jeho& zrodu volal nap#íklad v Tomského 
Rozmluvách Ji#í Gru%a), kter$ by umo&nil vymanit se a emancipovat od svazujícího 
totalitního newspeaku. V tomto ohledu musíme s politováním konstatovat, &e 'eské 
akademické prost#edí a& na 'estné v$jimky neuskute'nilo po roce 1989 skute'n! 
plnohodnotnou morální a odbornou re.exi tragické zku%enosti totalitarismu. Navíc  
si v rámci své následné politické, ekonomické a my%lenkové periferizace osvojilo  
ze západoevropského a severoamerického prost#edí typ dekonstruktivistického  
a relativistického diskurzu, kter$ v zásad! brání relevantn! uchopit realitu totalitního 
systému. Noam Chomsky a Immanuel Wallerstein tak zvít!zili nad Alexandrem 
Sol&enicynem a dvacáté století jsme opustili s v!domím, &e poselství, které se nám 
toto vyhrocené údobí sna&ilo sd!lit, nebylo vysly%eno.

Rio Preisner nále&el k osobnostem, které byly v plné mí#e ve svém &ivot! konfron- 
továny s totalitními re&imy, co& jej bez nadsázky staví po bok Alexandra Sol&eni-
cyna, George Orwella, Alexandra Koestlera nebo i Hannah Arendtové. V 'eském 
prost#edí pak p#edstavoval pozoruhodn$ protipól Václava )erného, jiného oponenta 
totalitního systému, by* myslitele spí%e levicového zam!#ení, se kter$m se polemicky 
st#etl ve spise Kultura bez konce. Rio Preisner byl autentick$ konzervativní k#es*an, 
tvrd$ a empatick$ zárove", 'lov!k, jeho& osobnostní a intelektuální dispozice 
poskytovaly ve skeptickém a relativistickém sv!t! sv!dectví o tom, &e Voltairovo 
tvrzení o neslu'itelnosti moderní vzd!lanosti a nábo&enství bylo omylem.

Jak známo, Rio Preisner se narodil v roce 1925 v Muka'evu na Podkarpatské 
Rusi, kterou musel v roce 1939 opustit. Tím zapo'al vlastn! jeho první exil, kter$ 
p#edznamenal dal%í Preisnerovy &ivotní osudy. Sám se k úd!lu exulanta vrátil 
ve svém pravd!podobn! vrcholném a nikdy nevydaném díle Speculum Exilii 
Bohemici, neboli Exil a na%e nyn!j%í politická /loso/e, jeho& rukopis mi laskav! 
poskytl profesor Miroslav Novák. Jak Rio Preisner sám napsal: „Exil vytvá#í zcela 
osobité historické a existenciální vztahy: osobit$ vztah k exulantov! staré vlasti, 
osobit$ vztah k nové vlasti a patrn! i nov$ vztah k sob! samému dan$ novou rolí  
v sociáln! politickém kontextu … Exilem jako by se v ojedin!lém subjektu potvr-
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zoval pád 'lov!ka provázan$ konsekvencí vpádu coby st#etnutím cizot: cizoty 
exulanta s cizotou nového sv!ta.“ 
Exil rozd!lil Preisner(v &ivot na dv! dosti odli%ná údobí a sociální a intelektuální 
úlohy: vynikajícího a v$razného germanisty na stran! jedné a pronikavého teoretika 
a historika totalitarismu na stran! druhé, p#i'em& se zdá, &e jeho hlavní a celo&ivotní 
aspirace lyrického básníka nebyla nikdy napln!na. Rio Preisner vystudoval gymná-
zium na Smíchov! a poté germanistiku a /loso/i na Filoso/cké fakult! UK, vojen-
skou slu&bu absolvoval u PTP, poté vyu'oval n!m'inu na pra&sk$ch jazykov$ch 
%kolách a hodn! p#ekládal, nap#íklad Hermanna Brocha, Rilkeho, Friedricha 
Dürrenmatta nebo Hölderlina. Podílel se rovn!& na p#etlumo'ení pozoruhodné 
Auerbachovy Mimesis. Napsal pronikavou monogra/i o Nestroyovi a dal%í literárn! 
historické studie a eseje. Po odchodu do exilu v roce 1968 a zakotvení v Pensylvánii 
se sice germanistikou &ivil na State College, ale zab$val se p#edev%ím problematikou 
totalitarismu. Své spisy na toto téma vydával ale v exilov$ch nakladatelstvích  
v 'e%tin!. Pro americké publikum jsou obtí&n! sd!litelné.

Jak$ byl Preisner(v pohled na totalitarismus a jak jej lze posuzovat v kontextu studia 
totalitarismu v uplynul$ch desetiletích? Jaké místo mezi teoretiky totalitarismu 
zaujímal? V roce 1981 vydal 'esk$ /losof Václav B!lohradsk$ svoji pravd!podobn! 
nejlep%í studii Krize eschatologie neosobnosti, k ní& napsal p#edmluvu práv! Rio 
Preisner. Václav B!lohradsk$ podobn! jako 1eodor Adorno a Zygmund Bauman 
(nebo v )echách Zden!k Neubauer a Václav Havel) chápali totalitarismus jako 
p$chu rozumu a hypertro/i osvícenského racionalismu, technokracie a scientismu, 
které se vymkly zpod institucionální kontroly, ze%ílely a rezignovaly na jak$koliv 
morální a etick$ kontext politické aktivity ve jménu dosa&ení co nejracionáln!j%ího 
a nejefektivn!j%ího #ízení a kontroly spole'nosti. Osobn! se musím p#iznat, &e mám 
p#i pohledu na milénaristické árijské blouzn!ní nacistick$ch v(dc( a stagnující 
sov!tské hospodá#ství a jeho beznad!jné technologické zaostávání a nezadr&iteln$ 
pád mezi zem! t#etího sv!ta se zmín!n$m v$kladem problém. Tyto fenomény  
a procesy rozhodn! nevyhlí&ely jako tajn$ sen zpupného scientisty. Pravd!podobn! 
neupadneme do neodpov!dn$ch kontrafaktuálních spekulací, kdy& se odvá&íme 
tvrdit, &e totalitní vláda p#ipravila v horizontu dvacátého století Rusko o potenciální 
nadvládu nad Asií, zkompromitovala postavení N!mecka jako morálního a intelek-
tuálního v(dce sjednocené Evropy a p#inejmen%ím zbrzdila a zkomplikovala 
p#irozen$ návrat )íny mezi v(d'í sv!tové mocnosti (o dal%ích %kodách, které 
utrp!ly mnohé spole'nosti zasa&ené totalitarismem na celém sv!t!, rad!ji hovo#it 
nebudeme). 
Eric Voegelin, Raymond Aron nebo Norman Cohn pokládali totalitarismus za 
sekulární variantu nábo&ensk$ch hnutí, a* ji& milénaristické nebo gnostické povahy, 
které vyu&ily ke své expanzi do politického &ivota krize západní spole'nosti  
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v d(sledku první sv!tové války, i kdy& jejich po'átky sahají p#inejmen%ím do 'as( 
Francouzské revoluce. Myslitelé tak rozdílní jako Samuel Taylor Coleridge, Benjamin 
Disraeli, Karel Marx nebo ze soudob$ch myslitel( Michael Halberstam zd(raznili,  
&e moderní liberalismus se po vyvrácení tradi'ních ideologick$ch struktur ancien 
régime zam!#il tém!# v$lu'n! na procedurální organizaci politického &ivota, 
p#i'em& se spolehl na to, &e lidé si spontánn! osvojí jak$si novodob$ ob'ansk$ 
stoicismus, kter$ jim umo&ní existenciáln! obstát ve sv!t! trvalého skepticismu  
a relativismu. To se nestalo. Lidé tou&í po symbolické imaginaci, která by dávala 
jejich &ivot(m a sv!tu smysl, a do prázdnoty a banality liberálního politického  
&ivota pronikaly Marxovy, Leninovy, Trockého, Mussoliniho 'i Hitlerovy vize. 
Totalitarismus je tak v tomto smyslu souhrou mezi machiavellismem a milénaris-
mem a totalitní v(dci typu Lenina, Mussoliniho, Stalina nebo Hitlera (ale mo&ná  
ji& Robespierra) museli b$t kombinací Machiavelliho a Savonaroly.

P#i kritickém studiu problematiky totalitarismu je &ádoucí p#ihlédnout k %ir%ím 
kontinentálním a globálním souvislostem. Historikové a politi'tí v!dci se tomuto 
p#ístupu ob'as vyh$bají z obavy, &e budou obvin!ni z povrchnosti 'i p#íli%né 
generalizace. Nap#íklad n!meck$ badatel Ernst Nolte vyvolal kdysi rozruch a 'elil  
v N!mecku zna'né kritice, kdy& se pokusil vylo&it vznik nacismu a dal%ích totalit-
ních a autoritativních re&im( ve st#ední a v$chodní Evrop! jako v zásad! obrannou 
reakci místních spole'ností na fenomén bol%evismu.
Hannah Arendtová p#ekonala v P(vodu totalitarismu hranici Evropy 'i Západu 
a razila pojem „bumerangov$ efekt“. Speci/cká mentalita zahrnující rasismus, 
genocidu a brutální byrokratickou manipulaci s lidmi se podle Hannah Arendtové 
p#enesla z koloniálního zámo#í zp!t do Evropy, kde stála u zrodu totalitní ideologie: 
Fa%ismus je tak údajn! kolonialismus dovezen$ dom(. Teze Hannah Arendtové 
jsou diskutabilní a 'asto neobstojí p#i konfrontaci s konkrétní historickou látkou. Je 
nicmén! skute'ností, &e totalitní imaginace v mnoha p#ípadech 'erpala ze zámo#ské 
imperiální zku%enosti a symbolismu. Nap#íklad árijská ideologie by nevznikla, 
pokud by Velká Británie nepodmanila ve druhé polovin! devatenáctého století Indii 
a neseznámila Evropu se svébytnou interpretací hinduistické kultury. Je rovn!& 
p#ízna'né, &e se s árijskou identitou ztoto&nilo p#edev%ím N!mecko, ve kterém 
identi/kace Árijc( se star$m germánsk$m substrátem vyjad#ovala podv!domou 
touhu a aspirace p#ekonat st#edoevropsk$ provincionalismus a vyrovnat se imperiál-
ní moci Velké Británie. Je t#eba hloub!ji zkoumat kontaminaci západní civilizace 
speci/ckou recepcí orientálních symbol( a koncept(, to znamená pokusit se  
o globální a komparativní imagologii totalitarismu 'i politické ideologie obecn!  
v pr(b!hu osmnáctého a devatenáctého století, kdy se rodily ideologické programy 
moderních totalitních hnutí.
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Rio Preisner ukazoval, &e ko#eny pojmu totalitarismus jsou existenciální a &e 
odrá&ejí tragickou a konfúzní zku%enost lidí lapen$ch, zmaten$ch, zklaman$ch 
a vra&d!n$ch fa%ismem, nacismem a komunismem. Samotné zakladatelské dílo 
totalitních studií P(vod totalitarismu od Hannah Arendtové je více intelektuální 
biogra/í ne& teoretickou politologickou studií, to znamená, &e má blí&e k románu 
Doktor Faustus od 1omase Manna ne& k pracím takového Juana Linze.

Rio Preisner si osvojil v$%e zmín!nou voegelinovskou perspektivu imanentizace 
eschatonu, kterou ale obohatil o sv(j hlubok$ kulturn! historick$ vhled. Tam, kde 
byl Eric Voegelin spí%e politick$m myslitelem, teologem 'i /losofem, Rio Preisner 
p#iná%el pohled kulturn! a literárn! historick$. Radikální gnostická rekonstrukce 
p#irozeného sv!ta prost#ednictvím totalitního násilí, a to v historick$ch podmínkách 
st#ední Evropy, její& civilizace byla touto totalitní aspirací zni'ena, to je hlavní 
téma Preisnerova díla, které na p#elomu osmdesát$ch a devadesát$ch let roz%í#il  
i o kritick$ pohled na americkou spole'nost v dvousvazkovém díle Americana.  
V jistém smyslu Preisnerovo sv!dectví o zániku st#edoevropské civilizace, kter$ 
mohl bezprost#edn! sledovat, jej sbli&uje s autory jinak názorov! a hodnotov! velmi 
vzdálen$mi, jako byl nap#íklad Osvald Spengler.

Preisnerova historická vize je v ka&dém p#ípad! zcela nekompatibilní s v!t%inovou 
státoprávní ideologií tak, jak se na na%em území utvá#ela a prom!"ovala p#inejmen-
%ím od roku 1918, i kdy& jeho kritika ko#en( západní krize sm!#ovala v zásad! a& do 
u'ení nominalist( vrcholného st#edov!ku. To je jedna z hlavních p#í'in, pro' dílo 
Rio Preisnera nebylo nikdy v 'eském prost#edí podrobeno skute'né kritické re.exi  
a tento podn!tn$ myslitel byl nespravedliv! marginalizován.  

Ivo Budil 
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