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SLoVRNSTVí R SLoVnNé v Česxé
HULTURC V LCTCCH 1945_1948

V roce 1945 se zdá|o, Že se rrapltrily sny česky,clr i jirr)ictr lrorlitelťt pro
slovarrství. Sovětsky svaz. Českoslovetrsko. Polsko a Jugoslávie stály rra
strarrě vítězr'i a jen Bullrarsko bylo poraŽetrou z-elnti _ od záÍÍ 1944 vŠali
bojovalo proti nocnostent osy a tak nakonec, rra poslední chvíli. se stalo
pátynr ',slovariskynl.. státenr v jedrrotrié linii trdajně pokrokovyclr slo-
vanskyclr zerrtí.

V Moskvě bylo ve chvíli napadeni SSSR Hitlerem v roce l941 náhle
objeveno slovanstvÍ jalto,,pokrokovy.. prvek, ačkoli bolŠevická strarra oc
začátku sv clt dějirr aŽ do roku 194l viděla ve slovanství kotrzervativní.
ne-li pŤímo reak.črrí -ideLr. V roce 1942 vzrrikl v Moslt.vě Všeslovarrsky k'o-
nritét, ktery7 pak firttgovalještě v prvních poválečrr ch letech' V ostatnícll
čtyŤech ,,slovanskych.. státech v roce 1945 také vzrrikly Slovanslté v17bo.
ty' Kronrě rťralych rezolucí, barrket a nrarrifestací toho nrnolro rievyko.
naly a po roce 1948 znizely ze scérty. VeŤejnost si tolro vlastrrě atri
trevŠinlia. NejdŤív se však velnli irrtenzivtlě o slovanství trrlr.rvilo a psalo.
U nás se dne 4. 9. 1945 ve Sladliovského síni obecnílro donlu v Praze ko-
trala trstavující schťrze Cs. slovarrsliého vybonr. PŤedsedou se stal Zdettěk
Nejedl1i, nrístopiedsedou diplontat Prokop Maxa. SloŽertí pŤedsedrrictva
bylo pestré' Vedle komtrtristy Václava Kopeckého zaseclal telrdy jeŠtě so-
ciáIrrěderrrokraticky Zdeněk Fierl inger, dále udajně nestrat' oliy gerr. Lud-
vík Svoboda, národtrí socialista Josef David a l idtlvec páter Frarrtišeli
Hála' A nlezi čletty vyboru lrajdenre rrejerr Atltorrína Zápotockého, ale
také Václava Vydru, Karla Svolinského. LudvÍka Kubu, Frarrtiška Tráv-
níčka, Bolruslava Havrárrka, Ju|ia Dolarrského' JiÍ.í]ro Horáka, Karla Kr.ej-
čího, lvarra olbrachta a Jatia Mukat'ovského. Jak se da|o očekávat. tento
těŽkopádrr1i orgán. sloŽerry z rlaprosto tresotrrodych osobtlosti, často tre-
ntajícíclr nic společrrého s nryŠletrli.oLt slovatrství. nic nerlokázal a atri rric
dokázat rrenrolrl.
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S ťtdiverrr dtres Čtente v telrdejŠínr tisku. Že se něly obtrovit nebo zalo-

ŽíÍ svazy slovanskych lekaŤťr, slovanskych lékárrriliťr a také inŽerryrťr,

|rávnikťr, historikťr a dokorrce i slovanskych nlotoristti. Vyskytl se trávrlr'

aby se uspoŤadala slovarrská fotbalová sor'rtěŽ o Slovansky fotbalovy po-

naí. dv ielrdejších projeveclr se najdou trvahy a citáty, které dnes nta.1i

tragikonrickou pŤíchuť. Tak si Zdeněk Nejedl! zaprorokoval:,,RozŤeŠeny

jsotr b1yvale rozpory nrezi j ihoslovatrskynri lrárody. i nrezi Jrrgoslávii a

Bulharskenr' roďešerry jsorr rozpory nrezi Ceclry a Slováky... ' HorŠÍlto

proroka neŽZdeněkNejedl]il si lze těŽko pi.edstavit' Jiny citát je take po-

)oruhodny: ''Sovětsky Jtouét1. srdečn , Životrrě radosttty, dťrvěŤiv;/ a al;

truistick . Víc rreŽ kdokoli jin)Í dovede lra lásktl odpovídat láskou...,

Autorenl těchto slov je Milovan Djilas, kter1i LrŽ za rrěkolik let rrato byl

označovát lzarrepi .íte leSSSRasovětsky i r rášt iskor lěnrpsal jakookt.va-
vénr psrr' o kouselr dál Dji las ostatně pŤesvědčoval čterrái.e: . 'Tito je

v SSSR popr"rlární a je rrri lovful...,

Vzrrilialy trebo se obnovovaly rťtztré orgatrizace. literé hlásaiy piátel-

ství a spolupráci ntezi slovarrskynri rrárody. Je s podivenr. kdo telrdy stál

v čele tákov../clrto orgarrizací. Tak pí.edsedou Svazir pŤátel SSSR v Cesko-

slovensku se stal někdejší legionái, spisovatel Josef Kopta. Čtvr.tym nrís-

topŤedsedou byl Jarosiav Šeifert a člerrkott orgatrizačrrí konrise.byla

národnísoc ia l is tkadr.Mi ladaHoráková,kterouoněl to l ik letpozděj iko-
nunisté popravil i. Svaz piátel Titovy Jugosiávie něl v pŤedsednictvtl ne-

jen Marii Majerovou a Marii Pujnratrovor'L, ale talié Vladinríra Holana.

Drle 4. 4. t946 pŤ4al preziderrt dr' Edvard Beneš na PraŽskénl lrradě

pŤedsednictvo a pracovní sbor Slovanského vyboru. K nirrr pronesl delŠí

p,o;.u, z nělroŽ je zajinravé citovat. Prezident republi l iy tehdy ntinro.jine

ieki: , 'Nesnríme se potlŠtět do slovatrskyclr věcí tak. abyclronr se stále tre-

dívali pŤi tonr druh)lm olient tra Nětuecko. Ať je tomrr tak či onak' Nětnec.

ko jep rece je t romsouseden r sko rovšechs l ova t l s l i y c l r r r á rodťr .Dnes . ; e
jirrá siiuace, ale za pět trebo deset let problénr rrěnrecky ttl ZaSe bude a

í.'l" p.r,réi'..n., ,',ášín-,, polsk nr i .iugoslávsk;irn. Tedy: rrespr"rstit očí

s Něnrecka. Korrec kotrcťt^jsme v takové sittrací. Že by bylo rrebezpečné,

kdybychont si rrettvědonrili. Že nrusírrre proti Něrrteclir'r stáie a stále vytvá-

Ťet, společnou sílu slovanskou v zájnlu svénr i ostatní Evropy. V tont

,nlyju nrusíne v1ívoj Lrdálostí sledovat v politice a také všude.jinde - ze-
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SLoVRNSTVí R SLoVnNé v Česxé
HULTURC V LCTCCH 1945_1q48

V roce ] 945 se zdá|o, Že se rraplnily sny česlrych i jinlclr horlitel pro
s lovattství.  Sovětsky svaz.  Českos lovensko,  Polsko a JLrgos láv ie stá ly  na
strarrě vítězr'i a jerr Bulirarsko bylo poraŽetrou zemi _ od záti 1944 l,šak
bojovalo proti nrocnosterrr osy a tak nakonec. na posleclní chvíli ' se stalo
pátyn ,,slovanskynt.. státen v jednotrré lirrii Lrdajně pokrokovyclr slcl-
varrskych zenrí.

V Moskvě bylo ve chvíli rrapadení SSSR Hitlerem v roce ] 94 ] náhle
objeveno slovarrství jako,,pokrokovy.' prvek, ačkoli bolŠevická strana od
začátku sv;ich dějirr aŽ do roktr 194l viděla ve slovaliství konzervativtrÍ,
tle-|i pr'Ílrlo reakční ideu. V roce 1942 vznikl v Moskvě Všeslovattsky lio-
nitét, ktery pak fungoval jeŠtě v prvttích poválečri ch letech. V ostatniclr
čtyi.ech ,,slovarrskyclt.. státeclr v roce l945 také vzrrik|y Slovanské vybo-
ry. Krontě rŮzr ch rezolucí, barrket a nrarrifestací tolro nrtrolro rlevyko-
naly a po roce i948 znize|y ze scétry. Veiejriost si toho vlasttlě atli
trevšinrla' NejdŤÍv se však velnti intenzÍvtiě o slovatrstvi nrluvilo a psalo.
U nás se dne 4. 9. 1945 ve Sladkovskélro síni obecnílro dotnu v Praze ko-
trala r'rstavr'rjící schrize Cs. slovarrsliého vybonr. Pt,edsedott se stal Zderrěk
Nejedl , nrístopi.edsedoLr diplonlat Prokop Maxa. SloŽerrí pŤedsednictva
bylo pestré. Vedle kolnLrtristy Václava Kopeckélro zasedal telrdy ještě so-
ciálněderrlokratick Zderrěk Fier.l inger, dále udajně llestrar' cl iy gerr. Lud-
vík Svoboda, rrárodrrí socialista Josef David a l idovec páter Fralrtišek
Hála. A nrezi členy vyborLr najdenre r-rejerl Antorlírla Zápotockélro, ale
také Václava Vydru, Karla Svolinského, Ludvíka Kubu, FratttiŠka Tráv-
níčka, BolrLrslava Havránka, Julia Dolarrského' JiŤí]ro Horáka, Karla Krej-
čího, Ivatra olbrachta a Jatta MukaŤovského. Jak se dalo očekávat. tento
těŽkopádrry orgán. sloŽerry z traprosto rresourodych osobrrostí, často tre-
ntajicíclr rric společného s nryŠlerrl lott slovatlství. rl ic nedokázal a arri nic
dokázat rrenroirl.
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S ťrdivenr dtres čtenre v tehdejšínr tisku. Že se nrěly obnovit nebo zalo-

ŽíÍ svazy slovarrsk;ich lékaŤťr, slovanskyclr lékárnikťr a také irrŽenyrťr.

právrríkťr, historikťr a dokorrce i slovanskych nlotoristr'i. Vyskytl se návt.lr,

aby se uspoÍádala s|ovanská fotbalová soutěŽ o Slovarisky fotbalov! po-

hár. A v tehdejšíclr projeveclr se rrajdor"r trvahy a citáty, které dnes nrají

tragikonrickou pŤíclruť. Tak si Zderrěk Nejedl! zaprorokoval: ,,RozŤeŠeny
jsorr b]ivalé rozpory nezi jilroslovarrskynri národy, i nrezi Jugoslávií a

Bttl lrarsken' roďešerry jsotr rozpory mezi Čeclry a Slováky... ' HorŠího

proroka rreŽ Zdeněk Nejedly si lze těŽko pi.edstavit. Jin])' citát je také po.

iorulrodny: ',Sovětsky člověkje srdečny, Životrrě radostny, dťrvěŤivy a al-

truistick]/. Víc neŽ kdokoli jin! dovede rra lásku odpovídat láskorr'..-

Autorenl těclrto slov je Milovan Djiias, kte4/ irŽ za rrěkolik let nato byl

oztlačovátr za trepi.ítele SSSR a sovětsky i rráš tisk o rrěnr psal jako o krva-

vénl pstr. o kouseli dál Dji las ostatně pŤesvědčoval čterráŤe: ,,Tito je

v SSSR populárrrí a je rnilovárr'.. '.

Vznili'aly tlebo se obrrovovaly rťrzné orgarrizace' které lrlásaly pŤátel-

ství a spoltrpr.áci nrezi slovansk;l'nri národy. Je s podiverrr, kdo telrdy stái

v čele takovychto orgarrizaci. T.ak pi.edsedou Svazu pŤátel SS.sp ' Cesko-

slovens]<t't sá stal někdejŠí legiorrái.. spisovatel Josef Kopta. Ctvrtyrn nrís-

topÍedsedorr byi Jaroslav Seifert a člerrkotr orgatrizačrri kontise byla

rrárodní socialistka dr. Mi]ada Horáliová, kterou o rrěkolik let později ko-

nrunisté popravili. Svaz piátel Titovy Jugoslávie nrěl v pi.edsedtrictvrt ne-

jerr Marii Majerovou a Marii Pujnranovott, ale také Vladinríra Holarra.

Drre 4. 4.1946 pŤijal prezider-rt dr. Edvard Beneš na PraŽsként hradě

pŤedsedrrictvo a pracovní sbor Slovarrskél'ro vyborr'r. K ninr pronesl delší

projev, z rrěIroŽ je zajínravé citovat. Preziderrt republiky telrdy nrimo.jiné

iekl: ,,Nesrnínle se potlŠtět do slovanskyclr věcí tak, abychonr se stále rre-

dívali pÍi tont drulrym okem tra Nětrrecko. Ať je tomu tak či orrak, Nělrtec-

ko je pi.ece jerronr souseden skoro vŠeclr siovarrsliych národri. Dnes .';e
jiná situace' ale za pět t.rebo deset let problént rrěnlecky ttl Zase bude a-bude 

probléirrenr tlaŠínr. polsk m ijugoslávsk m' Tedy: nespllstit očí

s Něniecka. Korrec kotrcti jsnre v takové situaci. Že by bylo rrebezpečrié.

kdybyclron si trer'rvědonrili. Že nrusítrre proti Něnreckr"r stále a stále vytvá.

Ťei společrrou sílu slovatrskou v zájntu svént i ostatní Evropy. V tonr

'n'y' lu nrusínle v;Ívoj událostí sledovat v politice a také všudejinde - ze.
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.jlr-rérra v kultui.e - a něnrecké stralry o budoLrcí.jeho aktivitLr politickott a
lrospodáŤskorr tlesnínte rril<dy spustit s očí...A dále preziderlt Beneš t"eltt:
,,Pro naše politické niyslitele o slovanské politrce a zároveti pro naŠe od-
bomíky ve slovanskych věcec]r vzniká (...) dalŠí ťrkol. aby clobr'e studovali
historii všech dr'ívějŠíclr slovarrskycir koncepcí, jak se piojevovaly v lite-
raturách a jak se projevovaly v politickénr snaŽení. o.t laě.1i Kollárovych
pŤes náš austroslavisnrus. rus]<é slavjanofilstvi, patlslavisnr.,, u pu.'.'.,,i,-
nrus, prvlrí ťorny liberáltrího rrovoslovatrství, siovanství ,u p,,Z váilry a
pak za drLrhé války světové aŽ ]< dnešrrínr kotrcepcínt slovanství - to vŠe1e
u nás ponrětně rnálo ztrátno. Z toho vŠeho nrr'iŽárle pak dospěti lt tádrré a
nové syntlreticlré a kritické kolrcepci slovarrslté politiliy drreika a b.Ldouc.
DOSt r_ "

Po květiru ]945 docházelo k pt"esltLtptlvárrí rrizrryclr česl<ych orgarri-
zací a instittrcí, pěstu1ících tzv. slovatrskotr vzájerrurost, které se obnávily
nebo Živelrrě či záměrIiě vznikaly hrred po skončerií vátky' Ani cír.kevtrí
Život v tomto směrll netvot'-il v jimku' Česká pravoslavr-rá církev dlotIlrcl
nebyla samostatná, její rrrater'skoLr církví byla irbská pravoslavná církev.
Tento stav v roce 1945 uŽ rreodpovídai zrrrěněrryrr-r politick nr poci-
níriliánr a tak se česlrá pravoslavrrá církev sta]a exarclrát.,'','to,li.u,iél.,u
patriarclrátu ruské pravoslavrré cít kve'

Proirlížírne-li poválečné ročrríky taliovyclr časopisri jako S l ov ons k1)
pí.ehled tlebo S/avla, objevínre pŤekvapivé stati a jeite uitsi pi..l.uup..ii
nán zptisobí podíváne-li se, lido je autorenl těclrto statí. tak v roce i9+;
vyšei rusky v časopise Slavia (s.306) článek Začárlgl ma|enlatické/lo
ltt1lš|g11i a' ntaÍematické pojnly v p eclpen.ovskén Ru lslrzl. kterynr do české-
]ro ťrstiedního slavistického orgánu pŤispěl Arnošt Kolnrarr. Ve stejuénr
ročnjku Slavie (s.390) otiskl Václav Černy stat' Píseti Zavišova a lttitíe
(stat'se pak stala součástí jeho knilly Staroieská nilostná t1lt.íkct). Václav
Cerny ostatně vystoupil v roce l946jako zatrÍceny propagator nryŠlenky
slo.yarrské vzájenrnosti. Vydal tehcly knilru Boje a smět.l, ,ocihi,ticie
kultu.), a tan' se dočtenre rrapi.íklad: ,,NuŽe, ad vocent V r:lrodu: Rozr.urrí
se;ínr.vŽdy v užŠínr slova snyslu Ruslio. v širŠírrr slová snyslu Slovan-
stvo. Rektrěme hned, Že je pl.o rrás trprinrrlá, opravdová a všestranrrá
kultunrí vzájenrnost česko-tr.rská '.up.o,tor-, .un'o,r.;n'o.tí. (...) od prvrrí
s'.]]:.:..'ob.:zens.ke aŽ po sánr drreŠek, po více rrež Šest čtvrtstoletí, chodí
slJlZ L echoslovacr pro l<ulturrlí popLrdy a dirchovrrí posi]Lr do Rr'rska, aŽ se

onl.onirr měšťon

.1 E Berreš' Á7ol uttsky p ehletl l 9.l . s i 9]
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tato stěŽí kdy pŤerLršerrá por.rt' do Moskvy podobá bezmála zákonu, jedno-

mu ze zákonti, jedné ze zásadr-ríc]r tradic rrašelro nroderrrího Života' Zťtsta-
nenre jí věrni: tínr lépe! Plati lo to o Dobrovskénr, plati lo to o generaci
Jutrgnrannově' plati lo to o gerteraci Cechově. o rea]istech (o, toho dobro-
ditrí ottovy Rtrsk.é knilrovny, dosud lrevyčerparréhoI KéŽby se jí brzo do-
stalo modertlí obdoby a obnovetlí, stejně trvalého, stejrrě vyčerpávajícílro
a plodrrého|). platilo to o vyzrt-amrré skLrpině rraší literatury po prvtrí
světové válce. Platiž to i rradále:... A dále Václav Cerny napsal: ,,V olrledLr
(...) bLrdovatels]<ého díla nránre pŤed očima skvěI vzor - právě v Rus]i.u.
TotiŽ vzor a oporu nrravtrího pŤíkladu. (...) Jak to vyborrrě Ťekl Stalin
v otázkách lenitristrtu: Co se tyče společenství rťrznyclt rrárodností v pro-
letáŤské kr.rltuŤe, je ténrěŤ jisto, Že se uskutečtrí ve formác]r odpovídajícich
jazyl<ťrm a zvyltlostenr těchto rrarodrrostí...., Václav Čerrry se po roce l948
rychle vyvíjel ve vztahu ke slovanství a tzv. slovatlské vzájerrtrrosti ' I
rradáIe si váŽil rr.rsk'é kr.rltury a kr.rltury ostahlích slovarrskych národri, osti.e
se vŠak postavil proti Stalirrovi, Sovětskénrrr svazu a patrslavisnlu. Svědčí
o torrl jelro tredolrotrčená práce' která vyŠla v roce 1995 v Praze pod
tlázvenr V voj a zločinl panslavísttltt. V letech 1945 1941 však Cerrry
srl 'Šlei jinali' jak o torn svědčÍ uvedené citáty z jeho krrilry Boje a stnět.y
soci,ulistické kultu.1l z roliu l946.

Je zajínravé zjistit. jaké lrnilry o Slovatreclr. slovanství a slavistice lt
nás vyŠly prár,ě pŤed padesáti léfy. to znamená v roce 1947. Na.prvtrÍnr
místě je tÍeba irvést praŽské vydárrí krrihy Edvarda BeneŠe Uvah1; o
slovanství. Zároveri byla věrrovár-ra pozornost Karlr"r Havlíčku Borov-
skéntu' k rrěmuŽ se od doby T. G. Masar1ka rrer"rstále vrací velky počet
česklclr politikťr, filozofťr, lristorikťr a |rlologŮ, zab ,vajících se slovan-
sltott problenratikou' JaronrÍr Bělič tehdy vydal kni}ru Karel Haylíčck
Borovsl a Sloyans|vo; nedospěl k Žádrrynl trovynr objevťrnr. Zato se
snaŽil naroubovat na Havlíčkovy velrrri kritic]té stati o slovarrstvÍ a lrIavně
o slovatrském b]ouzrrětií o jakési slovarrské jedrrotě rádoby rrrarxistické
stanovislio, které pŤekvapivě ititerpretovalo Havlíčka právějako zastálrce
slovarrslté jednoty.

V roce i947 vyšlo kolem dvaceti českych piekladťr děl slovarrskycli
autorťt. V rrěkter clr piípadech se jedrralo o básrrické počirry traŠicir
pi'edníclr básrríkŮ. Tak od Adarrla Mickiewicze vyŠly S/avnost nlt'h1ich a

V '  Ccr l l y :  Bo ie  a  suěry  soc ia] i s t i cké ku] tu l ' y .  P ra l l a  1946.  s  25
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jlrrérra v kLrltui.e - a něrnecké srlalry o br'rdor'rcí jelro aktivitu politicliou a
lrospodáiskou ttesntítrte rl ikdy spustit s oči...A dále prezidertt Berreš r'ekl:
',Pro tlaŠe politické nryslitele o slovarrské politice a zároveti pro rraše od-
borníky ve slovanskyclt věceclr vzIriká (...) dalŠí ťrkol. aby dobÍ.e studovali
lristorii všech di.ívějŠíclt slovansk1icir korrcepcí, jak se projevovaly v lite.
raturách ajak se projevovaly v politickérrr srtaŽení - od idejí Kollárov1iclr
pies rráš austroslavisnrtts' ruské slavjarrofi lství. patislavismtts a panrusis-
ntus, prvtlí Íbrnly Iiberáluílro trovoslovallství. slovarrství za prvé války a
pak za drLrhé válliy světové aŽ k dneŠrrinr liotrcepcitn slovarrstvÍ - to vŠe je
u nás potrrěrně rttálo zttátno. Z tolro vŠe]ro lr-rťrŽerrre pak dospěti li Ťádné a
ttové syrrthetické a kritické ltoncepci slovatrslié politiky drreška a budottc-
l ' lost l . . '

Po květnu ]945 doclrázelo k pr'eskupovárrí rťrznych česliyclr orgarri-
zací a institucí, pěstLrjících tzv. slovanskou vzájetrttrost. které se obnovily
nebo Živelrrě či zánrěrrrě vzrri ltaly hrred po skončerrí války. Ani církevni
Život v tonrto stněru netvoril vyjimku. Ceská pravoslar'rrá cir]<ev dlotr]ro
nebyla sanrostatná. její rrrater'skorr cÍrkví byla srbská pravoslavirá církev.
Tento stav v roce 1945 ttž neodpovídal znrěněrryrrr politiclr nr pod-
nriŇárrr a tak Se česltá pravoslavrrá cÍ.kev stala exarcilátenr moskevsliého
patriarchátu ruské pravoslavllé cíl.kve'

ProlrlíŽírrle-li poválečrré ročrríky takovyclr časopisri jako Sl ov a nsk
pí.ehled rrebo S/aula, objevíme pŤekvapivé stati a ještě větší pŤekvapeni
nám zpťrsobí podívárrre-li se. l idoje atttorenr těchto statí. Tak v roce l947
vyŠel rusliy v časopise Slavia (s. 306) článek ZačaÍlql muÍemalic,kchcl
nyŠlení a nlutentatické pojm1l v pt.edpctl.ovskén Rusku, kteryrrr do čes]<é-
ho ťrstr'edrrílro slavistického orgántr pŤispěI AtlroŠt Kolnrarr. Ve stejrrérrl
ročníku Slavie (s' 390) otiskl Václav Černy stať Píse ZtwiŠova a ]tálic
(stat'Se pak stala součástí jelro knthy Stat.očeska mílrlstná fu,ika). Václav
Cerny ostatrtě vystoupil v roce l946 jako zarrícerry propagátor nlyšlerilry
slovarrslré vzájerrurosti. Vydal telrdy krrihu Bojc a slnčt.t, sociulistické
kultu.l, a tanl se dočterrre napi.íklad: ,,NuŽe, ad vocenl Vyclrodu: Rozttnlí
se jínt vŽdy v uŽŠínt slova snryslu Rusko. v ŠirŠírl slova snryslu Slovarr-
stvo. Relinětrre lrned, Že je pro rrás r'rpŤínrná. opravdová a všestraturá
krrltr'rrr-rí vzájennost česko-rusli'á naprostot| satrrozŤe.jrrtostí. ('..) od první
gellerace obrozenské aŽ po sárrl dneŠek, po více treŽ Šest čtvr.tstoletí, chodí
sijiŽ Čeclroslováci pro kultLrrrrí popLrdy a drrclrovrri posilu do Ruslta. aŽ se

.1 E' Bencš'.\7ovn;k:1 Pi.cJt|ed l9'16. s l9]

tato StěŽí kdy pi.errršená pouť do Moskvy podobá beznrála zákonu. jedno-

mu ze zákonťr. jedné ze zásadrríclr tradic rrašeho moderllího Života. Ztista-

nene jí věrni: títrr lépe! Plati lo to o Dobrovsliénl. plati lo to o genet.aci

Jungniantrově, plati lo to o generaci Čeclrově, o lealistech (o, toho dobro-

dirriottovy Ruslié krrilrovny' dosud trevyčerpaného! KéŽ by se jí brzo do-

stalo nlodertrí obdoby a obnovellí, stejrrě trvalého. stejně vyčerpávajíciho

a plodného!). plati lo to o vyznanné skupině naŠi liter.atrrry po prvni

světové válce. PlatiŽ to i rradále:..5 A dále Václav Cerrry napsal: ',V olrledLr

(...) budovatelskélro díla rrránle pŤed očinra skvěly vzor - právě v Rusliu.

ToÍiŽ vzor a oporu nrravtrího piíkladu' (.'.) Jak to vyborrrě Ťekl Stalitl

v otázkách letritristrru: Co se tyče společetrství rťrznyclt národtrostí v pro-

letáiské kultrrie'je térrrěŤjisto' Že se Ltskutečtrí ve for.nráclr odpovídajicích

jazykťrm a zvyli1ostenr těchto rrárodrrostí...6 Václav Čerrry se po roce l948

'yÁr. vyvijel ve vztairu ke slovarrství a tzv. slovanslié vzá1errrrrosti. l

nadále si váŽil rrrské kultury a kultury ostatrlích slovalrskyclr národťr' ostie

se však postavil proti Stalinovi' Sovětskénu Svazu a pallslavisnu. SvědčÍ

o tonl jelro rredokotrčerrá práce, která vyŠla v roce 1995 v Praze poc

názveni 1ivoj a zločinl ;lanslavisntt. V leteclr 1945-1941 všali Certly

snryŠlel j irrali, jali o toni svědČÍ uvedené citáty z jeho knrlry Boje a stttět\l

socialistické hilturyl z roliu l946.

Je zajínravé zjistit.jaké krri lry o Slovarreclr. slovatrstvÍ a slavistice t.

nás vyŠly právě pt'ed padesáti léty. to Zllanrená v roce 1947. Na,prvninr

nrístě je ti.eba rrvést praŽslié vydárrí lirrilry Edvarda BetreŠe Uvahyl 9

slovaisrví. Zároveri byla věrrovárra pozorl'ost Karlu Havlíčktt Borov-

skétlru' k trětrrrlŽ se od doby T. G. Masar1ka ner.rstále vrací velky počet

česklclr politikťr, filozoÍťr, lristorikťr a filologťr, zabyvajícíclr se slovan-

sl.o.i p.otl.nratikou. Jaronlír Bě1ič tehdy vydal kni1ltr Karcl Hu,-líček

Boroiskl) a Slovanstvo; rreclospěl Ir Žtidriyrrr novynl objer'tirrl. zato Se

sllaŽil naroubovat na Havlíčiiovy velrrri l ir it ickÓ stati o slovatrstvi a lrlavně

o slovarrskérrl blouztrětrí o jakési slovatrs]ié jedrrotě rádoby niarxisticke

statrovislio, které pi.ekvapivě itrterpretovalo Hav1íčka právě jako zastátrce

slovarrské jedrroty.

V roce l947 vyšlo kolenr dvaceti česk clr pi-eli ladťr děl slovariskyclr

autorťt. V rrěkter1ich piípadech se jerlnalo o básnické poČiny naŠiclr

pi.edníclr básníkťr. Tak od Adarrla Mickiewicze vyŠly S/avnoSt ml.Nych a

5
6

V Čcrlly Blljc a snlěty socialistic)<é krrltury. I'Ia,hr l.)' l .5 ]5
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(ira4lna v kongerriálninr pŤebásněrrí Františlra Halase. rra trělrrŽ Halas
pracovai za váIky. V pŤekladrr Josefa Kopty vyšla Puškinova Kapitánovu
dcet.ka' Dílo N. S. Leskova Alexandrit pi.eloŽil a doslovetrr opaÍil Jii.í
Weil. od Sergeje Jesetlina vyš|'a Modravá Rus, kde část textu pŤebásni'
Josef Hora' Majakovského oblak v kalhotech vyšel v pŤekladu Jii.ílro
Taufra a s pŤedrrlluvoLr Vítězslava Nezvala. Petr Ki.ička vydal ve vlastnint
pr'ekladrr Ruské \llin1l.

Kniha A. S. Makarerrka o Yichol'č dětí v rotlině rrepati.í k velkyrrr
dílrirrr ruské kr'r|trrry; zajírlavé je. Že její pŤeklad do čeŠtirry v roce 1947
poŤídila Josefa Slánská. Bohunril Matlresius vydal v roce 1947 knihu o
literárrrínr v voji od rokLr l917 a nazya| ji T icct let ruskÚ literatuy ' .ie
pozorul-rodrré, že nrÍsto ,,sovětská.. literatr'rra se v titulir objevil terrtrÍti
,,ruská.. literattrra. Po tttroru l948 by cellzLlra tali.ovyto titLrl stěŽi pro-
pustila. Marie Majerová vydala slaby cestopis Deset tisic kilontcÍl.ti nacl
SS.SR' Začalo Se s propagovárrinr ,,správrrě.. ideologicky usrrrěrrrěnyclr
rr.rsky psanyclr knih a tak vyŠel pŤek|ad Fadějevovy Mladé gard1l' $ pi."-
kvaperrítrl zjišťujenre' Že otakar Mrkvička vydal publikacj Sti.etruttÍ.
So\,ětské malít".ství a současné untění. Mrkvička publikaci redigoval a
opatŤil ji ťtvodert-t a doslclvent. o rok později by se sotva nrolrl odváŽit
cetlzuŤe pŤedloŽit takovouto publikaci, kde v titulu slovo ,,stietnutí..
skr'ttečně zlanletlalo stŤetrrrrti akaderlického sovětského tzv. socialistic-
kélro realisrrru s lrlodertlit-tr unrěnít'tt nirrro Sovětslly svaz.

Z ostatrríclr slovanskyclr l iterattrr vyšla v roce |94] Itěkterá zajínavá
díla v českénr pl'ekladr'r. Kronlě uŽ zrrlírrěrr;iclr Halasov;7ch pl'ekladťr
z Adama Mickiewicze vyšel z polštiny pi.eklad Arldrzejewského romárrrr
Řád srdce (tento česky pi'.eklad vyŠel uŽ jednor'r. za války - Andrzejewski
nri v roce l953 v Praze i.ek]. Že se o torrrto válečnén pt'ekladtr své krrihy
dověděl aŽ v roce l945). Dále byl pŤeloŽen román V rozvaleném domě t,ld
polského katolickélro atttora Jatra Dobraczyískeho. A. C. Nor. ktery se
brzy po roce ]94] musel odnllčet, vydal v roce |947 krtíŽ<u Ccsta r]cl
Polska. Z ukrajinské literatury vyšlo dílo Zemč od olhy Kobyljarrské a
jilroslovarrské literatury jsou zastouperry pi.ekladerrr dila lva Arrdriče
Slečna dělá peníze. od dolrrolrrŽické autorky Miny Witkojc, která po
váIce dloLrlro ŽiIa v Praze, vyŠly v roce |94J její Et.fittské vzponink1l-

Rok l947 byl poslednínl rokerrr' kdy se u rrás jeŠtě horovalo pro
s|ovatrstvi' V roce l948 * pr'esněji .ečerro v prvních měsících roktr 1948 _
tato kapitola byla definitivlrě uzavÍ.ena. Pi.itorrr je ironií osudu, Že v době
rraŠí ťrnorové klize rokr.r l948 se v TyrŠově dorlrě v Praze kotralo tzv. tietÍ
plénunr Společného slovarlského vybortr. Bylto vlastrrě doŽívající vytvor

sovětské propagarrdy, za|oŽeny v Moskvě v roce 1942. Na ťtnorovént
praŽském zasedártí, na rrěŽ doléhaly olrlasy konrunistickycl-r denrotrstrací i
protikomunistické denronstrace praŽskych vysokoŠkolákťr, se jr.rgosláv-

sk! delegát generál BoŽidar Maslarič rozpl val vychvalovánínt Stalina a
Sovětského svazu - za pár rreděl bylo pojLrgoslávsko-sovětskénr pŤátel-
ství. Srrad ještě kLrriozrější je skutečtrost, Že l5' 3' l948 se pi.edsedotr
Svazu pŤátel Titovy Jugoslávie stal Vil iarrl Širok1i. kter;i brzy nato ne.
nrohl pŤijít nraršálu Titovi na jnrérro. A právě v bŤeztru 1948 zaČa|
vycházet - a vydátrínr prvrrího čísla také vlastlrě skorrčil - orgán Svaztt
pŤátel Titovy Jugoslávie. Casopis se jmetroval DneŠní Jugoslavie, jeho

vedorrcínr redaktorenr se stal josef Rybák a člerly redakčrrí rady byli
minro jinych osobrrostí Ladis]av Fikar, Karel Konrád a Vilérrt Závada.
V roce l947 vyšla také notrlě opoŽděná publikace Jednotou Sloyutlst,_a
k míru, kde literární část redigoval MiloŠ Vacjl i. Právě v době, kdy
z Moskvy byla vrŽena atratéma na Jugoslávii, rrlěla ťrdajrrá siovariská
jednota spasit světovy nlír'

Rok 1947 byl rokenr nadějí a také nereáinych plánťrjalrési slovanské
jedrroty tehdejších pěti.,slovarrskych.. státťr' o padesát let později. v roce
1997, se z tehdejších pěti ,,slovarrskyclr., státŮ stalo dvarráct ,,slovatl-
slr1i ch.. státťr a po slovanské jedtrotě tletrí ani potuchy. VŠichrri jsnle rádi'
Že drres se aspoti nebojL{e nrezi slovanskynli zenrěnri. V roce l998 se
bude vzpotltínat l 50. vyroči praŽsltého Slovanského sjezdLr v roce l 848'
Bude se bilarrcovat a je zŤejrrré. Že tzv. slovarrská vzájenrrrost brrde rrŽ jeti

lr istorickou vzponritikou' V roce l947 však byla jeŠtě rt nás Lla poradLr
dne.

l l ri l 0



ontontn m@ston StoVRNSTVi R StoVRN( V Ccs|]c líUtTUÉ( V teTc(H ]945_l94B

iil

Gra4nla v kottgerriálním pŤebásttění Františka Halase' tla rrěnrŽ Halas
pracoval za vá|ky ' V pňekladu Josefa Kopty vyšIa Puškirrova Kapitanova
dcerka. DÍlo N. S. Leskova Alexundrit pŤeloŽil a doslovetrr opatl'il JiŤi
Weil. od Sergeje Jesenina vyšIa Modravá Rtts, kde část textLr pŤebásrril
Josef Hora. Majakovského oblak v kalhotech vyšel v pŤekladu JiŤího
Tatrfra a s pi.ednlluvou Vítězslava N ezva|a' Petr.Kr'ička vydal ve vlastnírrr
pl'ekladLr Ruské b1lliryl.

Kniha A. S. Makarerrka o l))chově děti v rotlině nepati.í k vel-liyrn
dílťrn rLrské kultury; zajírrravé je, Že jeji pŤeklad do čeŠtirry v roce )'947
poŤídila Josefa Slárrská. Bohunril Matlresius vydal v roce 1941 knihLr o
Iiteránrínt vyvoji od roku l9l7 a nazval 1i T ic'et let rltské litcratuy - 'ie
pozoruhodrré, Že místo ,,sovětská.. literatr'rra se v titulr'r objevil ternrín
',ruská.. literatura. Po ťtnoru 1948 by cenzura taliovyto titul stěŽÍ pro-
pr'rstila. Marie Majerová vydala slab cestopis Deset tisíc kilomeÍrii nacl
SSSR. Začalo se s propagovánim ,'správrrě.. ideologicky Lrsměrrrěrr clr
rLrsky psan1ich knilr a tak vyŠel pŤeklad Fadějevovy Mladé gar$t. S pi.e-
kvaperrínt zjišt'Lrjerrre. Že otakar Mrkvička vydal publikaci St ehnttí.
Sovětské ntalíí.styí a součctsné umční. Mr}ivička publikaci redigoval a
opatiil ji ťtvoderrt a doslovetrt. o rok později by se sotva trto]rl odváŽit
cetrzuŤe pŤedloŽit takovouto publi l iaci, ltde v titulu slovo ,,stt.etnutí..
skr'rtečně atanreIralo st etnutí akaderrtickélro sovětskélro tzv. socialistic-
kélro realisnru s trrodertrinl untětrítrr rnitrro Sovětsliy svaz.

Z ostatttíclt slovanskych literatur vyŠla v roce 1947 některá za1ínavá
díla v českénr pŤekladu. Kroně r'rŽ zrrrírrěrrych Halasov ch pl'ekladťr
z Adana Mickiewicze vyše| z polštirry pi'.eklad Andrzejewského ronrárru
Rád srdce (tento česky pieklad vyšel uŽ jedrrou, za války - Arrdrzejewski
mi v roce l953 v Praze Ťekl, Že se o tonrto vá|ečrrénr pÍekladu své krrihy
dověděl aŽ v roce 1945). Dále byl pŤeloŽen román V rr.lzvalcnéln clontě od
polského katolického autora Jana Dobraczyrisltého. A' C. Nor. kter;i se
brzy po roce ]94"7 nusel odrrl lčet' vydal v roce l94J kttíŽkLr Ccsta do
Polska. Z ukrajinské literattrry vyšlo dílo Zemč od olhy Kobyljarrské a
jihoslovarrslré literatury jsou zastoupeny pt'ekladerrr díla lva Andr.iče
Slečna dělá peníze. od dolrroluŽické autorky Miny Witkojc. která po
váIce dlouho Žila v Praze, vyŠly v roce |94] je1í Et fltrtské vzpomínky.

Rok 1947 byl posledrrínr rokenr, kdy se u rrás jeŠtě lrorovalo pro
slovarrství. V roce l 948 _ pr'esrrěji Ťečerro v prvních měsících rokLr 1 948 -
tato kapitola byla deťrnitivtrě ttzavi.ena. PŤitonl je irorrií osttdtt, Že v době
traŠí ťrr-rorové krize rolru 1948 se v TyrŠově dorrrě v Praze ltotralo tzv. tŤeti
plérrr'rnr Společrrého slovarrskélro vyborLr. Byl to vlastně doŽívajícÍ vytvor

sovětské propagarrdy' za\oŽeny v Moskvě v roce 1942. Na ťtnorovénr
praŽskénr ZaSedálrí, rra rrěŽ dolélraly ohlasy konrurristickych denrorrstraci i

protikonunistické denrorrstrace praŽskych vysokoŠkolák , se jugosláv.

sk! delegát generál BoŽidar Maslarič rozplyval vychvalovárríllr Stalilla a

Sovětského svazu - za pár rreděl bylo pojugoslávsko-sovětskénr pÍátel-

ství. Snad ještě kuriÓzrější je skutečnost, Že l5. 3. 1948 se pŤedsedou
Svazu pŤátel Titovy JLrgoslávie sta| Viliam Sirok;i. li.tery brzy nato ne-
nohl pŤijít nraršálu Titovi na jnrérto. A právě v bŤeznu 1948 zača|
vycházet - a vydálrínt prvrrího čísla také vlasttrě skorrčil - orgán Svaztl
pŤátel Titovy Jugoslávie. Casopis se jmenoval DneŠní Jugoslavie, jeho

vedotlcím redaktorem se stal josef Rybák a člerry redaltčrrí rady byli
minro jin 'ch osobnosti Ladislav Fikar, Karel Konrád a Vilénr Závada.
V roce l947 vyŠla talré notrrě opoŽděrrá publikace ,Jednoíott Sloyanstva
k mítlt, kde literární část redigoval MiloŠ Vacík. Právě v době, kdy
z Moskvy byla vrŽena anaténa rra Jugoslávii' nrěla trdajrrá slovarrská
jednota spasit světovy nír'

Rok 1947 byl rokerrt nadějí a také rrereáln;ich piárlťr jakési slovanské
jednoty telrdejších pěti ,,slovanskych.. státťr' o padesát let později. v roce
l997, se z tehdejŠích pěti ,,slovansklclr.. státťr stalo dvanáct ,,slovatr-
sk1ych.. státťr a po slovanské jednotě trení ar-ri potuchy. Všichni jsnre rádi'
Že drres se aspot-l rrebojLrje nrezi slovanskyni zenrěnli. V roce l998 se
bude vzpontínat 150. v;Íročí praŽského Slovanskélro sjezdu v roce l848.
Bude se bilarrcovat a.je zi.ejnré. Že tzv' slovar-rsliá vzájenrnost btrde trŽ jen

historickou vzpon-rírrkou. V roce I947 však byla jeŠtě tI trás na poiadtr

dne.

ttl
til
l l

il

iiil
i l
I

iil
rrtl
tiil
I
l

ilili

l l 0 l l l




