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májovém prťrvodu, kteňí protestovaIi proti americké agresi ve
Vietnamu.'6 Také majá|es roku 1968 byl zce|a ve stínu jinlch udá|os-
tí, tisk se pňedháně| v popisu pronásledovánÍ minu|!ch majá|es , v uve-
ňe1Ďování vzpomínek pamětník , studentstvo však spíše za.|ímala reha-
bi|itace po|itick./ch procesŮ českého sta|inísmu a demokratizace veňej-
ného Života neŽ zásahy proti organizátor m majá|es . A pokud se
věnova| studentskému hnutí, zajíma|y se stavovské |isty jako studenťl
o studentsk! ohIas na nedávné incidenty student s poIicií na
Strahově, o vznik studentské samosprávy a obnovu akademickych svo-
bod nebo o květnové kravá|y v paňíŽsk.fch a německych u|icÍch či
o náVštěVy studentsklch vŮdcŮ Rudi Dutschkeho ad. v Praze.1B

PraŽské majá|esy šedesátlch |et jsou bezpochyby znamením své
doby. Jsou pt.ojevem libena|izace neŽimu, uvo|něnÍ nepresí proti nezá-
vis|ému myš|ení, zťrstáva1í však stá|e do značné míry organizovanou
zábavou, povoIenym ventiIem studentsk17ch ná|ad. JakmiIe však pňe.
kročí vymezenou ro|i, jakmi|e se vyda1í na neorganizovany pochod měs-
tem, čeká je tvrdá represe, soudy a vy|oučení ze studia. Mám-|i tedy
charakterizovat praŽské studentské majá|esy, nemohu neŽ opakovat
Wipnt/ postňeh zpěváka a textaňe ondňeje Hejmy, jenŽ vzpomíná na
svou mi|ou |et šedesátr/ch: by|a ce|á sametová, by|a to taková same-
tová ce|a!

17 STUDENI n  |V  Á|  č '  2 '  1G11 '  32  a  mnohá da|šÍ,

1 B Pokud by sr čtenáň nevědě| rady s něktenimi terminy a zkratkami' kte..lch jsem Uži| V Erc!' odkazuji na č|ánek J Kavana David a 60láš'

|n| STUDENT' n |V č' íT' stn 1' 3, kde n6jdezasvěcenÝÚkladtehdejšího svazáckého pňedshv]teie a bezpfostňednÍho ÚčastnÍka student-

skÝch boiÚ s nomenk|aturou o v'Voji studentského hnutÍ V druhé po]ovině šedesáb'ch |et' Včetně návodu ke čtení dobou'ch zkra@k
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A|exei Kusák

KE VZNIKU KONFERENCE
O FRANZI KAFKOVI

V LIBLICICH
V K/ĚTNU 1963

e jistě veIice d vtipné, Že má vzpomÍnka na vznik kafkovské kon-

fenence by|a v červnu 1 999 zaňazena za referáty o časopisech

60.|et, protoŽe bez nich, které jako |edoborce razi|y cestu stá|e

znovl zamrzající h|adinou českos|ovenské kultur.y, by nikomu nenapad-

|o zab vat se dí|em Fnanze Kafky. Pňirozeně k ce|kové uvo|Ďující se kul-

turněpo|itické situaci pňispě|a také ekonomická krize a s ní spojené dis-

kuse ko|em publikací profesora oty Šika. Česká kultura uŽ mě|a tehdy

dvě stadia ,,tání', za sebou. První z |et 1951-,l952, kdy se Části |evi-

cové avantgar.dy podaňiIo ubránit se rdousivému tlaku dogmatikŮ ze

stranického apanátu, a druhé, po roce 1956, kdy se uŽ moh|o vysta-

Vovat moderní vytvar.né umění, kdy |iterární spo|ečenství ko|em časo-
pisu Květ,en uŽ razi|o cesty nekonfonmnÍ poetice, a kdy zača|a vznikat

prvnÍ fi|mová dí|a, pňedznamenávajícÍ novou vlnu. Téma Franz Kafka

ovšem všechny tyto umě|ecké prob|émy pňesahova|o, nebylo to v pnvní

ňadě téma |iterární, a|e téma vybízející k fi|ozofickému poh|edu na svět.

By|o to téma konf|iktu jedince a spoIečnosti, nebo lépe ňečeno téma

stňetu mezi jedincem a neproniknute|nÝmi si|ami společenskych struk-

tur. Tolik rlvodem.
Konference o Franzi Kafkovi z roku ,1 963 se zrodi|a během jednoho

telefonního rozhovoru, kter! 'jsem ved| se srnj'm pĎÍte|em Františkem

Kautmanem v záÍí 1962. KdyŽ pad|a zmínka o blíŽÍcím se vyročÍ

Kafkoufch narozenin, ňek| Kautman, Že by se mě|o za|oŽit V Pnaze

Kafkovo muzeum. opáči| tsem, Že se stěŽÍ pro to na|eznou v h|avním

městě vhodné podmínky, a nadhodil jsem jako protinávrh: ,,Co takhle

uspoŤádat o Kafkovi konferenci?,, Chví|i jsme o tom k|ábosiIi,

a pak jsme se dohodli na plánu, jak tuto myš|enku rea|izovat. Než

k tomu pňejdu, chtě| bych povědět pár s|ov o svém vz|ahu ke Kafkovr.

UŽ jako gymnazista jsem se někdy v roce 1947 dosta| k vftisku

Kafkova Zámku, kter.f vyše| v edici umě|eckého spo|ku Mánes V noce

1935 s tajuplnou fotomontáŽí Toyen na obá|ce. PŮjči| mi ho básník

Mi|an Mara|ík, kter.f redigova| časopis StŤedoškolák. V jeho redakčním

kruhu jsem spo|up sobi|  spo|u s Dušanem Hamšíkem, Miros lavem
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Lamačem, V|adimínem Dostá|em, Z.K 'S|ablm, |vanem Mo1íkem
a něko|ika da|šími stňedoško|áky. Patňi|i k nám i někteňí starší autoňi,
napňík|ad Zdeněk Pešat, Josef Nesvadba nebo Mi|oš Macounek. Tehdy
se mi dosta| do ruky sborník Kafka a Praha, kter! vyše| v Žikešově
nakladate|ství s texty Hugo Siebenscheina, EmiIa Utitze, Petra
Demetze a ang|ického básníka Edwina Muira. Pak mi Kafka zmizel na
nějakou dobu z obzoru a vynoňi| Se ZnoVU ve chví|i, kdy jsem si vybna|
jako téma své závěrečné práce na faku|tě Mladá léta Egona Ervína
Kische' Kafka by| spo|uŽákem staršÍho Kischova bratra Pav|a, kter^!
v |etech Kischova znání mě| na svého bratra rozhodující v|iv. S Pav|em
a Egonem Envínem Kischem se mi náhle zjevi|o ce|é panoráma praŽ-
ské německé |iteratur.y, ce|é defi|é ArconautŮ, jak tuto skupinu autot.ťt
nazval posměšně Kar| Kraus pod|e kavárny Arco, kde se němečtí
autoňi scháze|i. Podnětťr pak pňib.fva|o' Ve Světouce vyše| pňek|ad
Kafkova románu Amerika se zaštiéující, avšak značně zideoIogizovanou
pňedm|uvou Pav|a Reimana, v Plamenl vyš|a V roce 1957 Dubského
a Hrbkova fi|ozofická vaha o Kafkově dí|e, Z tehdejšího samizdatu se
mi dosta| do ruky soubor pňek|adri Kafkor'n/ch povídek, které z nejrriz-
nějšÍch pramen opsa| na str.oji m|adičk1i |van Jirous, ve Světové lite-
ratuŤe by| otištěn |ucidní Eisnerr]v ese| o Kafkovi a Pnaze'

Impu|zŮ pňib va|o a k nim také zpráv o stoupajícím věhIasu Kafky na
Západé' Jednoho dne mi zavo|a| E isner,  zda bych se neuja| m|adého
německého doktoranda, kter.! pňije| do Pr.ahy s t.ukopisem své ještě
nevydané disertace o m|ádÍ Franze Kafky. Proše| jsem s Klausem
Wagenbachem, autorem později proslulé monognafie o Kafkovi, ce|ou
topografii Kafkovy Prahy. Na konci padesábfch |et začíná také mé pňá-
telsWí s rakous(7m estetikem Ernstem Fischerem, jehoŽ kníŽku
o nezbytnosti umění jsem pňe|oŽi|. Jak se naše pňátelsWí pr.ohIubova-
|o, dozvědě| jsem se, Že Fischer má napsanou esej o Kafkovi, kterou
jsem spolu s jeho esejemi o Musi|ovi a Krausovi také později pňevedI
do češtiny.

Vratme se nyní do záÍí 1962. S Kautmanem jsme se dohod|i, Že se
s myš|enkou na konferenci o Kafkovi vypravíme za muŽem, kter! se
nám zdá| b1ft nejkompetentnějším pro náš cí|. By| to jiŽ zmÍněn.f PaveI
Reiman, jehoŽ po|itická autorita v té době byla naprosto nezpochybni-
te|ná. Reiman, zak|ádající č|en Komunistické stnany, jeden z jejích
pňedních ideo|ogti, Židovsk! inte|ektuá|, kter! pňeŽi| všechny stranické
procesy a čistky, byl v té době ňeditelem Ustavu dějin KSČ a zastával
navíc ňadu da|ších dŮ|eŽitfch funkcí. K nim patňi|o jeho čestné pňeo-
sednictví germanistické sekce v Českos|ovenské akademii věd. soo-
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|ečnosti, která sdruŽova|a všechny v akademické ob|asti p sobícÍ ger-

manisty v česk5ich zemích. DohodIi jsme se, Že termín návštěvy vyjed-

ná Kautman, ktery se s Beimanem dobĎe zna|, a zároveř jsme si pňr-

pnavi|i pro tuto schŮzku také lakousi macchiave|ismem zavánějícÍ tak-

t iku:
,,Ty vystoupíš jako první s návrhem na zŤízení muzea Franze Kafky'

Budeš to odťtvodĎovat rozšiŤujícím se turistickym ruchem a efektem,
jaky by to mohlo mít pro Prahu na Západě. Tento návrh Beiman urči-

tě zamÍtne, i kdyŽ ne pŤímo z dŮvodŮ ideologickych, které určitě budou

hrát htavní Úlohu, ale pokrytecky pro nedostatek Vhodné budovy.

A v této chvíli vstoupím já se svym skromnym návrhem na konferenci

o Kafkovi,, 'Pod|e našeho p|ánu by tato taktika mě|a vy1ít. Beiman se

vyčerpá zamítnutÍm návrhu na muzeum a těŽko na|ezne argumenty

pr"oti inter.ní konferenci germanistŮ' S tímto p|ánem' dohodnutym

čtvrt hodiny pňed naší schťtzkou s Reimanem, jsme vstoupi|i do

mohutné, sr4im historicklm slohem odpuzujÍcí budovy Ustavu dějin

KSČ v Rytíňské u|ici. A kupodivu všechno proběh|o pod|e p|ánu.

Kautmanr]v návrh na zÍízení Kafkova muzea by| odmrštěn s tím, že by
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Lamačem, V|adimírem Dostá|em, Z.K.S|ablm, |vanem Mo|íkem
a něko|ika da|šími stňedoško|áky. Patňi|i k nám i někteňí star.šÍ autoňi,
napňík|ad Zdeněk Pešat, Josef Nesvadba nebo Mi|oš Macourek. Tehdy
se mi dosta| do ruky sborník Kafka a Praha' kter! vyše| v Žikešově
nak|adate|ství S texty Hugo Siebenscheina, Emila Utitze, Petna
Demetze a ang|ického básníka Edwina Muira. Pak mi Kafka zmize| na
nějakou dobu z obzoru a vynoňi| se znovu ve chví|i ' kdy jsem si vybna|
jako téma své závěrečné pnáce na faku|tě Mladá léta Egona Ervína
Kische, Kafka byl spoluŽákem stanšího Kischova bratna Pavla, kter!
v letech Kischova zrání mě| na svého bratna rozhodující v|iv' S Pav|em
a Egonem Ervínem Kischem se mi náh|e zjevi|o ce|é panonáma praž-
ské německé |iteratur.y, ce|é defilé Arconautťt, jak tuto skupinu autot.ťt
nazva| posměšně Kanl Kraus pod|e kavárny Arco, kde se němečtí
autoňi scháze|i. PodnětŮ pak pňib.fva|o' Ve Světovce vyše| pňek|ad
Kafkova románu Amerika se zaštiéující, avšak značně zideo|ogizovanou
pňedm|uvou Pav|a Reimana, v Plameni vyš|a V roce 1957 Dubského
a Hrbkova fi|ozofická uvaha o Kafkově dÍ|e, Z tehdejšÍho samizdatu se
mi dostaI do ruky soubor pňek|adri Kafkornfch povídek, kter.é z nejr z-
nějších pramenri opsal na stroji m|adičk! |van Jinous, ve Světové lite-
ratuŤe by| otištěn |ucidní EisnerŮv esej o Kafkovi a Praze.

|mpu|zti pňib,fva|o a k nim také zpráv o stoupajÍcím věh|asu Kafky na
Západé' Jednoho dne mi zavo|a| E isner,  zda bych se neuja| m|adého
německého doktoranda, kter.í' pĎije| do Prahy s nukopisem své ještě
nevydané disertace o m|ádí Franze Kafky. Pnoše| jsem s K|ausem
Wagenbachem, autorem později pros|u|é monografie o Kafkovi, ce|ou
topografii Kafkovy Prahy. Na konci padesátlch |et začíná také mé prá-
teIstvÍ s rakouskym estetikem Ernstem Fischerem, jehoŽ kníŽku
o nezbytnosti umění jsem pňe|oŽi|. Jak se naše pňáte|ství prohIubova-
|o, dozvědě| jsem se, že Fischer má napsanou esej o Kafkovi, kterou
jsem spoIu s jeho esejemi o Musi|ovi a Krausovi také pozděii pňevedI
do češtiny.

Vratme se nyní do záíí 1962. S Kautmanem jsme se dohod|i, Že se
s myš|enkou na konferenci o Kafkovi vypravíme za muŽem, kter! se
nám zdá| bft nejkompetentnějším pno náš cí|. By| to jiŽ zmíněn! Pavel
Reiman, jehož politická autorita v té době by|a naprosto nezpochybni-
te|ná, Reiman, zak|ádající č|en Komunistické stnany, jeden z jejích
pňedních ideo|ogrJr, židovsk.f intelektuá|, kter! pňeŽi| všechny stranické
procesy a čistky, by| v té době ňedite|em Ústavu dějin KSČ a zastáva|
navíc ňadu da|ších d |eŽilfch funkcí. K nim patňi|o |eho čestné pňed-
sednictví germanistické sekce v Českos|ovenské akademii věd, spo-
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|ečnosti, která sdruŽovala všechny v akademické ob|asti pŮsobÍcÍ ger-

manisty v česk1Ích zemích. DohodIi jsme se, Že termín návštěvy vy;ed.

ná Kautman, kter.y se s Reimanem dobňe zna|, a zároveř jsme si pňi.

pravi|i pr.o tuto schŮzku také jakousi macchiave|ismem zavánějící tak-

tiku:
,,Ty vystoupíš jako první s návrhem na zŤÍzení muzea Franze Kafky.

Budeš to odŮvodĎovat, rozšiŤujícím se turistickym ruchem a efektem,
jaky by to mohlo mít pro Prahu na Západě. Tento návrh Beiman urči-

tě zamÍtne, i kdyŽ ne pŤímo z dŮvodŮ ideologickych, které určitě budou

hrát htavnÍ ulohu, ale pokrytecky pro nedostatek vhodné budovy'

A v této chvíli vstoupÍm já se svym skromnym návrhem na konferenci

o Kafkovi'. 'Pod|e našeho p|ánu by tato taktika mě|a vy|ít. Reiman se

vyčerpá zamÍEnutím návrhu na muzeum a těŽko na|ezne argumenty
pr^oti intenní konferenci germanistŮ, S tímto p|ánem. dohodnutlm

čtvrt hodiny pňed naší schŮzkou s Reimanem, jsme vstoupi|i do

mohutné, svym historicklm s|ohem odpuzu1ící budovy Ústavu děiin

KSČ v Rytíňské u|ici. A kupodivu všechno proběh|o pod|e p|ánu'

Kautman v návrh na zíízení Kafkova muzea by| odmrštěn s tím' Že by

\i!i,í;:
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něco takového primátor h|avního města Prahy nikdy nepovoli|, proto-
Že město nemá dostatek Vhodn}ích prostor a navíc je v Praze ňada
muzeí ku|turně zaměňen.!'ch, jejichŽ návštěvnost není pňÍ|iš vysoká.
Beiman argUmentovaI k|idně, zdánIivě veImi věcně, za svym zamítnu.
tím necha| dokonce prosvitnout jakousi |ítost, Že to za dané situace
nejde a Že za situace jiné by on, jako v|astně kafkovsk! odborník, kter!
první po t^oce 1948 sem Kafku uvádě|, by| pro takové muzeum všemi
deseti. V této chví|i jsem se uja| s|ova já se srnim návrhem:

,,A ca takhle konference o Kafkovi za učasti česk,|ch germanistŮ,
kteŤí by tak dostali poprvé moŽnost si své názory na dÍlo Franze Kafky
ujasnit'..Beiman by| zňe1mě touto variantou pňekvapen.

,Also,,, ňek| německy, protoŽe čeština mu pňece jen dě|a|a trochu
obtíŽe a to německé a|so, nebolitedy, které pak do své odpovědi |eště
něko|ikt.át zap|et|, svědči|o o jeho rozpacích. ,,Also, taková konference
by byla jistě uŽitečná, ale mnohem potŤebnější by byta konference
o německych dělnick,lch básnÍcÍch z pohraničí, kteŤÍ jsou, also, součás-
tÍ socialistické kultury a o kterych se tady nic neví. Je to stary dtuh, ktery
vŮči nim máme, a splatit tento dluh ie jistě, jak uznáte,..a tu na nás
obráti| svou širokou tváň nozzáňenou nadšením, ,,dŮležitěišÍ než Kafka,
kterého uŽ svět zná'''

,,Ta je jistě pravda,.'pňisvědči| jsem ,,a díta takovych skvěl,lch dětnic-
k,lch básníkťt jak,lmi byli'' - a ted' jsem na Beimana vychr|il něko|ik jmen,
které jsem zna| ze svého zá|mu o ananchismus na Mostecru
a Liberecku a na které si dnes už zaboha neumím Vzpomenout, ,,tako-
vá dÍla si zasloužÍ pozornost' A konference o nich by byla neobyčejně,,,
a to slovo neobyčejně jsem podtrh|, ,,potňebná a jistě by zajímala bada.
tele nejen z NDH, ale imnohem šÍrší okruh zájemcŮ,, - pňitom jsem si
mys|e|, Že by v|astně kromě něko|ika endénácklch kádnrir nezajíma|a
nikoho. ,,Je tu ovšem jeden problém, soudruhu Reimane, v květnu bude
mÍt Kafka velké ulročí, ce svět bude slavit osmdesát let od jeho naro-
zenÍ' A všichni budou otáčet hlavu na Prahu, Co se V ní bude dÍt. A kdyŽ
nic, tak z toho vznikne Ťada uštěpačn,lch čtánkŮ o kuhurnÍ temnotě,
o cenzuŤe, o stalinismu a podobně. NavÍc jsme se doslechli, že
v Sovětském svazu pracují už někteŤí germanisté na tématu Franz
Kafka."

Mrknu| jsem pňi tom na Kautmana, kter! prik1iv| na znamení, Že
o těchto sovětsklch spádech také s|yše|. To moŽná nozhod|o. Beiman
s námi konečně - s pouŽitím několika ,,a|so.,- zača| jednat o tématu
Fr"anz Kafka. V17s|edkem by|a jistá b|ahov |e, ktenou nám da| najevo
a s kterou m j návnh ani neschváli|, avšak ani nezavnh|. Zvo|i| ňešenÍ
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taktické: s|íbi|, Že náS pozve na ne1b|iŽšÍ zasedání germanistické sekce

pňi Akademii věd, jejíŽ by| čestnlm pňedsedou. Svťrj s|ib, ktery se nám

zdál b'ft ve|mi vágní - s myšlenkou konference jsme se uŽ v duchu |ou-

či| i ,  -  však kupodivu sp|ni| .  VŮbec s i  mys|Ím, Že se Beiman v ce|é zá|e-

Žitosti Kafky chova| neobyče;ně poctivě, pňi všech su/ch ideologickych

|imitech' To se pro.|evi|o zejména pňi konferenci samé a zňejmě se to

pos|éze odnazi|o na .jeho konf|iktu Se stnanou, se kterou Se po roce

1969 rozeše| nebo spíše z ní by| ode1i t '

KdyŽ jsme dosta|i pozvánku na germanistickou seš|ost, dohod|i jsme

se s Františkem Kautmanem, Že pouŽijeme v našich vystoupeních stej.

nou taktiku, jako pňi návštěvě Beimana. Kautman pňednese návnh na zňÉ

Zení muzea, já na uspoňádání konferenoe. Germanisté sch zova|i kon-

cem Iistopadu 1962. Jejich program woňili krátké referáty na pňeváŽně

|ingvistická témata, kter.á nás ani zb|a nezajímala' Mys|Ím, Že jsme se

obá' Kautman i iá, dost nudili v oné konferenční místnosti, která by|a

pravděpodobně identická S tou, V které dnes sedíme. A tu po jednom

zv|áště nudném refenátu nás Reiman pňedstavil jako hosty, l(teňí chtějí

pĎednést určité návrhy. A pňeda| s|ovo Kautmanovi. Ten upozorni| shro-

máŽdění germanistťt na rn!'ročí Kafkova narození a na moŽnost Vybudo-

Vat V Praze k tomuto datu cosi jako Kafkrlrv památník či dokonce Kafkovo

muzeum.Re iman ,k te r !pňedseda|kon fe renc i , vy zva |ge rman i s t ykd i s -
kusi. By|a dí|em rozpačitá, dÍ|em negativnÍ s rnimluvami na nedostatek

času, místa a prostĎedkť], jak jsme také pňedpok|ádali. Po h|asování, kdy

čeští.germanisté vy1ádňi|i své negativní stanovisko k návrhu, pňeda|

Fleiman s|ovo mě. Nemusel isem jiŽ opakovat Kautmanovy argumenty

o b|íŽícím se rniročí 80. narozenin Kafky a moh| jsem pňejÍr rovnou k věci.

A tou by| návrh na uspoňádání konference o Kafkově dÍ|e' Zdr]rrazni| jsem

ve|ik.f zájem o dí|o Franze Kafky na ce|ém světě, o čemŽ svědčí nedávno

vydaná bib|iografie Harry Jarva, švédského knihovníka královské knihov-

ny ve Stockholmu, k[erá zaznamena|a desÍtky kniŽních titu|ťl a Stovky

č|ánkŮ na kafkovské téma. Nezapomně| jsem zdťrnaznit h|ubok.f zájem

něko|ika marxistickÝCh teoretikŮ o Kafkovo dí|o, jmenoval jsem pňede-

vším Rogera Garaudyho a Ennsta Fischera, poukáza| na nedávn! Sartr v

mínov/ proiev v Moskvě, 1ehoŽ součástí byla ln/zva k odzbrojení dí|a

Franze Kafky, a naznačil jako poněkud ostudné pno českou germanisti-

ku, Že se s Kafkovym dílem dosud nedokáza|a Wrovnat. Zd raznil jsem

potňebu podÍvat se na Kafkovo dí|o z mÍSta, kde se narodil, zd naznil

isem zájem St.K.Neumanna o jeho dí|o, projeven! otištěním Topiče

v časopise Červen, Nevím, zda jsem m|uvi| jako Jan Zlato sbí ale má

slova vwolala kladnou odezvu.
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něco takového primátor h|avního města Prahy nikdy nepovo|i|, proto-
Že město nemá dostatek VhodnÝch prostor a navíc je v Praze ňada
muzeÍ ku|tut.ně zaměňen.fch' je|ichŽ návštěvnost není pňí|iš vysoká.
Reiman argUmentovaI k|idně. zdánIivě velmi věcně, za svym zamítnu.
tím necha| dokonce pnosvitnout jakousi |ítost, Že to za dané situace
nejde a Že za situace jiné by on, jako v|astně kafkovsk.f odborník, kter
první po noce 1 948 sem Kafku uvádě|, by| pro takové muzeum všemi
deseti. V této chvÍ|i jsem se uja| s|ova .1á se suj'm návnhem:

,,A co takhle konference o Kafkovi za učasti českych germanistŮ,
kteŤí by tak dostali poprvé možnost si své názory na dÍlo Franze Kafky
ujasnit,, 'Beiman by| zňe|mě touto variantou pĎekvapen.

,,A|so'', ňek| německy, protoŽe čeština mu pňece jen dělala tnochu
obtíŽe a to německé aIso, neboIi tedy, které pak do své odpovědi ještě
něko|ikrát zap|etl, svědči|o o jeho nozpacÍch' ,,Also, taková konference
by byla jistě uŽitečná, ale mnohem potŤebnější by byla konference
o německych dělnick1lch básnícÍch z pohraničí, kteŤí jsou, also, součás-
tí socialistické kultury a o kter|ch se tady nic nevÍ' Je to stary dluh, ktery
vŮči nim máme, a splatit tenta dluh je jistě, jak uznáte,,,a tu na nás
obráti| svou širokou tváň rozzáňenou nadšením, ,!ŮbŽitějšÍ neŽ Kafka,
l<terého uŽ svět zná.,,

''To je jistě pravda,,,pňisvědči| |sem ,,a díla takovych skvěl,lch dělnic-
kych básníkŮ jak,lmi byli,'- a ted' jsem na Feimana vychr|i| něko|ik jmen,
kter.é .jsem zna| ze svého zájmu o anarchismus na Mostecku
a Libenecku a na které si dnes uŽ zaboha neumÍm Vzpomenout, ,,tako-
vá díla si zaslouží pozornost' A konference o nich by byla neobyčejně,,,
a to slovo neobyče1ně jsem podtrh|, ,,potĎebná a jistě by zajíma|a bada-
tele nejen z NDR, ale i mnohem širšÍ okruh zájemcŮ'' - pňitom jsem si
mys|e|, Že by v|astně kromě někoIika endérác[ich kádr nezajímaIa
nikoho. ,,Je tu ovšem jeden problém, soudruhu Beimane, v květnu bude
mít Kafka velké ujročí, ce svět bude slavit osmdesát let od jeho naro-
zení. A všichni budou otáčet hlavu na Prahu, Co se V ní bude dÍt. A když
nic, tak z toho vznikne Ťada uštěpačn,lch článk o kulturní temnotě,
o cenzuŤe, o stalinismu a podobně. Navíc jsme se doslechli, Že
v Sovětském svazu pracují uŽ někteŤí germanisté na tématu Franz
Kafka."

Mrknu| jsem pňi tom na Kautmana, kter! pňikfv| na znamení, Že
o těchto sovětsklch spádech také S|yše|. To moŽná r"ozhod|o. Reiman
s námi konečně - s pouŽitÍm něko|ika ,,a|so..- zača| jednat o tématu
Franz Kafka' Vfs|edkem by|a jistá b|ahovŮ|e, kterou nám dal najevo
a s kterou mŮj návrh ani neschvá|i|, avšak ani nezavrh|. Zvo||| ňešení
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taktické: slÍbi|, Že nás pozve na nejbliŽší zasedání germanistické sekce

pňi Akademii věd, jejíŽ by| čestnlm pňedsedou. Svri1 s|ib, kter! se nám

zdá| b'ft ve|mi vágnÍ - s myš|enkou konfenence jsme se uŽ v duchu Iou.

či| i ,  -  však kupodivu sp|ni| .  Vťrbec s i  mys|ím, Že se Reiman v ce lé zá|e-

Žitosti Kafky choval neobyčejně poctivě, pňi všech srnich ideo|ogick.fch

|imitech' To se projevi|o zejména pňi konferenci samé a zňejmě se to

pos|éZe odrazilo na 1eho konf|iktu Se Stranou, Se kterou Se po noce

1969 rozeše| nebo spíše z ní by| ode1it.

KdyŽ jsme dostali pozvánku na germanistickou seš|ost, dohod|i isme

sesF ran t iškemKau tmanem,ŽepouŽ i j emevnaš i chvys toupenÍchs te1 -
nou taktiku, jako pňi návštěvě Reimana. Kautman pňednese návrh na zĎÉ

Zení muzea, já na uspoňádání konference. Genmanisté schr]zovali kon-

cem |istopadu ,l962. Jejich pr.ogram fuori|i krátké referáty na pňeváŽně

lingvistická témata, která nás ani zb|a nezajÍmala. MyslÍm, Že 1sme se

ob-a, Kautman i já, dost nudi|i v oné konferenčnÍ mÍstnosti ' krerá by|a

pravděpodobně identická s tou, V které dnes sedíme' A tu po jednom

zv|áště nudném refenátu nás Reiman pňedstavil jako hosty, kteňÍ chtějí

prednéSt určité návr"hy. A pňeda| s|ovo Kautmanovi. Ten upozorni| sht"o-

máŽdění germanistŮ na uyročí Kafkova narození a na moŽnost Vybudo-

vat v Praze k tomuto datu cosi jako Kafkťrv památník či dokonce Kafkovo

muzeum 'Re iman ,k te r !pňedseda|kon fe renc i , vy zva |ge rman i s t ykd i s -
kusi. By|a dí|em r.ozpačitá, dí|em negativní s r'nimluvami na nedostatek

času ,mís taap ros tňedkŮ , j ak j smetaképňedpok|áda | i ' Poh l a sování , kdy
čeští.germanisté vy1ádňi|i své negativní stanovisko k návrhu, pňedal

Fleiman s|ovo mě. Nemuse| jsem jiŽ opakovat Kautmanovy argumenty

o b|íŽícím se nj'ročÍ Bo' narozenin Kafky a moh| isem pňe1íl rovnou kvěci.

A tou by| návrh na uspoňádání konference o Kafkově díle. Zd razni| jsem

velik.f zájem o dí|o Franze Kafky na ce|ém světě, o čemŽ svědčí nedávno

vydaná bib|iognafie Har.ry Járva, švédského knihovníka krá|ovské knihov-

ny ve Stockho|mu, která Zaznamena|a desíttky kniŽních titu|Ů a stovky

článk na kafkovské téma. Nezapomněl jsem zdŮraznit h|ubok.f zá1em

něko| i kamanx i s t i c k l ch teo re t i k  oKa fkovodí |o , jmenova I j sempňede -

všímBogeraGaraudyhoaErnstaF ischera,poukáza|nanedávnySartrŮv
míro{ projev v Moskvě, jehoŽ součástÍ by|a vyzva k odzbnojení dÍ|a

F ranzeKa fky ,anaznač i | ' j akoponěkudos tudnépnočeskouge rman i s t t -
ku, Že se s Kafkovlm dí|em dosud nedokáza|a Vynovnat' ZdŮrazni| jsem

potňebu podívat se na Kafkovo dÍ|o z místa, kde se narodi|, zdťrrazni|

jsem zájem St'K.Neumanna o jeho dÍ|o, projeven'/ otištěním Tapiče

v časooise Červen' Nevím, zda .isem m|uvil jako Jan Zlatoust'f, a|e má

slova vwolala kladnou odezvu.
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Jedin!' kdo by| zásadně pr.oti konání konference, by| Eduard
Go|dstucker, kter! po pravici Beimana dop|Ďova| s A|oisem Hofmanem
pňedsednictvo této schŮze. Go|dstuckerr.iv angument by| prosty: nemŮ-
Žeme si dovo|it pňijÍt na konferenci s mezinánodní Účastí, dokud si my,
čeští marxisté, nevytvoňíme v|astní názor na Kafkovo dí|o' Neboé Kafku
mohou spnávně interpretovat pouze ti, kteňÍ znají atmosféru Prahy,
kteňí znají její s|oŽitou nánodnostní a sociá|ní strukturu' By|o by tedy
nevhodné pňijí1t nyní na mezinárodní forum a nemít interně vy1asněn
náš vzbah k tomuto velkému spisovate|i. Pňih|ási| jsem se o s|ovo
a Go|dstuckerovi oponova|, Za prvé jsem zdŮrazni|, Že se náš názot^
m Že vykrysta|izovat pouze Ve stňetnutí s názory dnuh.fch. Za dr.uhé
jsem se pokusiI vyvrátit Go|dstUckerovu tezi, Že Kafku m Že pochopit
pouze ten, kdo zná Prahu, sdě|ením, Že nejhor|ivějšími čtenáňi dí|a
Franze Kafky podle tehdy dostupnlch pramenŮ jsou Japonci, kteňí
o Pnaze vědí s pr"ominutím starou be|u' Pňipomně| jsem, Že socio|o-
gick./ pňístup k umění Hyppo|ita Taina a jeho pozdějších marxistickych
vu|garizátorri je, jak doufám, uŽ pňekonán a Že tedy právě mezinárod-
nÍ stňetnutí kafko|ogti mrjrŽe nám pomoci na|tt cestu k poh|edu na dÍ|o
Kafky. Beiman daI hIasovat. ShromáŽdění česklch ger"manistŮ myš-
|enku konference pňi ja|o a Beiman s|íbi| ,  Že o tomto rozhodnutí bude
neprodIeně informovat pĎedsednictvo Akademie. Poté se rozvinuta
ještě d iskuse o tom, koho pozvat .  JmenovaI jsem Fischer.a
a Garaudyho, a|e současně jsem vys|ovi| také 1méno Maxe Broda. By|o
by zahanbujícÍ, kdybychom nepozvali muŽe, kter.;i nejen stá| Kafkovi po
boku, a|e kten! jeho dílo zachr"áni| pňed zničením a kter.y má, a to jsem
zd razni|, neopominute|né zásluhy o světové rozšíňení české ku|tury,
jmenovitě dí|a Leoše Janáčka. Max Brod by| v té době pňedevším
oštemp|ován jako sionista Ži!ící v |zrae|i, a to by| tehdy kámen urazu.
Reiman se uja| té nepĎíjemné Ú|ohy, jak z pozvání Broda vybrus|it. By|
,,v zásadě.. pro a by|o by 1istě, 1ak podotk|, zajímavé se s Brodem set-
kat. ovšem prostňedky Akademie jsou omezené a těŽko bychom na|ez-
|i moŽnost hnady jeho cesty a pobytu. To by|a nahr.ávka na smeč.

,,Jsem s Maxem Brodem v písemném styku a vím, Že je kaŽdé jaro
v Evropě, kde na rťlzn1ich univerzitách pŤednáší' Jistě pro něj nebude
problém koupit si dejme tomu z Frankfurtu jízdenku do Prahy a zpět.
A pokud jde o jeho pobft v Praze, rád mu poskytnu prísffeil ve svém
dosti velkém bytě na Vinohradech','

By|a to pčirozeně drzost, a|e mri1 návr"h by| Vzat na vědomí, a světe
div se, Max Brod by| skutečně na |ib|ickou konferenci oficiá|ně pozván.
Že nepňije|, by|o jeho rozhodnutí, kter"é oznámi| Svazu spisovate|Ů jako
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spo|upoňadate|i konference dopisem. Ten by| také v námci uvÍEánÍ
zahraničních Účastníkťr na konferenci čten a je součástí kniŽně vyda-

ného orotoko|u'
,pěkuji velice za Vaše ..,srdečné pozuání na konferenci a díle mého

nejtepšÍho pŤÍtele Franze Kafky'.'BohuŽel mŮj zdravotní stav není docela

uspokojující a z tohoto dťlvodu nemohu se tentokráte do Prahy dostavt.

t,i...Zrovna 27' l<větna jsou moje 79' narozeniny, ke l<terym se chystají
nějaké slavnosti. Nemohu pŤi nich bft nepŤÍtomen,,í ostatně o rok
později do Prahy pňi1e| a by| také s patňičnymi poctami v Praze pňi1at.

Jeho vystoupení v Památníku českého písemnictví se sta|o nezapo-

menute|nym záŽitkem.
o tom, jak by|a |iblická konference organizována, mŮŽe podat své

svědecWí František Kautman, kter! se sta| č|enem pĎípravné komise.

Ta by|a s|oŽena z |idí, kteňÍ tehdy pnacova|i v ně1aké vědecké instituci.

Kautman by| v té době pracovníkem ustavu, kter.f je poňadate|em této

konference' Druh.fm č|enem by| profesor. Go|dstÚcken. o da|šÍch č|e-

nech nevÍm. Vím však, Že do pňíprav zasáhI ChruščovŮv projev, v němŽ

se to bě|a|o rusklmi bňízami a černa|o mr.aky, z kterlch hrozi|a vznik-

nout ve|ká bouňka. Zdá|o se,  Že z konfenence n ic  nebude. Komise,  jak

t á

1 F.anz Kafka' L blická konference' Nak]adáte|sNÍ Českos|ovenské akadem e Věd Praha 1 963' sh 1 1'1 2
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Jedin!, kdo by| zásadně pnoti konání konfenence, by| Eduard
Go|dstÚcker, kter.l l po pr.avici Reimana dop|řova| s A|oisem Hofmanem
pňedsednictvo této schŮze. Go|dstucker v argument by| prosty: nem -

Žeme si dovo|it pňijÍt na konfenenci s mezinárodní Účastí, dokud si my,
čeští marxisté, ne\^/woríme v|astní názor na Kafkovo dí|o. Neboé Kafku
mohou správně intenpretovat pouze ti, kteňí znají atmosféru Pnahy,
kteňí znajÍ její sloŽitou národnostnÍ a sociá|ní strukturu. By|o by tedy
nevhodné pňijít nyní na mezinárodní forum a nemít interně vyjasněn
náš vzLah k tomuto ve|kému spisovate|i. Pňih|ási| jsem se o s|ovo
a Go|dstuckerovi oponova|, Za prvé |sem zd nazni|, Že se náš názor
m Že vykrysta|izovat pouze Ve stňetnutí s názory dnuhfch. Za dnuhé
jsem se pokusi| vyvrátit Go|dstÚckerovu tezi, Že Kafku m Že pochopit
pouze ten, kdo zná Pnahu, sdě|ením, Že nejhor|ivějšÍmi čtenáňi díla
Franze Kafky pod|e tehdy dostupnlch pramenri jsou Japonci, kteňí
o Praze vědí s prominutím starou be|u.  Pňipomně| jsem, Že soc io|o-
gick! pňístup k umění Hyppo|ita Taina a jeho pozdě1ších marxisticklch
vu|garizátorri je, jak doufám, uŽ pňekonán a Že tedy právě mezinárod-
ní stňetnutí kafkoIog mŮŽe nám pomoci najít cestu k poh|edu na dÍ|o
Kafky. Reiman da| h|asovat. ShromáŽdění česklch germanistri myš-
|enku konference pňija|o a Reiman s|íbi|, Že o tomto rozhodnutí bude
neprod|eně informovat pňedsednictvo Akademie. Poté se nozvinu|a
ještě d iskuse o tom, koho pozvat .  Jmenova| . jsem Fischera
a Gar"audyho, a|e současně jsem vys|ovi| také jméno Maxe Broda. By|o
by zahanbu1ící' kdybychom nepozvali muŽe, kter! nejen stá| Kafkovi po
boku, a|e kten! jeho dílo zachráni| pňed zničením a kteny má, a to jsem
zdt]nazni|, neopominute|né zás|uhy o světové rozšíňenÍ české ku|tuny,
jmenovitě dí|a Leoše Janáčka. Max Brod by| v té době pňedevším
oštemp|ován |ako sionista Žijící v |zrae|i, a to by| tehdy kámen urazu.
Reiman se ujaI té nepňíjemné u|ohy, jak z pozvání Broda vybrus|it. By|
,,v zásadě'. pro a by|o by 1istě' jak podotk|, zajímavé se s Brodem set-
kat. ovšem prostňedky Akademie jsou omezené a těŽko bychom na|ez-
Ii moŽnost uhrady jeho cesty a pobytu. To by|a nahnávka na smeč.

,,Jsem s Maxem Brodem v písemném styku a vÍm, Že je kaŽdé jaro
v Evropě, kde na rŮznych univerzitách pŤednáší. Jistě pro něj nebude
problém koupit si dejme tomu z Frankfurtu jÍzdenku da Prahy a zpět.
A pokud jde o jeho pobyt v Praze, rád mu poskwnu pŤístŤeší ve svém
dosti velkém bytě na Vinohradech.''

By|a to pňirozeně drzost, a|e m j návrh by| vzat na vědomí, a světe
div se, Max Bnod by| skutečně na |ib|ickou konferenci oficiá|ně pozván.
Že nepňije|, by|o jeho rozhodnutí, které oznámi| Svazu spisovate|Ů jako
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spo|upoňadateli konference dopisem. Ten by| také v r"ámci uvítánÍ

zahraničních ÚčastníkŮ na konferenci čten a je součástí kniŽně vyda-

ného protoko|u'
,,Děkuji velice za Vaše ,..srdečné pozuání na konferenci o díle mého

nejtepšího pfÍtete Franze Kafky...Bohužel mŮj zdravotnÍ stav není docela

uspokojující a z tohot,o dťuodu nemohu se tentokráte do Prahy dostavi-

ti'.'Zrovna 27' května jsou moje 79' narozeniny, ke kterym se Chystají

nějaké slavnosti. Nemohu pŤi nich b,!t nepŤÍtomen. 
q ostatně o rok

později do Pnahy pňiie| a by| také s pa ičn\ími poctami v Praze pňijat.

Jeho vystoupení v Památníku českého písemnicwí Se sta|o nezapo-

menute|nym záŽitkem.
o tom, 1ak by|a |ib|ická konference organizována, mťrŽe podat své

svědectví František Kautman, kter! se stal č|enem pňípnavné komise'

Ta by|a s|oŽena z |idÍ' kteňí tehdy pr.acovali v nějaké vědecké instituci.

Kautman by| v té době pracovníkem Ústavu, ktery je poňadatelem této

konference. Dr^uh'ym č|enem by| pnofesor Go|dstUcker. o da|ších č|e-

nech nevím. Vím však, Že do pňíprav zasáhl Chruščov v projev, v němŽ

se to bě|a|o rusklmi bňízami a černa|o mr"aky, z kterlch hrozi|a vznik-

nout ve lká bouňka. Zdá|o se,  Že z konfenence n ic  nebude. Komise,  |ak

1 Fr6nzKafka 'L |b| i ckákonfe .ence .Nak|adate|sNíceskos lovenskéakademieVěd '  P rsha1963 's r '11 .12
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mi h|ási| Kautman, se pňesta|a scházet. A pak najednou se cosi v po|i-
tickém záku|isí začaIo odehrávat. Co to všechno by|o, dá se dnes jen

uhadovat. Zdá se, Že tehdy vznik|a v nejvyšším stranickém vedení
potňeba se ně1ak od ominozního Chruščovova pnojevu distancovat.
Jedním z Novotného ponadc se sta| tehdejší rektor Kan|ovy univerzi-
ty Janos|av K|adiva, muŽ rozváŽnÝ, historik |iberáInějšího poh|edu na
ku|turu, autor prvního většího dí|a o pová|ečné ku|tuňe a pozdější pĎÍ-
te| a Ž ivotooisec Bohumi|a Hnaba|a.  Snad v tom sehrá|a ro| i  i  náhoda
- K|adiva by| Novotného spoIuvězeř  z  Mauthausenu a mě|
k Novotnému Z té doby otevňené dveňe. Navíc za K|adivou stá|a ve|ká
část |ibená|ně na|aděnfch inte|ektuá|Ů. Vfs|edkem by|o, Že se Stranic-
ké vedenÍ rozhodIo od sovětského kurzu distancovat a dát tak najevo
určitou Samostatnost. Toto téma se také {borně hodilo, aby se stalo
rudlm šátkem v či U|brichtovu reŽimu. Novotny začína| mít uŽ dost
doh|iŽite|ského a špic|ovského systému, kter! U|bricht nad českos|o-
vensklm vedenÍm zaved|. Po|itické nezbyLnosti se muse| v této chvÍ|i
podrobit iLadis|av Što||, kter.1 dokonce, 1ak se zdá, dosta| za Úko| ';ako
č|en pnezidia Akademie konferenci o Kafkovi prosadit.

Ten také stá| na dvoňe Iib|ického zámku, kdyŽ tam doraziI auto-
bus s učastníky konference a hostite|sky jim nabíze| svou nuku. Vyhnu|
jsem se mu ob|oukem. Raději jsem se še| pozdravit s Fischerem
a jeho Ženou Lou, která později zpťtsobi|a v záku|isí konference ma|!
skandá|. Vyčet|a totiŽ Anně Seghersové, Že jako jediná v|znamná spi-
sovatelka v NDB podepsa|a zdravici k narozeninám Wa|tena U|bnichta.
Dámy se zna|y z dávnlch |et, moŽná také z exi|u - Seghersová Ži|a
v Mexiku, Lou v Ho||ywoodu se svym prvním manŽe|em Hansem
Eis|erem, hudebním sk|adate|em, ktery se sta| pozdě1i autorem hudby
ke státní hymně NDR. Seghersová se urazi|a a na protest Se UŽ na
konferenci druh! den neukáza|a.

objasnit vše, co souvise|o s pňípravou a nea|izací kafkovské
konference - k tomu bude zapotňebí podívat se do archivri a pokusit
se rekonstruovat, jaké by|y po|itické motivy pňi rozhodování o této udá-
|osti, ktená se sta|a - a to jistě ani Kautmanovi ani mě tehdy netanu-
|o na mys|i - z|omovou udá|ostí ve ujvoji českos|ovenské ku|turní politi-
ky. Napsa| jsem, Že po kafkovské konferenci by|o načas v ku|tuňe tak-
ňka vše dovo|eno." od této chví|e by|o jasné, Že nejde o prob|ém |ite.
rární intenpretace Kafky, a|e o popis našeho světa jako kafkovské situ-
ace s cí|em tehde1ší náš svět ne1en vy|oŽit, nlbrŽ i změnit. Neby|a jistě
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náhoda, Že jeden z ne1h|ubšÍch r.eferátŮ na konferenci neprones| anl
Iiterární historik ani genmanista' aIe fiIosof |van Sviták' Jeho {rok, Že
,,moderní spisovateI musí brft filosoÍem, ať chce nebo nechce..3 se
sta| uizvou k h|edání pnavdy pro ce|ou českos|ovenskou ku|turu té
doby. A|e to uŽ jsem u hodnocení, a já chtě| těchto pár vět věnovau
pouze rozpomínání.

Pňesto pňese všechno bych chtě| skromně upozornit, Že by se kaf-
kovská konference nemě|a hodnotit sudid|y po|itiky, jak se o to záhy po
jejím konání pokusil i ideo|ogové blvalé NDB a pozdě1i také norma|izá-
toĎi  po roce 1968, kteňíj i  hodnot i | i  jako u/hybku vedoucÍ k j imi  prok|r-
nanému PraŽskému jaru. PoIiticky ji hodnotit se však pňed časem
nešéastně pokusi| také Vác|aV K|aus ve svém pňíspěvkuv Lidouj,ch novt-
nách, v němŽ tvrdi|, Že konference o Kafkovi by|a kompromisem
s mocí a Že cena ,,pno ty, kteňÍ '..organizova|i konferenci o Kafkovi, byra
vysoká,...a proto neunosná..'o Mou odpověd' na toto Wrzení na|ezne
Čtenáň ve stejném |istě.5 HistorikŮm české ku|tury zŮstane tak pro-
b|ém pňesnějšího zaňazení kafkovské konference do ku|turních děiin
jako na|éhau/ Úko| do budoucnosti.

3 E Kafka, sh A6 (podrrht I S. l

4 V K|aUs: Na ok.al siročí F|anze Kafky Lidové noviny' 3o'5 1ss4

5 Á Kusák: Franz Kafka a Vác|aV K|aus' L|dové noviny' s'6 1 994'2 Á, Kusák: KUltUra a poltlka v Českos|ovensk! 1 945'1 956' Torsi Praha 1998' s s
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mi h|ási| Kautman, se pňesta|a scházet' A pak najednou se cosi v po|i.
tickém zákulisÍ zača|o odehrávat. Co to všechno by|o, dá se dnes .|en
uhadovat. Zdá se, Že tehdy vznik|a v nejvyšším stranickém vedení
potňeba se nějak od ominÓzního Chnuščovova projevu distancovat.
Jedním z Novotného poradcŮ se staI tehdejší rektor Kan|ovy univerzi-
ty Jaros|av Kladiva, muŽ rozváŽn!, historik |iberá|nějšího poh|edu na
ku|turu, autor prvního většího dí|a o pová|ečné ku|tuňe a pozdější pňí-
te| a Životooisec Bohumi|a Hraba|a. Snad v tom sehná|a ro|| i náhoda
- K|adiva by| Novotného spo|uvězeř  z  Mauthausenu a mě|
k Novotnému z té doby otevňené dveĎe' NavÍc za K|adivou stá|a ve|ká
část l iberá|ně na|aděn ch inte|ektuá|Ů. V./s|edkem by|o, Že se stranic-
ké vedení rozhod|o od sovětského kurzu distancovat a dát tak najevo
určitou samostatnost. Toto téma se také vyborně hodiIo, aby se staIo
rud.fm šátkem v či U|brichtovu reŽimu. Novotn! začÍna| mít uŽ dost
doh|iŽite|ského a špic|ovského systému, kter! U|bricht nad českos|o-
venskym vedením zaved|. Po|itické nezbytnosti se muse| V této chví|i
podrobit i Ladis|av Što||, kter.y dokonce, jak se zdá, dosta| za Úko|1ako
č|en prezidia Akademie konferenci o Kafkovi prosadit'

Ten také stá| na dvoňe |ib|ického zámku, kdyŽ tam dorazil auto-
bus s učastníky konfenence a hostite|sky jim nabíze| svou nuku. VyhnuI
jsem se mu ob|oukem. Raději jsem se še| pozdravit s Fischerem
a jeho Ženou Lou, ktená pozdě1i zpťtsobila v záku|isí konference ma|!
skandá|. Vyčet|a totiŽ Anně Seghensové, Že jako jediná u1iznamná spi-
sovatelka v NDB podepsa|a zdravici k nanozeninám Wa|tera U|brichta.
Dámy se zna|y z dávn.!'ch |et, možná také Z exi|u - Segher.sová Ži|a
v Mexiku, Lou v Ho||ywoodu se suim prvním manŽe|em Hansem
Eis|enem, hudebním sk|adate|em, ktery se sta| později autorem hudby
ke státní hymně NDR. Seghersová se urazi|a a na protest Se uŽ na
konferenci druh1i den neukáza|a.

objasnit vše, co souvise|o s pňípravou a nea|izací kafkovské
konference - k tomu bude zapotňebÍ podívat se do archiv a pokusit
se rekonstruovat, laké by|y po|itické motivy pňi rozhodování o této udá-
|osti, která se sta|a - a to jistě ani Kautmanovi ani mě tehdy netanu-
|o na mys|i - z|omovou udá|ostí ve vyvoji českos|ovenské ku|tunní politi-
ky. Napsa| jsem, Že po kafkovské konferenci by|o načas v ku|tuňe tak-
ňka vše dovo|eno'2 od této chví|e by|o jasné, Že nejde o prob|ém |ite-
rární interpretace Kafky, a|e o popis našeho světa jako kafkovské situ-
ace s cí|em tehde1ší náš svět nejen vy|oŽit, n.fbrŽ i změnit. Neby|a jistě
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náhoda, Že jeden z nejh|ubších refenátŮ na konferenci neprones| ani
Iiterární historik ani germanista, a|e fi losof |van Sviták. Jeho {rok, Že

,,moderni spisovatel musí brlt filosofem, ať chce nebo nechce..3 se
sta| uizvou k h|edání pravdy pt^o ce|ou českos|ovenskou ku|turu té
doby. A|e to uŽ jsem u hodnocenÍ, a já chtěl těchto pár vět věnovat
pouze rozpomínání.

Pňesto pňese všechno bych chtě| skromně upozonnit, Že by se kaf-
kovská konference nemě|a hodnotit sudid|y po|itiky, jak se o to záhy po
jejÍm konání pokusi|i ideo|ogové b17valé NDR a později také norma|izá-
toňi po roce ,|968, kteňí ji hodnoti|i jako ulhybku vedoucÍ k 1imi prok|i
nanému PraŽskému 1aru' Po|iticky 1i hodnotit se však pňed časem
neštastně pokusi| také Vác|aV Klaus ve svém pňíspěvkuv Lidou!,ch novt-
nách, v němŽ tvrdil, Že konference o Kafkovi by|a kompromisem
s mocía Že cena,,pnoty, kteňí '. 'organizova|i konferenci o Kafkovi, by|a
vysoká,...a proto neÚnosná...o Mou odpověd' na toto tvnzení nalezne
čtenáň ve stejném |istě.5 Historik m české ku|tut.y zŮstane tak pro-
b|ém pňesnějšího zaňazení kafkovské konference do kulturních dějin
jako na|éhauf tko| do budoucnosti.

3 F. Kafka, so 86 tpodbhl LS.l.

4 V K|aUs: Na okrai Úročí F|anze Kafky' Lidové noviny' 30'5'1994

5 A' KUsák: Franz Kafk6 6 Václav K|aUs' Lidové noviny' 9'6'1994'2 A' K!sák: Ku|tura a po|itika V Óeskoslovensku 1945'1956 Torst' P|ahs 1998' strg
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