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Šedivý, nekonečný, jak rozbité hodiny,
byl večer u tramvaje.

Tu odkudsi přicházel myslivec,
takový ztlumeně jarý,

léto za kloboukem, kukačku v očích.

A cesta hned jak selský chleba zakřupala,
za světélkem k chaloupce když jdeš,
kde přítel, víno a chvojí.
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Vážení čtenáři,
vítáme vás především, pokud jste si AKORD zakoupili: právě
peněžní vztahy v české verzi si umínily zakroutit AKORDU
brkem, bez ohledu na křesťanskou lidovou stranu v pozadí. Nu,
musíme to zkusit znovu, tentokrát s redakcí v kuchyni a s do
mácím telefonem v předsíni, bez jakkoliv placených redaktorů.,
redakčního okruhu a rady a hlavně bez honorářů přispěvatelů.
Literáti a spisovatelé jsou již na dně společnosti a pokud má
existovat dál revue pro křesťanskou literaturu, je nutné pro ni
pracovat zdarma, jako před dvěma stoletími. Významným způ
sobem AKORD udrží koupěschopnost jeho čtenářů: cenu
nezvyšujeme. Snad se nám podaří přežít s houževnatostí, k níž
vedla výchova v disentu do listopadu 1989. Václav Klaus se
vyjádřil, že knihovnu teď Češi musí vystěhovat na balkon po
dobu rekonstrukce národního prostředí: my jsme bohatší, nám
zbyla v domě v ulici El. Machové pro redakci výše zmíněná ku
chyň s předsíní. Jaroslav Durych svého času založil AKORD pro
onu krásnou shodu KORDU s počátkem Abecedy: budeme se
snažit otírat kord křesťanské Abecedy, aby na balkoně nezrezavěl a majitelé nepropraných špinavých peněz, se všemi svými
pohánky, nezapomínali, že KORD Abecedy je možnou zbraní
proti jejich novodobé krutosti. Oproti jejich způsobům je to
zbraň kulturní.
Iva Kotrlá
Brno - Praha
září 1992
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Z Deníku hosta
Klement Bochořák
Na rubu tohoto sešitu čtu "Brněnské papírny". Na papír píšeme všelicos.
Mnohá upřímnost je tak velice zajímavá, zatím co činy, k nimž se přiznává a
které se očividně dějí mimo papír, jsou v očích čtenářů fádní, často nepohoršlivé, ačkoliv by nechtěli, aby byly páchány na nich. Přistihuji se, že píši:
spáchat čin.

***
Zápis říká, že v roce 1699 byl Ondřej Pčta už nebožtík. Zemřel stár 98 let, pro
žil tedy skoro celé 17. století Bydlel v protějším domě v mém rodišti a když jsem
včera zas požil trochu alkoholu, seděl jsem s ním. 'Ty bys už chtěl odejít, ty pa
chole jedno?" povídal, "co jsem měl říkat já? Patálie trvala třicet let, daleko pěšky
i 50 mil jsem chodil a nebylo pokoje na cestách..."
Moudrého, málo gramotného rolníka má člověk vždy rád. Je to jak elixír,
jak cisterna v poušti.

***
Někteří se domnívají, že putovat znamená daleko chodit nebo že pout
ník vždy musí být posmutnělý. Přitom ani nepěstují delší chůzi, ani se těsně
kolem sebe nerozhlížejí.

***
Někdy velká touha po studniční vodě. Mnozí na ni už zapomněli anebo
neznají ty hluboké doušky. - Uprostřed města pramen, pramen!

***
Někdo se k lidem (ke svým podřízeným) nepěkně chová, tak že by se mu
člověk nejraději bránil nadávkou nebo pěstí. Zdržíte se však a řeknete mu:
"Já se vás bojím" a spolknete "jste nebezpečný.” Ano. Ale pomáhá to. Jed
nou jednoho takového polila červeň, až mně ho bylo líto. A co se asi děje
v člověkovi, jemuž řekneme, že je nebezpečný? Žaloval vůbec kdy koho
soudně za to, že mu bylo řečeno: "Jste nebezpečný?"
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Na druhé straně neumíme někdy rozlišovat nutnou přísnost od svévole a
pýchy. Ty toto musíš udělat a já totéž udělat chci často na sebe narážejí. A
ví vždy dobře sám poroučející, co objektivně být musí a co ne?

♦ **
Chtěl bych si s někým pohovořit o květinách za výlohou v České ulici.
Trochu trpké hluboké barvy zněly tichem, lampa za sklem se mírně otáčela:
narozeniny, svatba, hřbitov - bylo mně dobře jak po těžké zkoušce, začal
jsem stoje spát a měl klidný sen o sobě a o květinách, před nimiž stojím za
sklem, dobře až k necitlivosti, každému bych to přál, lampa času se klidně
otáčela - odpočinek, odpoutání, pohyb a klid byly jedno, květiny květinami
a zároveň něčím jiným... Tak krásné, že bych si to už neměl přát?

** *
Při ranním probuzení (jindy) se mně zjevila jedna pravda ve větě: "Sta
věli dům za protektorátu a později jej dostavěli."

V nepřímé souvislosti s tím jsem zahlédl oknem verandy (později) hlavu
mladé ženy, z jejích mírně rozcuchaných vlasů šel smutek, jako by vlál. Pov
stal jsem, abych na ni lépe viděl, a ona klidně a soustředěně četla noviny.
Onen smutek byl můj klam.

* * *
Vrcholné léto. Nepěkný dům v dlouhé ulici v Praze, propadlá dehtová
střecha, snad na nějaké kůlně, v Praze, a div ne hnojiště. Tam všude, i nad
tou zborceninou, ale ještě víc tichého, velkého, šeděpruhovaného léta. Jak
kužel se základnou ve vesmíru ústilo vrcholem do černého dvorka intimní,
velebné večerní léto. Hostitel říkal, že tam bydlí jen z nouze, ale jak já se
tam cítil ty čtyři hodiny šťasten, nedovedu vyslovit. Vím jen, že v zahradní
kavárně při svitu luny den předtím to nebylo ono,

* * *
Včera před spaním mě zas napadlo cosi, co v této chvíli odpoledne už
neumím říci. Něco, o čem už dávno vím (o tom jsem přesvědčen i teď). Za
jisté to ve mně dlí i v této chvilce. Prchá z nás jenom tělesná síla, to ostatní
se, třeba neznatelně ukládá. "Zmizelo to v mých dálkách," napsal by spiso
vatel, ale aspoň u mě tomu tak není.
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Jeden člověk v trafice vyprávěl: "U Jemnice žil farář, při jedné návštěvě
jsem se ho tázal, co to má za knihy na tom stole u okna. Odpověděl: ’’Já
nevím, ještě jsem se do nich nedíval.” A žil na té faře už 12 let. Pak přišla
řeč na jeho zahradu, ptám se, co v ní má. Odpověděl: "Já nevím, ještě jsem
v ní nebyl." Asi za rok, na Štědrý den, zmrzl v závějích. - Divili by se mu
někteří nejmoudřejší, jak se mu divíme my?

***
Četl jsem (zas po dlouhé době) čtyři knihy, jednu napsal Francouz Gide,
jmenuje se "Nedokončené vyznání". Každý člen rodiny si tam píše deník a
dává do něho vše, s čím se nesvěří druhému, takže otec, matka a dcera se
navzájem neznají. Ptal jsem se, co vlastně je pokrevenství. A proč potřebu
jeme papír a pisadlo, abychom vyřkli jistou pravdu? Pravdu (skutečnost) literární, která, je-li řečena mezi hovory všedního dne, vás deklasuje na blá
zna nebo trapného podivína? Proč to, co denně žijeme a kolem čeho chodí
me, když se napíše, musí být vždycky tak zvláštní? Jako by se dělo někde
pod námi nebo nad námi!

♦* *
Konečně si už musím koupit kalhoty. Paní Jančarová, co tam prodává,
mně slíbila radu. Nějakou nadprostřední, ne nejvyšší kvalitu. Nejlacinější
mužská látka se opravdu nevyplatí. Takové kalhoty se brzy mačkají, a proč
se honosit tím, že mně příliš nezáleží na zevnějšku?

** *
Zítra máme pracovní schůzku. Vždy po Novém roce si říkám, že si
opatřím diář - bývají pěkné za výlohou - a vždy na to zapomenu. Pak v
únoru už to nestojí za to - vlastně stojí, ale mám rád nové věci, když se
koupí v pravý čas. A když si nějakou povinnost poznamenám sem do dení
ku, až do splnění mně z hlavy nevymizí: zítra tedy koupit diář!

** *
Sněží, je mírný nízký tlak, blankyt se už dlouho nebude stydět, i nade
mnou blankyt!

** *
Někdy uvíznou v hlavě výroky, které by měly být vtesány do skal, jako ten
Tomáše ze Štítného, musím si ho znovu zapsat, dokud je čas: "Nač s láskou
pohledíš, je tvoje." Říkám si to a zapisuji jak žáček, ale kéž bych to cítil
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rozpuštěno v krvi, dokud je čas! - Kdy budou z člověka vymeteny jeho
temné kouty, kdy bude slovo i mlčení rovno čisté studánce a jeho noční i
denní sny plny nezáludného jasu? — Ten sen! Odněkud zavolalo "nesmíš!”
a výčitky. Babice v čepcích ukazovaly na mne prstem a volaly: "On má rád,
on je prase, on má rád!" jednu jsem bezradně chytil pod krk, ale probudil
jsem se vida, že sám sebe škrtím a pod sebou jsem měl mokro. — Odešla
tenkrát do ciziny, a tak se ve mně odehrávalo potajmu, jak ve sklepení.
Přišli dva zlostní starci a snad závidějíce mi zahučeli dvě sprostá, stydká
slova, až jsem celý rozezlený a pokořený procitl, jakoby odcizen rannímu
světlu, které polilo nad postelí svátý obraz - Pak přišla J, ta jediná snad —
Velký myslitel prý říká, že naštěstí nikdo nemůže druhému zabránit v čin
nosti, to jest v pohybu duševního života, v duševní i tělesné práci. Ovšem
vězení! To neznám a nevím, jak bych v něm byl silný, ale dost dlouho jsem
znal těžké vězení sebe, v posledních dvou letech z něho vycházím, pomalu,
doufám, že jistě. Nikdo tedy nemůže druhému zabránit v činnosti, nutno si
to prakticky opakovat. Je to proud chladné pitné vody žíznivému. A dále:
věci, které mám a kterých si správně necením, jsou důležitější pro život než
ty, které nemohu mít. A opět kdesi jsem četl:

"Přes štěstí vidění tak slepý.
Přes dar slyšení tak hluchý!"

** *
Večer v červnu! Šel jsem kolem Janáčkovy opery, bylo o přestávce, lidé
před budovou kouřili a rozmlouvali, mezi zábavou jako by odpočívali. Ta
kový krásný večer, snad sobotní, tedy dvojnásob milý! Ve vteřině však mnou
prošel smutek, a proč? Má to co dělat s následujícím? Téhož dne mne totiž
pozval do večerního lokálu - zas jednou jsem tam šel a naposled - vše pro
bíhalo tak, jak si návštěvníci přejí, a najednou, jako když spadne, jakási
divná smutná chvilka, vše v pořádku, ale jakási smutná chvilka, a kdosi
pozvedl prst a pronesl: "Smutek těla trvá." Kdosi druhý na to: "Baže,
vždycky." Dodnes to vidím. Dobrá nálada pokračovala - ale jak to mám
říct? Zbytek večera mně vyzněl nudně, tupě.

***
"Nejhlouběji pode vším je radost." Slyšel jsem tuto větu od druhého nebo
jsem o ní věděl už dávno? Ale není-li pravda, co oznamuje, buďtež prokleta
všecka mluvená a psaná slova!
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Vymotat se z těch jistých věcí, aby po nich nezbyla už ani řeč, ani písmo!
Toto pisatel poznamenává příliš těžkou rukou, jako by už nemohl nebo
nechtěl nic psát. Naše česká spojka "a" je tak krátká, v toku řeči se ztrácí.
Německá "und" řeč prodlužuje. Má obojí na jakost mluvené myšlenky?
Přemýšlívám o lidské řeči.

***
Budeme mít, co nemáme - často máme, co nechceme mít. Kdy budeme
plně mít, co potřebujeme? Nejen oni, ti budoucí. Mám silné podezření, že
budou říkat: Budeme mít, co nemáme - často máme, co nechceme mít. Kdy
se tomuto přestane říkat "život"?

***
Též jsem si napsal pár básní, celkem čtyři, rozhodně jen pro sebe. Už
dlouho žádnou a snad nikdy už žádnou, doufám, že budu jinak uzrávat.

♦ **
...prožíváš jisté vášně a myslíš si, že miluješ. Napíšeš tedy báseň, v noci,
mysle na kohosi. Přičítáš mu takřka pomyslné vlastnosti, ale ten kdosi tě
nechce nebo nemůže pochopit a vyslyšet - zatímco v té noční chvíli kolem
tebe kdosi míjí. Dveře se neotevřou, okno neozáří jeho tvář - proč oči si
vždy chtějí přijít na své?

Po létech bezpečně víš, že je poezie jako touha těla, někdy vypočítavě
maskovaná, a poezie jako vyšší touha, jenže nevím, jsou-li tito dva hybatelé
na sobě nerozlučně závislí. Jestli ano, dost snadno bych našel jednu z příčin
vnitřní lidské nesvobody. A je tato vyšší touha obtížněji vyslovitelná než ta
první?

... přese vše potřebuješ porozumění a nejenom striktní příkaz (jako když
se mávne rukou): Musíš a nesmíš!
Vyšší touha nachází však porozumění (ne vyplnění) spíš u přítele než u
přítelkyně. Po letech poznáš, že duševně můžeš přijít spíš k muži než k
ženě, zřídkakdy vytáhneš z osudí dvojí výhru. Když prodléváš s ní, zdánlivě
cosi přebývá, překypuje, ve skutečnosti se však čehosi nedostává, chybí zde
často - přítel. Ale přátelství je vůbec vzácné - taková otřepaná věta, a říká
pravdu! Kdosi řekl, že některé věci jsou určeny jen jemu a zůstává s nimi
sám, v "důvěrných sezeních" i v plném sále a na náměstí, zcela sám. Moc
dobře chápu, že to není projev pýchy a že od tohoto sevření neosvobozuje
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ani moderní doba. Ale což jedině tak se zraje a sílí a jedině tak člověk
zlidští? Jsou chorobné samoty a něco jak z nouze ctnost, ale jedině tato je
osudová a nutná? Ptám se a potřeboval bych, aby to bylo jinak! Aby vůbec
nebylo samoty!
... ale: máš zájmy, zaměstnání, které tě dost baví (rýsovat je někdy docela
milá věc), máš dívku, s kterou se oženíš, ale stále jsi plný jakoby ženské
touhy (jak to říci), ve spánku, bdění, na podzim i ve dnech žhavého léta,
plný snad jen jistou hudbou sdělitelné touhy. A tak zraješ a zraješ, přes
únavu a omrzelost sílíš a zraješ...? Někteří ti řeknou, že nejsi pravý muž, ale
jejich rady bývají prázdné.

***
Čehosi se nedostává a přerůstá to hudbu, poezii (zas trochu víc jsem
četl), dobýváš to jak nádeník chléb. Onemocním, abych se uzdravil, uzdra
vím se, abych onemocněl, jsem unaven, abych si odpočinul a naopak a tak
dál, den ze dne. I chuť k jídlu a pití je, k zábavě, jistému sportu, ale stále a
stále... Ale snad jen zvíře může být plně spokojeno - kdo ví?

***
Jedna velmi bystrá žena, která sama neměla život lehký, mně řekla: ’’Jste
značně ješitný, zhlížíte se i ve svých nesnázích." Potají jsem měl na ni zlost,
ale měla kus pravdy, snad od té doby, když ráno vstávám, zašklebím se na
sebe do zrcadla, notně zašklebím, ale zároveň je mi sebe trochu líto, přiz
návám se: trochu líto. Něco mezi očistcem a peklem bude sebelítost, takové
drásání ran, když to o sobě řeknete, každý jen pootevře ústa a uvidíte, jak
dva si o vás šeptají. I výčitky krvavě se do ní vkrádají, ale to už bych musei
blábolit - čtyři pět let jsem byl stár, jedl jablko, a to děvčátko chtělo po mně
kousek. "Já ti dám tvaroh", povídalo, ušpiněný kousek tvarohu drželo v ruce
a snad i kvůli tomu, že byl tak nečistý, jsem mu nedal ukousnout z jablka, a
měli jsme velkou zahradu. Od té doby kolikrát, když jsem jedl tvaroh, jsem
trochu trpěl (a tvaroh je tak výborné jídlo). Nezapadněte do takových těž
kých oblastí, je to choroba, i když i očista, raději už od malička, pokud je na
vás, pěstujte dobrý poměr k lidem i k sobě - a já to zde říkám komusi dru
hému a třetímu, a je to můj deník. Tak se totiž v jistých bodech sám před
sebou ostýchám, že píši "vy" a ne "já".
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Pročítal jsem jistou knihu o vesmíru, ale přivedla mě do divných rozpa
ků. Už jsem chtěl přestat s psaním deníku, když to má tak malý význam pro
vesmír, ale vzchopil jsem se a řekl si, že hvězdy jsou jen balvany a člověk,
každý člověk, něco daleko cennějšího než celý hmotný vesmír, třebaže
astrologové mluví poněkud jinak. "Hvězdy stálým trváním zevšedněly", četl
jsem na jednom místě, ale v dnešní době se zdá, že přes všechno zevšedněl i
člověk a znudněl sám sobě, což může být důsledkem jeho opadlého vztahu
k živému vesmíru, kde jen nad námi někdo, nějaký živý přítel, kterému lze
se i svěřit a bez něhož by celý kosmos i s námi byl cosi polomrtvého, nesa
mostatného, nesmírný vesmír, konečný nebo nekonečný, ledový, propastná
tlama ozubená hvězdnými světy (slovo "hvězdy" je jinak slovo intimní), ta
kový leviathan! Ale proč zas je tak krásný, tak zdůvěrněný v letní i zimní jis
krné noci? Kdo v něm, třebaže v odlesku, září? Nevidíme jej, neslyšíme
(proč oči si vždycky chtějí přijít na své?)

Tak jsem přemýšlel a čemusi se bránil, až poštou mně přišla pohlednice,
kde je On. Přestal jsem myslet na vesmírné hvězdy, když jsem uviděl slzu na
jeho tváři, hvězdu slzy. Dlouho jsem hleděl do jeho tváře. Tak zajikle se
usmívá - já nemám slov - je v ní bolest i nesmírná síla. Všecko ví, ta tvář, a
jako by čekala ránu. I podoba knížete Myškina je v ní, Dostojevského idio
ta. Ten též mnoho věděl, i když daleko míň, a málokdo si dobře všiml jeho
pozorné lásky, prozíravé a moudré nad mnoho knih. Zamiloval si děti a ony
jeho, ty nejbezbranější z nich měly tváře, podobné této: jakoby čekala ránu,
plivanec drzých, mocných a nevědomých, potupující, ale i očistnou ránu nemám slov, musel bych se opít alkoholem, abych... Tvář zvláštní a silná.
Všecko ví, rozumí, chápe. Jediný nejpotřebnější obraz na stěně, v srdci...

Je to El Grecův...
A On a Aljoša a Myškin se vezmou s dětmi za ruce a udělají kolo, ruce
několika velkých a všech malých se spojí kolem světa. Svět se zabíjí, svět má
ránu, svět se hroutí, špatné a zlé i s námi se zhroutí - a bude mír a klid a ra
dost.

* * *
Je Přítel. Někteří o něm mluví hlavně jako o karateli, ale zdá se, že kde
kárají oni, právě on chápe postiženého skutky i pomluvami. A i kdybych se
zalekl jeho přísného obrazu, malovaného některými moralisty, hledal bych
v této podobě jiného Přítele v něm, svou důvěrou na dálku nalezeného.
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A kdybych byl ohlušen ještě větší nechápavostí a přísností lidí, v tím důvěr
nější jeho podobě hledal bych dalšího Přítele v něm. A kdybych o tomto
Příteli zapochyboval, hledal bych dalšího v něm, jsa prosebníkem na stup
ních své touhy. Jsou oni já a znají mě, jak mě zná On? A ví někdo lépe než
On, co jsem chtěl na tomto místě říci?

***
Ta láska! Cosi o ní vyšlo z božích úst.

"... Bůh, který tolik potřebuje naší lásky!" Tak jsem četl. Někteří říkají
své básně jen Bohu, v noci, a mají dost síly nevyjít z ložnice pro papír a
tužku, básně kratičké, nej pravdivější, větev, větvičku ze stromu života stále
dorůstajícího, utrženou a danou v oběť.
Ta láska! Paprsek ve tmě, světélko v kalužině, růžička v hloži. Je však žá
dost a touha, žádost - jakésiv zvíře v nás, neurvale pro sebe si žádá oběti,
rozkazovačně, bezohledně. Řekněte, co stojí člověka potlačit soupeře v žá
dosti? Být bezohledným, nic víc. Je však možné být bezohledným a sobec
kým v touze? Slovo samo už znamená vytrvalost a cestu k cíli na vlastní
pěst, let křídel a dálku. Cíl žádosti leží na dosah naší často sevřené ruky, cíl
touhy však čeká v dálce.

Sehnsucht - touha. Hledati - suchen, viděti - sehen. Toužím - hledám vi
děné a chci viděti, míti hledané. Ale též naše slovo pro tu věc je krásné:
touha, tou - ha. Ve dvojhlásce "ou" je zde ona vzdálenost, dálka cíle.
Touha! Jako bych vrhl bumerang a on se vrátil. A vím: v jistých vášních a
žádostech se navzájem přetvařujeme. Říkám, že toužím, ale jen hrubě
žádám - jenže oči bývají tolik výmluvné, ty všelijaké oči. Za jedněmi je den,
za jinými noc, dost smutná - Jen někdo, někdo rozumí...
Ale nechtěl bych, aby ve mně vyschl zdroj touhy! Říkám si: Tak aspoň
nejsi jen hrubým, přízemním člověkem. Planout pálí, ale nejmizernější je
jen doutnat. To raděj být kamenem - a i když prodírá se v nepravostech a
onen plamének, plamen je dušen nečistým spodním žárem - O, lásko, kolik
jmen tobě dali! Žádost a touha, ó, halucinace! - Pak říkám si žalm: "Ty znáš
mé ulehnutí i mé povstání", Ty do mě vidíš, jediný Ty, a víš co mohu, co ne,
a lidé jen posuzují. Někdo přece musí rozumět lidským pochybám, žádo
stem a touhám!
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A proč tepání křídel, ten plamen, je povzbuzováno a provázeno nikoti
nem a alkoholem? Když někdy piju, cosi se ve mne vzedme a znaví, znaví a
vzedme, neklidná křivka jakási, a z duše je nakonec vyhnána přirozená ve
selost, někdy jasná a čirá, jako když pasáček píšťalku otlouká, veselost
takřka neznatelná. Měl bych se napít vína, zakouřit si, ale jak v mírném hu
debním doprovodu, bez křeče, bez patosu, v proudu hudby, která je přece v
nás! Tak klidně umírat, jakože každý umírá už od narození, a mezitím žít
ódu na klid, na radost, žít jako ten, kdo taky zaséval, žitný chléb života a
občas víno, z něhož se nehuláká, opojení, z kterého hlava nebolí, klid v
pohřmívání hodin, kmitu minut, svůj žírný, Širý najít a slyšet klid, vzrušit se
bez úleku, toužit beze strachu, nazírat krásné jako mnich, který se městu
nevyhýbá, nazírat, mít a znát v hlubokém, nekalném víru! Kdyby se to nikdy
nesplnilo, proč bychom na to vůbec mysleli?

* * *
"Petře, miluješ mne?" Tak třikrát po sobě ptal se, jako by to nevěděl.
"Miluješ mne?" Ne "máš mne rád?" To říkáme ženským a ony nám a nevin
né děti by nevěděly, co vlastně tím dospělí míní. Ale proč se ptal třikrát,
když viděl až do Petrova ledví? Přemýšlel jsem o tom a cosi mně říkalo:
Proč bys právě toto rozebíral? Snad to nebyla chvíle tak vážná, jak bychom
chtěli, jsouce vykladači, ale chvíle velké pohody a míru, vždyť tenkrát a
snad poprvé vešlo ve známost naší řeči, co je láska. Skoro bychom, jsouce
zvyklí dívat se složitě, v ní chtěli vidět zbrojnou, hrdinskou, ve střehu jsoucí
a bolestí provázenou a kdovíjakou patetickou lásku - jenom ne klid a mír ...

Kdyby řekl jak Matoušovi, tomu celníkovi: "Pojď za mnou!" Prý to stále
říká, a my nechceme nebo nemůžeme nebo zároveň nechceme i nemůžeme.
Toto provokativní rčení (můžeš, ale nechceš) se hodí jistým teologům, kteří
mluví taky jen ze zvyku a z naučení. Kdo to posoudí? Opět jsme u Přítele...

"Od této chvíle nebudu piti z tohoto vinného kmene až do onoho dne,
kdy jej budu piti s vámi v království Otce mého." Tak řekl. Dovedeme si
představit toto slíbené posezení, ten stůl?...

Oběsil se, žárlivý, vyschlý, žlučovitý, nešťastný Jidáš. Zdá se, že v sobě
nosil těžký pocit méněcennosti, jak se dnes říká, a že se v něm - píši to opa
trně a s plachou domněnkou - svým způsobem mstila zhrzená láska. Láska
a skutečné lakomství, i toto dvojí se může v člověku mísit (nejsnadněji sami
sebe promítneme do Jidáše a do Petra. Do Jana ne). Moje dívka řekla, že
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by si možná taky zoufala nebo nevím co udělala, kdyby viděla, že na jeho
prsou odpočívá Jan a ne ona.

***
Píšu-li něco na stroji, překlepávám se, místo pokrm napíšu koprm a po
dobně. Pak mám vždy na sebe velkou zlost. Nevím proč zde o tom píšu, ale
musím tak učinit, i když to nepomůže. Činím tedy, z pouhého nutkání, cosi
absurdního.

** *
Stará paní u nás před smrtí - v agónii nebo před agónií? volala manžela
"Václave!" Byl mrtev už skoro třicet let. Proč ho volala, když nikde nebyl?
Proč ne někoho z nás, o kterých ještě před hodinou věděla, že stojí u její
postele? Voláme někoho, o němž víme, že někde je.

** *
Závist je hřích. Hřeší však i ten, kdo závist ve druhém probouzí? Může
me se tak ptát? Nicméně zkoumejme se v tom. Aspoň se nebudeme vynášet
tím, co jsme si jen koupili nebo dostali, nemajíce to v sobě jako dobrou
vlastnost — Podmínky pro nehřešení! Nikdo o nich nemluví, jako by ty
kladné podmínky byly samozřejmé. Tak málo se vzájemně známe? Morálka
často mluví i ze zvyku. Stále jen: Nehřeš, nehřeš!

***
Už podruhé během několika let čtu Rothův román "Kapucínská krypta".
Někteří Židé se tak jemně vciťují do jistých sfér! Pokřtění zvlášť. Tolik vědí
a znají. Musí vědět a znát...

** *
Proč někdy tolik dráždí výroky o Bohu, pronášené člověkem? Zvlášť, je
li nám nesympatický. Ale co když právě takový člověk věc správně vystihu
je? Víra není lehká záležitost.

* * *
Večer na Zelený čtvrtek: noc velké úzkosti v Getsemane. A je i dobře, že
teď slyším kohosi z venku se smát (ostatně docela mírně se smát) a že se
dějí i obyčejné věci, jako je umývání nádobí atd. Budiž mně v tom, Bože,
rozuměno!
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Už dosti paběrkování! Dosti pokušení jen psát! Stále jak na konci éry?
Proč ne uprostřed nebo na začátku? Intimně, prostě a s vírou, když mnohé
ty nehody a smůly vlastně nejsou nic tak zlého. Sice ti nadají za porušení
subordinace - ale i oni podléhají zákonům, aspoň fyzickým zákonům, co
vládnou ve žlučníku, játrech a ledvinách, bohužel často proti naší vůli.

A ať se děje cokoliv, víra vidí a ví, i kdyby smysly byly otupeny, víra ví,
vidí a má. Moje dívka říká: "Až se vezmeme, budeme i v nepohodách jeden
vesmír. A na konec, načisto na konec, všecko dobře dopadne."

Má víru.

Poznámka k Deníku hosta:
Deníkové záznamy mi předal k zveřejnění básník Klement Bochořák v
roce 1979. Byly rozmnoženy v samizdatové edici Moravská čítanka 1980,
kterou jsem redigovala. Tuto edici dále přejímala k rozmnožení Edice Pe
tlice, která byla řádným členem Mezinárodního svazu nakladatelů a knih
kupců. Tiskem však ve vlasti vycházejí nyní poprvé a jak jsme po smrti
básníka zjistili (zemřel v r. 1981), jiné deníkové záznamy již v jeho pozůsta
losti nejsou. V jeho křesťanském světonázoru bylo pevně zakotveno, že se
zde na zemi považuje pouze za hosta, divů Boha a života.
I. Kotrlá
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Buržoa
J. Florian

S vyhynutím Umění a Vědy, lépe řečeno Poesie a Moud
rosti, vymírá i národ. Toť axiom, který nám nevyvrátí sebe
větší blahobyt národních drštěk. Národní dršťky a národ není
totéž... Chceme tím jen říci, že jako není vše zlato, co se lesk
ne, tak není vše národem, co se rodí, co žere a co se nakonec
po mnohých jiných živočišných funkcích promění v humus, od
něhož se odvozuje dnešní humanita.

když je pobožný:
začíná a končí Otčenáš jen chlebem vezdejším

když se v této pobožnosti dává za vzor:

"...V předvečer svátku jsem se dověděl, že památka Nane
bevzetí Panny Marie se slavit nebude... Velká část pracujících
byla nespokojena, neboť chápala, že jde o víc, než pracovat ve
svátek. Vyciťovala, že se jedná o záměrné rušení církevních
svátků a maje v úmyslu, že se ze závodu do kostela dovolím.
Jsem přece křesťan... Když jsem usedl k práci, uvědomoval
jsem si, jak daleko jsme my, křesťané, za našimi věřícími
předky... Chtěl jsem jít o půl desáté na mši sv., a proto jsem o
deváté hodině stál s propustkou k podpisu před posledním
nadřízeným, kterému jsem se otevřeně přiznal, že chci jít do
kostela na mši sv. Špatně jsem však pochodil... "Do kostela na
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mši?" pravil. "Nikdy vám z tohoto důvodu propustku nepodepíši! Kdybyste si vymyslil jakoukoliv jinou výmluvu, tak ano."
Zmohl jsem se na otázku, zdali je si vědom, jakou závažnou
povinností je jít v neděli a ve svátek do kostela. Obdržel jsem
zápornou odpověď... Smutně jsem odcházel na své pracoviště
a svěřil se svému příteli, který mi řekl: "My, křesťané, jsme
mírní a necháme si ubližovat. Nevyhnutelně však přijde doba,
kdy se buď vzepřeme*) - nebo budeme vlečeni..."

(Katolík, 1. září 1946)
*) Hleďme, Buržoa by se chtěl vzpírat!!!

když dojde k rozhodování:
jest význačným rysem buržoy strach před jakýmkoli hrdin
ným rozhodnutím u jiných, jakož i před vlastním rozhodnutím
(BLOY).
když přikvačí nepřítel:

"Za dnešních okolností si nepřeji býti Čechem a pozbyl
jsem na této zemi zájem."
když se pokyne tučným soustem:

"Myslím, že nemůžeme býti ani dost vděčni za toto přátel
ství. A že bychom se s tak dobrým, pracovitým a iniciativním
národem (USA) nedorozuměli? Věřím, že se dorozumíme."

(Lidová demokracie, 1946)
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Vlasta Tylová
Gradace nepoznatelnosti
Moderní lexikony třídí
quasary, pulsary i lidi.
Částice, které vybíhají z řady
se vrazí někam do plejády.
Jdeme do prázdných slov
necestou k mlhavu.
Za myšlením a city
je prozatím svět skrytý.

V složitě jednoduchém
světě Boží ozvěny
lidé přeskupují, přemisťují
vyrábějí obměny.
Jak to, že vidíme
jak hvězdy svítí,
aniž by byly k Zemi .
připojeny světelnou nití?
Pátrání vede do mýlěk a iluzí
a skepse při chůzi
za bludičkami, dohady.
Bez plánku na zakopané poklady.

Atom je celý rozviklaný,
kmitá v něm obsah nekonečně malý,
na povel nezrychlí a nezpomalí.
Rozmlčely se atomové lány.
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Kritika čistého nerozumu
Mezi částicemi atomu jsou silová pole,
nepozná se konec hmoty a začátek síly,
částice jdou do vlnění nebo naopak
libovolně s metodou, kterou jsme použili.

Kdo je ta hmota? Snad sám Bůh?
Selhávají parametry napojené na omylný sluch,
na tvrdošíjně okázalý čich a zrak,
nepoznatelnost toho, co je na omak.

Hmotnost vyklouzla úhořovitě z přístrojů.
Jakých vůbec používat vědních nábojů?
Tekutých ? Plynných ? Nefyzických ? Telepatických ?
Pomníky teorém se kácejí v studené laboratoři.

Neberme na sebe odpovědnost za rozmary zdání
viděné podle náladovosti objektivů.
I ony patří do bludičkové sféry lidských vlivů.
Zakázaným ovocem nebyla pravda, ale hřích.

Co vlastně rostlo na stromě poznání?
Člověk při ochutnávání spáchal pych.
Bůh Pravdě přidal oslyšitelnost a hluchost
a je v ní zakleta obrovská jednoduchost.
Pravda není součtem lživých částí!
V umělé líhni vázne čas alchymisty,
jenž by chtěl dělat divy.
Člověk vítězstvím jistý: blud bývá domýšlivý.

(Ostrava, únor 1983)
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❖ * *

Záření, které je zajato
v propasti ticha,
záření, jež nikam nepospíchá,
vznáší se, do kosmu naváto.

Jeho energie je dosud nevybitá.
Obíhá, krouží, lehce kmitá,
nikdy se nevyzáří.
Obsahuje paměť o Stvořitelově tváři.

Rébusy vědce
Chce se dostat k pravdě kupou plev,
uklízí jen Augiášův chlév.
Zase otevírá prázdnou pěst.
Nezachytil ani šepot hvězd.

Bůh možná rozprostřel
v těch jevech podobenství.
Je vesmír ovál, koule nebo disk?
Symbol

rozlévá se ze svátého vřídla,
aby lidská mysl nevystydla,
když zbyl jen rám:
vesmírný obelisk, průtrž do záhady.

Co když Bůh vůbec nic už nestvořil
po zrušení ráje?
Jen lidstvo předal prázdnotě,
z níž si má každý hledat cestu sám.
Svět není ani přibližným námětem,
k řešení, jak vypadá Jsoucno.
Jen stále zarytěji mlčí
všeobsáhlá tma.
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Chléb
Nezůstal plůtek klásků pro biblické vdovy.
Nikdo už nehladoví?
Plní se Spíže, komora a sklep.
Proč stále hledám vyšlapanou cestu,
na jejímž konci voněl chléb?

Modlitbami se brodím k spánku
oděna do opánků života Kristova.
K lidem se nedá dovolat.
Chlad nestálosti, prázdný mlat.
Jen pravé Bytí ztiší hlad.
Noc a den, kůrky okoralé,
nepoživatelné, plesnivé, drobivé,
nedopečené, nevonící
a umíráček, stále připraven
ozvat se ve zvonici.

Ti, kteří neví o zrnech
a nic jim není svaté,
zakončí v ocúnech podzimy jedovaté.
U vod Eufratu toužím po návratu,
kudy zve tep.
Skutečná Láska hřeje, aniž pálí,
jediné Jsoucno, stále přítomné.
Jen čas a svět jde mimo mne,
i Jemu domov lidé rozdupali

vycházím z cely osamění
nejenom ve snu, výzvou nebyl sen.
Bolestí uhnětený chléb se v Tělo mění.
Kalich je čerstvou krví orosen.
(sen 6.8.1987, Doubravník
Proměnění Páně)
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Svátek Krista Krále
Podzim se schýlil, šípky rudě zralé
se choulí mezi tmy na keřích.
Kam v krajích bezlistých se může ukrýt hřích?
Je svátek Krista-Krále.
Čas pro bezvěrče dělen do parcel,
do hádanek pro roční doby čtyři
měsíců, týdnů, prázdných dnů
Církevní rok však do adventu míří

Na jeho konci bude nejtepleji
a hospodáři opatrně plejí.
Země se k nebi zvedá,
aby v ní život nezvětral

Všude vládne Kristus Král.
A Matka Boží v různých závojích.
Tvář stejná, závoj mívá jiný.
Jde právě středem Ukrajiny,
jde tam, kde by ji nikdo netušil.
Zatímco čas se opět dovršil
ke Kristu Králi. A hřích,
už obnažený, se provinile krčí
před jasem Nejsvětější ženy.

Boháčům srdce blahobytem zchřadlo.
Nevidí Betlém: minou večeřadlo.
Podzimní listy nemohoucně tlejí,
čas spěje tam, kde bude nejsvětleji.
(listopad 1987, Doubravník)
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Ledňáček
Lubomír Nakládal
"Mé pohledy a myšlenky často k němu vzlétaly, ale stále jsem do posled
ní chvíle nevěděl, co o něm chci povědět, ani co on říká mně."

Ten několik let starý polský kalendář, který mu kdysi věnovala přítelky
ně, byl jedním z nejhezčích kalendářů, jaké za celý život měl. Vlastně by ani
nebylo nesnadné vzpomenout si na ty nejhezčí: jeden byl Lada, druhý Zrza
vý a ten třetí kouzelně nakreslil Cyril Bouda, jenže tehdy maličko zaváhal a
kalendář už nedostal koupit.

Každý rok si ten starý kalendář pověsil navíc vedle současného. Na kaž
dém listu byla barevná fotografie nějakého ptáka, pro každý měsíc jiná, na
duben byl ledňáček. Zjevení jara v plné kráse, kdy rozpukávající přírodu
přepadají nápory a křeče zimy, větrů, studeného deště, ba i sněhové meteli
ce, kterou však vzápětí vystřídá slunce a z větví krápají stříbrné krůpěje.
Pozadí obrázků tvořila modrosivá obloha odcházejícího deště či přeháňky,
a na větvičce ostře ozářené sluncem, ozdobené první zelení, neveliký barev
ný ptáček jako klenot v tmavém pouzdře.
Toho jara věnoval nemocný svému ledňáčkovi málo pohledů. Po těžké
operaci ho neustále sužovaly bolesti, které se jen nepatrně daly na chvíli
utlumit. Obvykle ležel se zavřenýma očima a snažil se přetrpět nejhorší
chvíle. Bál se pohnout, bál se vydechnout i nadechnout, chtě nechtě sledo
val ty ohnivé hady, projíždějící mu od páteře dolů celou nohou, zatínal ruce
i víčka a říkal si: Teď, už, už to trochu přestává... Ale jakmile se nadechl
nebo maličko pohnul, bolest se znovu ozvala. Už ze zkušenosti věděl, že je
dinou jeho šancí je vytrvat, vydržet. Věděl, že nemůže donekonečna polykat
tablety, proto s hrůzou hleděl po ručičkách hodinek, kdy už by mohla přijít
úleva, nebo kdy už by mohl vzít další tabletu. Jeho den byl vlastně celý pou
hým čekáním na noc. Nějakým způsobem se dočkat noci, té hodiny, kdy už
by mohl jít spát. Nedokázal ani číst jako kdysi, jen tak se podívat do něja
kého časopisu, většinou ležel se zavřenýma očima a sváděl boj s bolestí.
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Někdy chodil k lékaři, a když bylo trochu hezky, obešel napřed vesnici.
Chůze ho nesužovala tolik jako stát na jednom místě nebo sedět. Delší vy
cházky nebyly pravidelné, a tak pokaždé, když vyšel ven a vlekl se vesnicí,
divil se, jak se kolem všechno změnilo. Jakpak je to dlouho, co jako bílé vo
dopády kvetly tavolníky v parku, teď už keře zrezivěly. Kvetly a mámivě vo
něly bezy, a pojednou i akáty v několika dnech odkvetly a opadaly. Kvetou
jasmíny a z prostoru se line závan vůně nejmilejší - rozkvétají lípy.

Po silnicích pádil život, kývali na něho známí, usmívali se kolemjdoucí,
ale on věděl, že potají se za ním ohlížejí, šuškají si... Kam se propadá
všechen ten chvat času, ročních dob, odnášející dál a dál lodičku lidského
života?
Ale měl mnoho známých, těch bylo nejvíce, kteří už nikam nespěchali,
ani je neodnášel čas. Zemřelí se na něho usmívali přátelsky, i když trochu
záhadně, snad už nebylo ve vsi domu, z něhož by mu aspoň jeden nekynul.

Na Záhumení ještě jako vždycky v tuto dobu kvetla v jedné zahradě kali
na a o kus dál, kde si kdysi jako chlapec hrával a sedával na zeleném trávní
ku, se přes hliněnou zídku nakláněly fialové hrozny bezu. Domek, kde žila
laskavá stařenka - chodila ztěžka a zeširoka, copak on tehdy věděl o stáří a
nemocech - kupovali od ní domácí tvaroh a mléko - ten domek dávno
spadl, dědicové vchod zazdili a nechali si jen ten kus staré zahrady a pole,
co k domku kdysi patřilo... ale ty keře bezu už tu kvetou rok co rok snad
padesát let.

V domku se žlutými dveřmi žila kdysi postarší žena, která sama hospo
dařila na nevelikém dědictví po rodičích. Všechny překvapilo, když se jed
noho dne vdala. Začalo to tak, že si v neděli dovezla na staré karetce
ženicha. Letitá kobyla pokojně klopýtala po cestě, vyleštěný postroj se leskl
a vedle nemluvné ženy mohutné postavy napřimoval se malý mužíček s
knírkem pod nosem. Zažloutlá fotografie dávného času, která se už nedá
změnit. Mužík se osvědčil jako dobrý hospodář, jen někdy trochu choleric
ký. Léto těch dvou nebylo dlouhé, jen pár roků života, a přece jistě starý
domek skrýval i štěstí, neviditelné lidským očím. Pak hospodář stonal se
srdcem. Sedával před večerem nebo i za poledne na vyhřátých schůdcích
domovních dveří a podřimoval. Bledý obličej s malým vouskem jednoho
dne jako by uprchl s přicházejícím dnem. Odešel, ale teď je tu stále.
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Někteří staří lidé zmizí na roky v hnízdech svých domků a nejsme si na
jednou jisti, zda ještě žijí, nebo už odešli. Skřivánek se dlouho držel. Však
také byl z rodu, kde se roky nepočítaly, čas se neplašil jako jankovitý kůň,
kdo by se pak divil, že sto let ťukalo na zpuchřelá vrátka. Lidé ho měli rádi.
Každého doprovodil na poslední cestě. Měl hlas, jakých je málo. To ještě
také žil Břetík, jehož křídlovka právě tak sladce a bolestně zanaříkala dale
ko do polí, vnikla do srdce, a kdo ji jednou uslyšel, nikdy nezapomněl. Ale
Břetík odešel brzy. Takovou hloupost provedl, pro takovou hloupost to
udělal! Jsou lidé, kteří s drzým čelem chodí po světě a nestydí se za nic, ale
on tehdy začachroval jen nějaký pytel obilí a pro hanbu, které se bál, to
udělal...

Skřivánek dál postaru provázel zpěvem sousedy na místo posledního od
počinku. Už sám byl vetchý stařík.

Jak dlouho už ho nebylo vidět? Je to vůbec možné, že ještě žije? Bylo
tehdy krásné májové dopoledne. V trávě svítily nejkrásnější květiny světa,
pampelišky. A před Skřivánkovým domkem, kde i na cestě vyrážela drobná
travička, hrbila se a belhala postava staré ženy. I ona měla let už k nedopočítání, ale ještě alespoň chodila. Trhala trávu. Tolik let, tolik únavy, tolik
vrásek a už barva hlíny v obličeji, a přece se usmívá. Na dně těch hlubo
kých, ořechově hnědých, lesklých očí je pořád ukryta krása dívčího mládí.
Nemocný ji pozdravil, podal jí ruku - co dělá stařeček? Leží, chudák, leží.
Pozdravujte ho! Tobě, chlapče, taky hodně zdraví! Usmívala se na něho
těma svýma pěknýma očima a dlouho se za ním dívala.
Dvacetiletý mladík si myslí, že ví o životě úplně všechno - osmdesátiletý
stařec se bojí, co ho ještě může překvapit, čím ho život může zaskočit. Když
nemocný trávil dny sám, když za ním dlouho nikdo nepřišel, často si myslel,
že nej horší je samota, i žena byla stále někde pryč, pořád měla cosi na
práci. Dny se skládají z hodin, hodiny z minut, minuty z vteřin - na co čeká
starý nemocný člověk?

Těžko je posoudit, které utrpení je nejhorší. Člověk si nevybere. To není
zboží, které se dá vyměňovat. Každý musí vzít své břímě. A každý má svého
břemene dost.

Žijeme tu jeden s druhým nebo jen vedle druhého, někdy v dobrém,
někdy si nerozumíme, často to mezi námi skřípe jako železné obruče sta
rého kola, drtící písek na cestě, ale všechny nás něco spojuje. Nemocného
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ani nepřekvapuje, že soused, s nímž byl jednou takřka na nože, volá: Tož,
jak se máš? Jde to? A ohlíží se, přestože jede na kole...

Někdy se kolem stmívá a tma škrtí jako smyčka provazu, někdy je kolem
prázdno jako v mlhavé podzimní krajině, mátožné mlhavé - a přece najed
nou se vrátí obraz, vzpomínka, několik slov, něčí tvář, proletí šedivou
mlhou jako zářivý ledňáček a na několik minut zahřeje tuhnoucí srdce.

Poznámka
Dočetli jste povídku z pozůstalosti moravského autora a překladatele z
polštiny. Lubomír Nakládal byl spisovatelem křesťanského založení: zemřel
po delší nemoci 17.2.1986, několik dnů před svými 60. narozeninami. Na
období zaslouženého důchodu se těšil pracovně: měl mnoho plánů literár
ních. (Nutno připomenout, že pracoval po léta jako ošetřovatel dobytka.)

Snahu vstoupit do české literatury měl možnost projevit až v období "kri
zových let 1968-69", kdy to krátce vypadalo na normální činnost nakladatel
ského podnikání v ČSSR: jeho prvotinu však v nakladatelství Blok pozdržel
tehdejší šéfredaktor nakladatelství, Bohumír Macák. Knihu "Ještě na růži
rosa" vrátil autorovi k přepracování: slouží ke cti Lubomíra Nakládala jako
spisovatele, že knihu próz k přepracování mlčky přijal, aby ji poslal po čase
do nakladatelství zpět - bez jakékoliv změny. A v této podobě vyšla (šéfre
daktor hloubku přepracování už nekontroloval), s pozdějším vročením
(Blok 1973).

I na povídce z období spisovatelova umírání "Ledňáček" si můžeme
ověřit, jak uvědoměle a záměrně navazoval L. Nakládal (žijící v hanácké
vesnici Olšanech) na tvorbu jiného spisovatele, původem z hanácké vesnice
- Jana Čepa.
Je to próza, kdy čtenář váhá, zda nečte nějakou nově objevenou povídku
z rodné vesnice, jak je Jan Čep před desetiletími psal: dokonce atmosféra
prózy je záměrně "antidatována", nikdo nepozná, že se neodehrává např. v
čepovském roce 1939. (Tehdy za okupace tvořili i malíři Lada, Zrzavý a
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Cyril Bouda, zařazení jejich jmen do úvodního odstavce pouze pozakrývá
úmysl autora: v uměleckém podtextu prokázat, že socialistická přestavba v
délce 40 let se podstaty jeho rodné vesnice nijak nedotkla!)
Smrt nadaného spisovatele, který nikdy neměl sdostatek času - ve státě,
kde byla pracovní povinnost diktována - na vlastní literární tvorbu, je pro
kulturní veřejnost vždy zážitkem tragickým. I když bývalí hospodáři socia
listického státu mohou podtrhnout skutečnost, kolik tun hovězího masa
jsme díky pracovní činnosti literáta L. Nakládala získali během let budová
ní JZD atd.

A musím zdůraznit: závažnou a obsáhlou stať, hodnotící uzavřené dílo
českého spisovatele, otiskli na jaře 1986 pouze v zahraničí (v Polsku - Slovo
powzsechne). Kromě knih dalších - (okupační tematiku své generace na
Moravě přinesl L. Nakládal v knize ’’Zůstaň, jsi krásná” (Blok 1975) a třetí
vydanou knihu "Tráva kvete” (Blok 1982) vydali v německém překladu v
NDR, což u děl krajských nakladatelství nebývalo zvykem) - autor ze zapa
dlé vesnice významně překládal. Ale pouze jen pro nakladatelství
Vyšehrad, které vydalo překlady děl jeho osobních i literárních přátel: spi
sovatele Dobraczynského ("Přelévat moře", 1971 a "Modré přilby na
přehradě", 1976), Kunického ("Tajná fronta", 1972), Kossakové ("Beze
zbraně", 1973), Kowalské ("Konec velkých prázdnin", 1975). Z datace
překladů si může dnešní čtenář uvědomit, jak polská krize z konce 70. let se
stala pro některé překladatele v ČSSR (křesťany) koncem jejich přístupu
ke strojům v tiskárnách knih.
Závěrem: Lubomír Nakládal patřil k autorům, kteří dostali v 70. letech
tiskovou příležitost. Z jeho pozůstalosti, poezie, próz i překladů, lze usuzo
vat pravdivě: ačkoli mohl, ničeho v literatuře (nakladatelsky) nezneužil.

(KO)
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Budečské letopisy
v

Zápisy P. Jana Cernohouze v Kronice kovářského
děkanství v letech 1872-1884.
Když vlastenecký kněz a později českobudějovický biskup Jan Valerián
Jirsík opouštěl v r. 1846 faru v Minicích, netušil, že na blízkém kovářském
děkanství bude od roku 1872 působit duchovní obdobného vlasteneckého
ražení a zároveň i spisovatel - Jan Nepomuk Černohouz. "Byl z lidu, a proto
pro lid žil," tak ve farní kronice komentoval biskupovu smrt v r. 1883 kovář
ský děkan. A byla to i životní deviza kněze Jana Nep. Černohouze.

Turnovský rodák Jan Nep. Černohouz (nar. 1836) nastoupil v Kovárech
po P. Karlu Hausmannovi. Na kněze byl vysvěcen v roce 1863, načež půso
bil jako kaplan v Kouřimi (1863-64), v Zásmukách (1864-67), v Liboci
(1867-72) a jako administrátor ve Stodůlkách (1868) a v Liboci (1871-72).
Své literární příspěvky publikoval v různých katolických časopisech, např.
Blahověst, Škola a život, Boleslavan a v letech 1868 až 83 uveřejnil řadu po
vídek jak pro dospělé, tak pro mládež.

Černohouzovy zápisy v děkanské kronice (zal. 1836) tvoří její podstat
nou část (str. 28-155) a zachycují časový úsek od jeho příchodu do Kovář v
r. 1872 až do jeho odchodu do Hostivaře v r. 1890. Zpočátku jsou záznamy
stručnější, ale v dalších letech jsou zpracovány podrobněji. Svědčí nejen o
sepětí kněze s životem farníků v Kovárech, Zákolanech, Tměném Újezdě a
Otvovicích, ale i o pozoruhodném zájmu o evropské dění, zejména o poli
tickou a náboženskou situaci v rakouském mocnářství. K událostem záro
veň zaujímá vlastní postoj, a to jako katolický kněz a vlastenec,
sympatizující se staročechy.

Léta Páně 1872
Úvod. S podivným pocitem uchopuji se já, P. Jan Černohouz, abych na

dále, pokud mi milostivý Bůh popřeje zdraví a síly, pokračoval v památní
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knize této. S bolestí jsem zpozoroval, že mnozí vážení předchůdcové zapo
mínali i v budoucí pokolení častými a zevrubnými zprávami se starati. Co
na mne jest a bude, chci i v tomto ohledu svědomitě povinnosti své zadost
učiniti.
Mírné počasí. Od nikoho ještě nepamatováno tak mírné počasí jako

letos, až do nového roku nebylo mrazu, v prosinci se oralo.

Léta Páně 1873
Náboženské poměry. Boj proti církvi a víře pokračován zvlášť v Prusku a

Švýcarsku, kdež zvláště biskupové, že necírkevním zákonům povoliti se
nechtěli, strašně pokutováni, ano i vězněni a vyhnáni jsou. V Rakousku ne
podniknuto nic. Byť i na naší osadě mnozí v netečnost náboženskou upadli,
jsou přec poměry náboženské dobré a návštěva kostela zvláště od Kovář
ských hojná. I mládež pilně navštěvuje služby Boží.
Politické poměry. V politickém poměru se věci pro Čechy zhoršily. Přímé

volby do říšské rady provedeny. Mimo toho povstal i v lůně Čech rozpor
mezi staročechy a liberálními mladočechy, kteří na svou pěst by rádi pro
váděli oportunní politiku. Roztržka úplná a mladočeši nemají více býti vo
leni a za kandidáty nenavrženi byli.

Léta Páně 1874
Náboženské poměry. Boj z Pruska odstěhoval se částečně i do Rakouska.

V květnu vydány na říšské radě ve Vídni zákony církevní, jimiž kněz závisí
zcela od vlády...
Krypta zakoupena. Dle reverzu od 10. listopadu 1874 číslo 378 zakoupil

si p. MUDr. Karel Amerling v Praze (pozn. Karel Slavoj Amerling, 18071884, český pedagog a filozof, zakladatel vševzdělávacího ústavu Budeč)
dle svolení slov, zemského výboru od 20. září 1874 č. 23931 místo na kryptu
pro sebe a svou manželku na hřbitově na Budči, a sice 2 a 1/4 sáhů blíž pre
sbytáře na věčné časy za osmdesáte zlatých.
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Osobní. Děkanu zemřela dne 29. září drahá matička Kateřina Černo-

houzová a pohřbena na Budči. Téhož roku vydal jsem povídku "Radostný a
žalostný Štědrý večer".

Léta Páně 1876
Tuhá zima, mráz v květnu. Letošní zima byla velmi tuhá, napadaloť i

mnoho sněhu, kterýž dodržel a ještě v dubnu na počátku nemohlo v polích
se pracovati. Dvacátého května ale byl takový tuhý mráz, že žita téměř
úplně pomrzly a i jarní rané osení přemnoho utrpělo, květ ovocný zmrzl
úplně, že nebylo pražádného ovoce.
Oheň na Budči. Dne 2. srpna oznámeno duchovnímu správci, a sice do

poledne asi o 4. hodině, že se v kostele na Budči kouří. Ihned tam spěchal s
mnohými osadníky, kteříž v nádobách i vodu s sebou vzali. Do kostela se
pro dým nemohlo vstoupiti. Proto muselo býti nejprve zamřížované okno u
sakristie rozbito a pak se dveře u sakristie musely otevřití, aby kouř z koste
la odešel. V tom ale také vzňal se hlavní oltář. Tento shořel téměř úplně.
Tabernákl ale zůstal neporušen a při ciboriu a monstranci se stříbro a
zlato, jakož i v kaditelnici, rozpustilo. Shořel i krásný obraz sv. Petra a
Pavla. Celý kostel nedávno vybílený a postranní oltáře učouzeny tak, že
prozatím služby Boží se tam konati nemohou, nýbrž dole v kapli (při sou
časné obnově kostela byla nalezena vrstva omítky, která svědčí o požáru).
Škoda tím učiněna značná, oltáře byly sice asekurovány (zn. pojištěny), ale
velmi nízko, takže obdržely se náhrady jen 302 zl. Oheň povstal asi tím způ
sobem, že v předcházející neděli dne 30. července, když služby Boží na
Budči se konaly, kostelník kousek oharku žhavého při zhasínání utrousil na
plátno, kteréž se vzňalo, a tak oheň od neděle až do středy doutnal, když
zpozorováno jest.
Úmrtí Palackého. Dne 26. května o půl 5. hodině odpolední otec národa

František Palacký, historiograf Království českého, zemřel a byl dne 31.
května z Prahy veleslavným způsobem a průvodem pohřben v hrobce ro
dinné. .
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Úroda. Letošní rok byl rokem suchým, takže se řípa neurodila a i obilí na

mandele bylo velmi málo, sýpka byla prostřední.
Politika uvnitř Rakouska, nová daň kněžím. Rakousko pluje na staré lo

dičce nadržujíc Němcům a Maďarům zpupným, kteří žádají i vlastní banku
a snad ji i obdrží. Za to ukazuje i vláda víc a více nepřátelství ku kněžstvu,
uloživši beneficiátům rurálním novou daň z pozemku, a sice z majetku. Dle
způsobu ekvivalentu, aby nemohouce vydržeti ohromnou daň, sami se snad
polí vzdali. A biskupové? Mlčí a skládají šíji pod knutou.

Léta Páně 1877
Neštěstí. Dne 17. ledna porouchal se havíř Josef Šmíd, havíř u p. Morav

ce na pravé noze tak, že mu v Praze ji museli odejmouti, kdež i 22. zemřel.

Léta Páně 1879 .
Politické poměry a náboženství. V Rakousku zvítězila při volbě do parla

mentu vídeňská strana konzervativní, kteráž má převahu o několik hlasů. I
Čechové tam vstoupili. Jen aby dosáhli přece práv svých nejnutnějších.
Vůbec neutěšitelné vyhlídky jsou do budoucnosti. Pozorujeme v Evropě
trojí hnutí.
1) Co do náboženství nebylo -křesťanství vůbec nikdy tak útokům vysta
veno jako nyní. Vycházejíc od svobodných zednářů a sociální demokracie.

2) Kapitál panuje a socialisté zase, zavrhujíce jsoucnost Boží a nesmrtel
nost Duše, dlí se zrakem chtivým a závistivým na jmění boháčů.

3) Stav proletariátu jest mnohem bídnější otroků... Že za takových po
měrů i v naší osadě jsou náboženské poměry neutěšené, kdož by o tom po
chyboval. Lhostejnost k víře našich předků bují a to tím více...
Úroda. Úroda byla obstojná, ba dobrá zvláště na zeleninu a řípu, bram

bory hnily již na poli.
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Léta Páně 1880
Poměry politické a náboženské vůbec a na osadě zdejší zvlášť. ... V Ra

kousku se taktéž mnoho nezměnilo. Taafe nechává ústaváky živit v parla
mentě způsobem neslýchaným, Čechům až dosud nedostalo se ničeho,
ostatně se povolují jen nové daně a dluhy. (Taafe Eduard Franz Josef,
1833-1895, rakouský politik a státník.) Náboženství v Čechách nekvete a i v
naší osadě se poměry jen zase zhoršily. Ponejprve, co zde správcem du
chovním jsem, pracovaly se všechny neděle v poli, jakoby již byla zrušena, a
kostel prázdný.

Léta Páně 1881
Oprava kostela na Budči. Dne 19. dubna odbývala se komise v kostele na

Budči a kopáno bylo, zdaž pod starým shořelým oltářem nějaká krypta se
nalézá, nenašlo se však nic. Na to se mělo dne 26. dubna s opravou začíti.
Avšak, že překážek bylo již tak mnoho, štafír Josef Nejtek, jenž i na dokon
čení Národního divadla pracoval, přišel se zedníkem o tři neděle později,
že oprava s největší nouzí, vyjma varhan, které opraveny ještě nebyly, a ob
tíží do pouti vykonána jest, skoro pět roků po neblahém ohni. Varhany napotom opraveny a kolaudace stala se dne 25. července. Obraz namaloval
akademický malíř p. Karel Dornhaus (pozn. patrně zde běží o malíře Anto
nína Karla (?) Dornhause, 25.10.1829 - 6.1.1902, malíře převážné církev
ních obrazů a podobizen). Jest v zlaté půdě sv. Petr a Pavel v životní
velikosti a výraz v tvářích ušlechtilý, takže cena 400 zl. jest vskutku velmistrovská. Hlavní oltář jest velmi hezký a není se čemu divit, že jej dodal
známý Šebor. Práce štafířské a pozlacovačské konal p. Josef Nejtek uspo
kojivě. Presbytář jest hezky vymalován, nahoře nebe s hvězdami po způso
bu kaple sv. Anny v Praze. Presbytář vydlážděn cementovými dlaždicemi,
celý kostel a sakristie obílena, nápis od Hájka opraven a kopule očištěna.
Poboční oltáře, kazatelna, lavice, chór a varhany štafírovány slušně. I varha
ny znějí nyní hezky, takže celá oprava každého uspokojuje.
Neštěstí. Dne 22. září byla manželka Antonína Douši, strážníka v Ko-

várech čp. 32, Ludmila, v noci od vlaku přejeta a usmrcena nešťastnou
náhodou, že byla tma a pršelo.
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Léta Páně 1882
Vánoční stromek. Dne 23. prosince byl ve škole v Tměném Újezdě odbý

ván vánoční stromek, nejprv dítky zpívaly, krátce jesličky ze Zlatých lístků,
pak měl beneficiát krátkou řeč o trojím stromku, tam v ráji, pak na hoře
Kalvárii a konečně i zde. Napotom poděleno bylo 20 dítek úplným oblekem
i obuví, mimo toho rozdalo se ještě: 6 párů bot, jeden pár střevíců, 6 zim
ních čepic, 12 letních šátků na hlavu a 6 zimních a 18 párů punčoch. Mimo
toho poděleny byly chudé dítky potřebami školními (10 katechismů, 6 číta
nek, tužky, tabulky, gumy, sešity), 63 dítek vánočkami a všechny jablky,
ořechy a cukrovím. Dvacet obleků přispěla paní Hellerová, majitelka cuk
rovaru v Zákolanech. Beneficiát uspořádal sbírku, kteráž vynesla 61 zl. 50
kr., k níž přispěl beneficiát 10 zlatými a taktéž i 10 zl. p. Jan Felcman, ředi
tel cukrovaru v Zákolanech. Mimo to podělil beneficiát dítky, které chodily
pilně do kostela, obrázky a knížkami zábavnými.
Politické a náboženské poměry vůbec a u nás zvláště. V tomto roce vypa

dají poměry v církvi neutěšeně. V Itálii musí až dosud papež mnoho příkoří
snášeti, jakož i víra katolická. Duch revoluční se vzmáhá a král jest již jen
pouhým figurantem... Nám Čechům zase hozen jest kousek spravedlnosti.
Zřízena Česká universita, avšak jen dvě fakulty, právnická a filosofická.
Proč pak ne všechny? Taafe jest velmi opatrný. Aby však ta ubohá po
pelka němčina neutrpěla, musí abiturienti některý předmět, tj. rigorozum odbývati i německy. Proč pak ale Němci naopak ne i česky? Není nad
spravedlnost!...
Počasí, myši. \ prosinci napadlo dvakráte strašně mnoho sněhu, napo

tom do toho pršelo, tak že povstala v Čechách vůbec a i zde povodeň, v za
hradách voda protrhla hráz a vše zaplavila, u Libochovičck zase pobrala
mnoho země.
Poněvadž v roce 1881-2 byla zima velmi mírná a nebylo pražádného
sněhu, vzplemenily se myši tak velmi, že již na jarním osení velmi uškodily,
napotom mnoho klasů sežraly a osení zimní a zeleniny téměř zcela sežraly.
Mnoho podzimního osení bude se muset zavorati a zeleniny vůbec skoro
všecky. Proto také přemnozí na zimu ani nešili, aby osení nedali myším na
pospas.
Léta Páně 1883
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Politické a náboženské poměry vůbec a u nás zvláště. Politické a nábožen

ské poměry v celé Evropě jsou dosti neutěšené a zdá se všem, jakoby člo
věčenstvo stálo před nějakou katastrofou, neboť socialismus, nihilismus,
nevěra, náboženská lhostejnost, nemravnost, vraždy, loupeže a krádeže
vzmáhají se očividně...
V Čechách strana grégrovců nabývá více a více půdy a hanobí Riegra a
Ziethammera i ostatní takzvané staročechy, kydá hanu na kněžstvo katolic
ké a veřejně hlásá v Národních listech a jiných plátkách nevěru svou (Anto
nín Otakar Ziethammer 1832-1919, čelný představitel staročechů, v letech
1879-1891 poslancem říšské rady, 1909 členem Panské sněmovny). Zato li
berálům našim překáží socha Panny Marie na Staroměstském náměstí,
která prý jest nebezpečná životu a nemá žádného fondu, aby spravena byla.
Rádi by ji odstranili, jako odstranili sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého na Svatováclavském náměstí. Sochy té statně ujal se časopis "Čech” a
pořádá na její opravu sbírku.
Vánoční stromek nebyl. Vánoční stromek letos nebyl, neboť mě p. ředitel

cukrovaru řekl, že si dá oblek pro 10 chlapců a 10 děvčat svých dělníků v
továrně, a rolníci zase, že ničeho pro malou úrodu nedají. Ředitel chtěl,
aby beneficiát v továrně dětem několik slov před rozdáváním promluvil, což
arci učiniti nemohl a také tam nešel. Beneficiát však sám na děkanství
podělil obrázky a knihami ty žáky, kteří do kostela chodili, aby jim k
Ježíšku radost učinil.
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Iva Kotrlá
O knihách
M. Kopecký, R. Mertlík: Zbav mě mé tesknosti.

(Blok, Brno 1983, výbor stř. poezie, s. 230 + obraz, příl.,
náklad 1 000, cena 28,- Kčs.)
"Spravedlnost ryzí / je i v Čechách cizí, / podlost místo ní - / v ní teď vyni
kají / všichni darební." I tyto latinské verše (ze s. 111) do knihy (s podtitu
lem: Výbor z české a latinské světské tvorby epochy středověku a
renesance) přeložil Rudolf Mertlík. Vězněný ve světlé epoše socialismu
XX. století - jak za Hitlera, tak i v padesátých letech. Od nakladatelství
Blok bylo pěkné, že realizoval překladatelskou práci tohoto muže: (překlá
daného po léta z bloků koncentračních táborů, či, v naší epoše lépe řečeno,
z bloků pracovních táborů - do svobody nesvobody a zpět). Zbav mě mé
tesknosti: ano, to je pěkný titul světské poezie i pro XX. století - a nejen
pro období českého středověku. A renesance: z kteréhožto období se české
literatuře dochovala řada milostných básní v tzv. brněnském fragmentu.
(Ne tedy pro svůj název Blok se stalo brněnské nakladatelství editorem této
knihy: zpracovalo přece texty původem jaksi z Telče či Brna, což nevybočo
valo z jihomoravského regionu.) Původnost středověkých literárních textů co do místa uchování či vzniku - je ovšem natolik pochybná, že kniha vyda
ná v Brně daleko přesahuje hranice nejen Moravy, ale i české jazykové
oblasti: až na Slovensko. Čím? Poučením ze staré evropské země: literatura
(i světská!) dokáže přežít umělé i skutečné zapomenutí přes hloubku staletí
a přes hloubku šetrnosti. Třeba i ve vazbě (knih). A jestliže byly brněnské
básně objeveny v brněnské Univerzitní knihovně až v r: 1961 (díky dávné
šetrné činnosti brněnského knihvazače Mathiase Kösche z r. 1550), pak
zůstává stále naděje, že při bourání bloků pracovních táborů v zemích čes
kých objevili po roce 1961,1962, atd. v zasutých skulinách vazeb trámů čeští
lidé i poezii a literární tvorbu autorů anonymních i neanonymních, např.
Václava Renče, Jana Zahradníčka, Zdeňka Rotrekla, Václava Prokůpka,

Dokulila, Knapa a dalších a dalších - hlavně těch, co nepřežili. Snad jsou
skladby mrtvých pro budoucí badatele a editory někde dobře uschovány,
aby bylo možné i v roce 1993, v době finanční tísně, zakončit úvod stejně
jako v r. 1983 (M. Kopecký, s. 21): ’’Naše publikace chce přiblížit aspoň
zčásti bohatou tvorbu napsanou...." Inu: zázraky dochované tvorby - chova
né dlouho a dlouho v náruči času - existují. Svědčí o tom slova z Prahy,
starší než půl tisíciletí, která v překladu Rudolfa Mertlíka cituji (s. 165):
Je snad člověk, jenž by netkal,

kdykoli se s námi setkal,
uviděl nás trpěti?
Nic než pravdu neříkáme:
nekonečné strasti máme,
zlo tohoto století.

Čím jsou zázračná? Ti, co vidí - i za zrakem - skutečnost v ČSFR, tedy i
skutečnost oněch "pracovních táborů", kde se dělalo zadarmo, jiná slova
hledat nemusejí.

***
J.B.Riedl, Ludwík Ruppert: Obyvatelé wlasti naší milé!
Bratří rozmilí jedné země České!

(’’Tisk Jar. Pospíšila w Praze, leták ”dne 2. dubna 1848”)
Za pouhých 5,- Kčs prodáváno bylo L.P. 1984 v brněnských antikvariá
tech: jedná se o neškodný leták, v české a německé verzi, ve sloupcích vedle
sebe. Pochází "Od wýboru měšťanstva Pražského’’. Hned v druhém odstavci
se píše: "Powstanou falešní proroci - prawí swaté evangelium - a powstali
již, bratři milí! i ostouzeli neprawými, lžiwými řečmi muže ty, kteří se byli
osmělili, otewříti brány swobody...’’. Třetí odstavec začíná slovy: "Tito mužowé pošlapali nejprwé nohama swýma a zničili tajnůstkářství, weřejně
drželi porady swé, a dali každému dobromyslnému občanu příležitost, w
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nich míti podíl, jest-li že jej od toho nezradila ouzkostliwá choulostiwost
anebo mdloba nepotáhla mhou oči jeho w probuzení. Nechtějte wšak také
neuznáwati, že ste žijíce byli nawykli dosti míti na tom, co ste měli, a že wás
toto zawedlo w nepohnutelnou netečnost, kterážto se stala pramenem a
matkou soběctwí, bezcitnosti a newšímawosti, což wšelikému pokroku musí
waditi. Swrhněte se sebe toto soběctwí, setřeste se sebe ten 2001etý prach a
plíseň, i dokažte, že jste hodni toho, abyste slouli swobodní občané." - Tolik
třetí odstavec letáku z jednoho pražského jara. Leták má zažloutlý papír ale je pozoruhodné, že méně zažloutlý než ukrytý denní tisk z jara 1968!
Čím to? Je snad v povaze české, že stejná slova, i přes hloubku sta let, pou
žíváme stále? Je srdce vnímavých čtenářů natolik hustým sítem, že nepro
pouští do ztracena jejich účelovost? Doufám, že s ohledem na dnešní
přítomnost a tvorbu mnoha tisíc lidí vnímavých k české kultuře, že nemůže
být v jejich fyzickém životě opomenuta ta druhá věta v třetím odstavci:
"Nechtějte wšak také neuznášati, že ste žijíce byli nawykli dosti míti na tom,
co ste měli, a že wás toto zawedlo w nepohnutelnou netečnost, kterážto se
stala pramenem a matkou soběctwí, bezcitnosti a newšímavosti, coš wšeli
kému pokroku musí waditi." Ale to se zároveň dostáváme až k málem neliterární otázce: jak probíhá v r. 1992 fyzický život v Čechách? Snad ne
stejně, jako v dobách dávného českého pojmu: "setřeste se sebe...plíseň".
Neboť, fyzicky: lze se sebe plíseň setřást? Domácí lékař, svazek vyšlý ve 4.
vydání v Praze 1984, na straně 382 uvádí o nemoci způsobené plísněmi:
"Jde o velmi rozšířenou infekci... Léčba vyžaduje velkou kázeň... jinak neve
de k cíli. (...) Povrchní forma je u člověka častější..." Ano, povrchní forma je
u člověka častější a léčba vyžaduje velkou kázeň: je nutné zdůraznit
lékařský poznatek, že i "v suchém olupujícím se stadiu" je zapotřebí použí
vat "masti". Čeština to vyjadřuje přesně: ti, kteří se sebe chtějí plíseň pouze
setřást, jsou "v olupujícím se stadiu". V olupujícím se! Takže, otázka zdale
ka ne poslední: Kdo koho olupuje? A kde je - proti tomu - mast? Obyvatelé
vlasti naší milé!
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Knihy, které by neměly chybět v knihovně
čtenáře AKORDU
Z produkce moravského nakladatelství

ROZRAZIL
Pellicova 19, 602 00 Brno
v

Pavel Svanda - Zázraky v malém ráji
Povídky brněnského autora zachycující tragické období našeho státu let 1938-88.
Prodejní cena 28.- Kčs, černobílá obálka s uměleckou fotomontáží.

Zdeněk Rotrekl - Sad a menší prózy
Próza významného českého básníka, která je známá z dramatického zpracování
brněnského divadla Na Hradbách a také z ukázek uvedených v Čs. televizi.
Prodejní cena 29.- Kčs, černobílá obálka s uměleckou fotomontáží, uvnitř
knihy fotomontáže brněnského fotografa Petra Barana.

Ivo Pískovsky - Bílá beznaděj
Postupná devastace společnosti po roce 1948 zasahuje i zdravotnictví. Tato
kniha na příbězích lékaře seznamuje čtenáře s osudy lidí i celé společnosti.
Prodejní cena 32.- Kčs, barevná obálka.

Iva Kotrlá - Odchyt andělů
Román zachycující počátek normalizace na jedné moravské vesnici. Vykre
sluje charaktery postav z pohledu křesťanské autorky.
Prodejní cena 75.- Kčs

Iva Kotrlá - Athény z hlíny
Čtyři povídky brněnské básnířky, které zaujmou čtenáře svým nezvyklým
pohledem na původ, život a tvorbu Boženy Němcové.
Prodejní cena 57.- Kčs
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Z nabídky nakladatelství & vydavatelství

„ Zvláštní vydání...“
(Čestmír Kocar, Údolní 21, 602 00 Brno)

Robert Louis Stevenson: Obrana zahalečů
(Půvabný esej o tom, jak snadno se člověk stává dobrovolným otrokem sebe
samého i kdejaké zvyklosti, které společnost odpradávna bezděčně plodí.)
Cena 23.- Kčs

Hrabě Lev Tolstoj: V čem spočívá pravé lidské štěstí
(Nadčasová úvaha světového klasika o lidském řádu jakožto původci
marnosti a zla v životě.)
Cena 23.- Kčs
V

v

Florian: Moravané, Češi a Rím
(Historické pojednání na cestu do Evropy o tom, kterak "mocný pavouk
saje krev z duší výše toužících". Kapitoly: Cyril a Metoděj, Přemysl
Otakar II., Václav II., Jiří z Poděbrad.)
Cena 36.- Kčs

František Bílek: Jak mi dřeva povídala
Nemožno popsat, nutno vidět.
Cena 57.- Kčs

Všechny knihy možno objednat na adrese:
Rozrazil, Pellicova 19, 602 00 Brno
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AKORD, revue pro literaturu, umění a život.
Řídí Iva Kotrlá s redakčním okruhem svých dětí. Nevyžádané příspěvky
se vracejí. Redakce: Elišky Machové 35, Brno 616 00, telefon 750973.

Sazba pro tisk, stylistická a grafická úprava (včetně obstarání ilustrací)
jest prací nakladatelství "Zvláštní vydání...’’, Údolní 21, 602 00 Brno.
Vydávají společně Moravské nakladatelství Rozrazil, Brno, Dornych 112
a nakladatelství Aeterna při mezinárodní organizaci Verga, Veflíkova 4,
106 00 Praha.
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AUDIT & CONSULTING EXPERTS GROUP
Společnost auditorů, poradců a znalců s.r.o.

Společnost vznikla z vůle profesionálních auditorů, poradců a znalců,
kteří spojili své schopnosti a své kompetence ve službě zákazníkům i z kul
turní oblasti. Nabízí konstruktivní a přijatelná řešení, schopná předvídat
požadavky klienta.
Škála nabízených služeb firmám a institucím z oblasti kultury:

- auditorská činnost včetně bankovního auditu
- účetní a daňové poradenství
- finanční poradenství
- privatizační projekty
- transformace nakladatelských družstev
- organizování veřejných soutěží
- konsolidační a sanační programy
- likvidace a vyrovnávací řízení
- znalecká činnost v oboru soudní ekonomiky
Z rozhodnutí ministra spravedlnosti byla společnost v roce 1992 jmeno
vaná Ústavem pro metodiku účetnictví, kalkulace, rozpočtování a daně
České republiky.

Ve strategickém rozhodování jsme oporou. Budujeme zralé vztahy
založené na spolehlivosti a na pohotových a kvalitních službách.
AUDIT & CONSULTING EXPERTS GROUP

Starobrněnská 3/5, 602 00 Brno
Tel.: 05/ 26 162, Fax: 05/ 26 162

Brno ■ Praha - Zlín ■ Hradec Králové - České Budějovice
Váš talent
.... každodenně koncipovat a aplikovat
ekonomii v kultuře,
naše poslání
.... doprovázet Vás.

