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FRANTIŠKA BÍLKA
Z ARCHIVU NAKLADATELSTVÍ „ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ...“

Ráno po páté
Klement Bochořák

Ze spánku mě vzbudili

v okně zlatí motýli -

Vstaň a chytej, vybízelo,

vstaň a chytej, proletělo

jak blesk vědomím.
A už jen v polojasnu
jsem tápavě zahléd tu krásu

nevěda znovu, že spím.

Snad je zachytí

někdo ve kvítí.
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situace kolem AKORDU je stále rodinná. Převzali jsme měsíč
ník a čtenáři mají právo vědět, jak to s ním přesně vypadá: od
jara letošního roku měl AKORD náklad pouhých 800 výtisků.
V červnu 1992 se ho prodalo něco přes 500 výtisků, z toho bylo
236 platících abonentů. Na naši výzvu se přihlásila jen část bý
valých abonentů, část jsme získali nově, v říjnu 1992 je však jen
160 stálých odběratelů AKORDU. Toto druhé číslo vychází
opět v nepřerušené výši nákladu 800.

Málokterého ministra financí a ministerského předsedu po
slechli Češi ve svých dějinách tak ochotně jako Václava Klause.
Knihovny skutečně vystěhovali na balkon svého bytu a literární
časopisy se staly exkluzivní záležitostí: i pro křesťany. Neznám
jinou možnost, než se s tímto stavem mysli u čtenářů houževna
tě potýkat: jak pro rok 1992, tak pro rok 1993. Buďte mi, pro
sím, nápomocni.
V tomto čísle si připomínáme 120. výročí narození Františka
Bílka, písemnou statí, k níž jsme převážnou většinu ilustrací
otiskli v AKORDU minulém. František Bílek je pro nás ekume
nickým křesťanem XX. století, který po čtvrtstoletém přátelství s
mnoha římsko-katolickými knězi (když mu rodiče zabránili,
aby byl jedním z nich) přestoupil k Československé církvi. A
syna vychoval tak, aby se stal knězem této církve, nyní husitské.
Ve zdůraznění výročí F. Bílka se projevuje naše snaha čelit výt
kám, že jsme časopisem výhradně římsko-katolickým, což prý
přísluší tradici AKORDU.
Iva Kotrlá

3

Vlasta Tylová

Větrný kolotoč
(Poznámky, pocity ze 70. a 80. let)
Motto: Lidé bděte! Nebudou spací prášky.

V říjnu 1981 otiskli moji fotografii v novinách, včetně krátkého životopi
su, kde byla zmínka o mém otci: "Narozena v roce 1936 v Brně. Na vyšší
průmyslové škole stavební měla reparát z deskriptivy, čtverky z geodézie,
stavitelství, hydrologie atd. Z češtiny, dějepisu a ruštiny za jedna. Dokázala
otci, že se na tenhle obor nehodí, takže se objevila na filozofické fakultě (fi
lozofie - historie)." Jaká zkratka! Když mi otec dával ve třech letech nohy
do kamen: to nevěděl, že existuje nebojácnost? To myslel, že budu příště
prosit? Měla jsem pocit pravdy a za to bych se dala upálit už ve svých třech
letech!

* ♦ *
Maxwell po Newtonovi zjistil, že síla nepůsobí po spojnici. Problém síly
se tím stal ještě záhadnější! Moc snadné věci jsou nějak podezřelé... Co se
ztrácí v přístrojích? Jistěže, všude je prázdnota. Vědecky dokázaná. Ale žít
nesvobodně, to je setsakramentská neprázdnota. Nesvoboda je strašně
hmotná. Citelná!

* * *
Osvěta v Ostravě: ateismus pro mateřské školky. Antistrašidla. Za Svinovem se jede kolem hospody "U Boříka". Před ní je zábradlí, pivolam. Budo
va se bude bourat. Lidé si odpomohli aspoň názvem: "U Zboříka". A bojí se
okamžiku, kdy nebudou mít kam chodit. Koná se domovní schůze. Pozván
ka: Účast je ve vlastním zájmu povinná. Čerstvě nasranýho člověka by
potřebovali v cizině! (Ani bumerang by se nevrátil!) Odposlechnuto od
1 'V O
haviru.

* * *
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’’Věčnost se dědí." (Jaroslav Holoubek ve Stradivárkách na dálnici) Ten
hle básník trpí silným B-komplexem forte. Objevem je pro něj, že v ovčím
sýru je vitamín - Bé. Atd. Nedivím se, že Ivan Blatný, přibyv do Anglie,
vstoupil do blázince. Dá se proclít nervóza? Skutečný básník žije v hroz
ných citových proudech. Musí mít hlad. Nažranej básník je tak zle tupej, že
si jde lehnout. Důkladní lidé nemají lehký život. Místo Edice Petlice volí
československou literární cestu - Edice lednice, edice špajz - v bytě přiděle
ném za zásluhy. Někdo je na prózu, někdo na provaz, ale vždy: komunismus
- konzumismus. Čas bez rozměrů. Hrozné žvýkání hoven.

♦ ♦ ♦
Osud je chomout a sebevrah visí vzhůru. Lidé teď ze světa odstraňují
poezii, jako když se kácejí stromy kvůli sídlišti. Čas je zhuštěn, nemá délku,
je to bod. S lidmi jsem depersonalizována. Jsem z lidských řečí bezradná,
nevím, co jim mám odpovídat. Ty žvásty strašně vyčerpají a hledám dlouho
rovnováhu, než to vyčpí z hlavy. Všestranná vyrovnanost musí být nudná! Je
nedostatek sci-fi, říkali v klubu. Jako by jim nestačil Lem. A tak se různí
Nesvadbové snaží. Myšlenka potřebuje prostor a klid, aby se mohla rozví
jet. Už v roce 1949 se zjistilo, že v jednom kubickém metru platiny je pevné,
neprostupné hmoty jen asi jako špendlíková hlavička, ostatní je silové pole.
Dnes je to ještě horší. Zdokonaluje se neznalost a záhady. Proč se kubík
platiny jeví jako platina, když je ze silových polí? Proč se jeví hmota, jež
není? Lidé jedí vidiny. Ani to zjištění silových polí nemusí být správné. Vy
kládat o tom v klubu? Při téma sci-fi? Když pan Blažek vydává jako sci-fi
román, tu blbost!

* * *
Fyzikální prázdnota mezi hvězdami, vše hmotné se rozplývá... Jogínské
snažení o světlo, které je snad až na konci, kde začíná moudrost, smrt. Tam
je prajsoucno, praexitence, prapríčina. Základ esence. (Proto je Bůh tak
mocný, každou lidskou smrtí Boha "přibývá".)

* * *
Jsem "pokažená" nemyslícími lidmi, zničená jimi, jako když se otevírá
konzerva nůžtičkami na manikúru a ony se zničí. Jen na prstě mi zůstává
safír. A četba z roku 1980: Gabriel Marcel: Filozofie naděje. Kostel jako
koncentrátor Boha (katolického). Je to málo? Ve zdejším světě? Zdejší
člověk jde do práce a nevadí mu, zda Země se vůbec otáčí, má jiné starosti.
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Pán s VUMLem byl v Rusku a Ruska se ho ptala: "A máte v bytě dveře?"
On byl udiven a šeptá o tom. Dveře v Rusku? Ty jsou jen na Ústředním
výboře a v base a na milici. Je vlastností kamene padati k zemi, řekl Aristo
teles. Ateista je doktor hmotných aplikací, napadlo mě ještě, nad tím
RNDr. pánem s VUMLem. J. Škvorecký: "Život je lidskej úděl." Ještě že
Bůh je všude. Tedy i v kostele. Je tam "očištěn" od vnějšího světa. Jak obdi
vuji chrám v Doubravníku!
I s dveřmi. Je třeba vstoupit do vlastního nitra a
v
tam se ptát, PROČ. Bůh vyplňuje mezery v lidské nechápavosti.
* * *

Marxista tvrdí, že vesmír je nekonečný, moderní filosof tvrdí, že vesmír
je asi konečný, jak v čase, tak i v prostoru. Není-li však čas a prostor, není
ani konečný nebo nekonečný vesmír, ale něco je, v čem se NĚCO projevu
je. (Prostor je rozprostraněnost mezi hmotami, mezera.) Aby vznikl pojem
prostoru, je třeba hmotných objektů. To něco je samo v sebe uzavřeno. Od
jisté meze se datuje Bůh...
* * *

Když vzpomínám na takové jakési suché prázdniny u stařenky a stařečka
(otcovi rodiče), vždy zakopnu o něco nevhodného. Hrozně vyvstávaly ty ro
dové rozdíly, já jsem uhnětená z oblohy na Vysočině s maminkou. A tam u
stařenky bylo všechno uvázané jako psi u boudy. Nic jsem tam nesměla. A
všude byla ta užitečná pole a stísněná stavení vedle sebe v řadě, zatímco v
Čechách byla obrovská světnice s pecí na chleba, i louka byla obrovskou
světnicí. Také se tam pracovalo, ale nějak radostně, neponuře. Zbyl čas i na
krásu. U stařenky jsem musela jen umývat škopky špinavého nádobí jakým
si lavičníkem, v jedné vodě, hrozně mě to nebavilo. Raději bych byla na poli
a vázala snopy. Když jsem se koupala tam aspoň v trokách na dvoře, hned
volali, že se to nesluší koupat se nahá. Tam se umývalo tělo po částech v
umývadle a neslušné části těla se asi vynechaly. Nohy byly taky neslušné,
protože mi vždy dali jakýsi špinavý hadr, do něhož si napřed utírali nohy
všichni strýcové. Nohy asi nejsou tělo. A nebyla tam maminka, aby to zaká
zala a dala mi čistý ručník.

Ráno dávali ke snídani kávu z melty, samá voda skoro bez mléka. A
přitom já jsem byla dítě, můj otec byl údajně velmi bohatý a stačila by mi
troška mléka, která by byla rozředěná v té meltě. Tu jsem pak tajně vylívala
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psovi, ale on to nechtěl. Asi byl těch poměrů také prežraný. Jinak se muse
lo denně modlit růženec a chodit na lačno na mši. Z toho jsem pak chtěla
být ve třinácti letech jeptiškou. Zato na Vysočině! Tam jsem si mohla snít
na půdě, v břízách, v zahradě, u rybníků. Nikdo mě nevolal, neporoučel.
Chodila jsem si na neužitečné louky, pásla krávy a husy, samá krása, vol
nost, u stařenky se krávy nikdy nepásly, jen dřely a byly v chlévě. Co mám
vybrat z té krajiny po meči? Mám z toho rodu jen moravskou řeč. Pes tam
patřil na řetěz. S maminkou byl život básní... Tatínek dělal jen věci praktic
ké. V dětství mi zakazoval psát básně. Chtěl, abych dělala něco pořádného.
Jenže - dům spadne, stůl sežerou červotoči, ale báseň zůstane. U stařenky
byli ze mne vždy vyjevení, že se nechovám způsobně. Vždyť ostatní děvčata
(děvčice) prý se nechodí koupat ke strži. Nač se koupat?

Když mi vyšly Nenávraty, tatínek se ptal, kolik jsem z toho dostala. Řekla
jsem, že čtyři tisíce, z toho tisíc rok předem jako zálohu, abych mohla vy
malovat byt, řekl, že to horník vydělá víc za měsíc...

Maminka řekla: ty se nemusíš bát budoucnosti, když umíš tak krásně
psát. Ano, byla v tom symbolika. Protože píšu, neumírám. Básně mi zachra
ňují život. Ne otcovy peníze, která dávno nemám.
,

* * *

Život je jen úsečka. Pak přijde proměna v další úsek. Zajímavé jsou ge
niální děti. Jakoby si něco přinesly z jiných životů. Michelangelo maloval v
8 letech, Händel v 11 letech zkomponoval tři opery atd. Nebyl by to ne
smyslný svět, kdyby tento život byl vše, co lze očekávat a nic bychom nezís
kali z omylů a bolestí? Euripidés řekl: "Kdo ví, zda není život umíráním a
smrt životem." Jsem jenom rezonanční deska, říkala myslím Marina Cvetajeva. Ačkoliv báseň je v podstatě mlčení. Bez básně by byl život trestem, říká
nějaký spisovatel, nevím hned kdo. Je to tvořivost v každé oblasti, vysílačky, na
ivita údivu a zvědavost. Jediné co není básní, je snobská učenost...

♦ * *

Mimo těch starosvětských snobů, co chodí na vernisáže a premiéry a
uklánějí se, jsou tzv. neosnobové, mluví sprostě a ležérně a cynicky, ničeho
si neváží, většinou také nemají smysl pro humor jako každý snob, ale
důležitě a nedbale se holedbají a chechtají a nic jim není svaté. Každý je
pro ně vůl, jen oni sami jsou středem světa. Nač mám vůbec potkávat tako
vé lidi. To jsou ti bližní sví? Které mám milovat? Kašlu na nějaké bližní své.
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Většinou se vyskytují v Brně na rozdíl od důležitě a spisovně mluvících
Ostraváků, kteří mají nějaký komplex a tak jsou tak nějak tragicky monu
mentální jako ti staří snobové, co vše ví a znají. Je mi zapotřebí tohleto pot
kávat? Byla jsem vytržena z citového světa, z valenční sféry... Lidem chybí
inteligence, nebo charakter a citová vnímavost, mají ale legitimace. A jinak
- co se týká událostí: blahoslavení nevědomí (neinformovaní), neboť jejich
je království pozemské... Anebo - lhostejný dav, který si jde koupit makrelu
a je mu dobře. A že není sůl, soudruzi? Pro sůl se dá zajít do pohádky...

♦ * *
Kdo jsou ti bližní sví? Jsou spíše nesví. Já sama jsem měla tu smůlu, že
jsem odjakživa sama sebou. Nikde není konec tvorby. Je to nekonečné. Kde
je dno toho nekonečna? A mohla bych psát tisíce let, nikdy se nedopíšu
konce. Všude netaktnost, hrubost, děs a hrůza... A co lidí skončilo po jejich
revoluci svůj život dobrovolně - Jesenin, Majakovskij, Cvetajeva, Biebl abych jmenovala alespoň některé... Mám poškozenou oblast paměti asi, vše
zapomínám, večer tady zvoní nějací funkcionáři, aby mi osobně předali
pozvánku na veřejnou schůzi KSČ, asi k měsíci čs.-sovětského přátelství
(nepřátelství) - ráda tvořím zápory, třeba dovolenou, nedovolenou (na to
slovo přátelství jsem dost alergická). A já v noční košili, slavnostně a důs
tojně, jak se to asi má, převezmu beze slova přes řetěz ten papír (proč to
nehodějí do schránky a obtěžujou), mám srdeční neurózu ze zvonků, lístek
přišpendlím jako motýla na dveře, ráno se pak leknu, protože je tam nějaký
znak a připomíná to znak na dveřích sklepa - pozor, je položen jed a je tam
lebka a hnáty (já totiž špatně vidím).

v Člověk s vlastními názory nemůže být rabem. I kdyby ho stokrát upálili...
Život je dost složitý, nejen pro mne. Já musím za každou praktickou ne
schopnost tvrdě platit. Lidé kradou proto, aby mohli platit těm, co kradou.
Atd.

* * *
Chtěla jsem se prohrabat do minulosti plné papírů, byt je jen skladiště,
samý papír. Ale nejde to, píšu nové věci a k těm starým se nedostanu, i
když je tam fůra dobrých nápadů. Není pevného bodu, kdy by člověk mohl
pokojně umřít, že dílo bylo dovršeno... Papíry lítají jak hobliny. Noc je stag
nace, kdy je člověk vydán napospas děsům. Ve dne se tomu dá čelit prací...
Snad bych měla spát s brýlema, abych na sny viděla? Ale ani Pálavu nemu
sím z okna vidět. Stačí cítit její tvar. Když je v mlze... Nejsem náročná. Jsem
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jen skromná na jídlo, ošacení. Ale potřebuji dobré rádio, přesný kvarz-čas,
knihy, bohatost - bez chudoby bohatství.

* * *
Pustila jsem si Pastorální symfonii, přes panely řve televize... Pak jsem si
hrála Symfonietu, jako tehdy v roce 1962 ji hráli v Hukvaldech a voněly do
toho lípy v parku. Měla jsem tehdy o tom článek "Když kvetou hukvaldské
lípy". Bylo tam nějaké Janáčkovo výročí. V červenci... Moje potřeby stále
sestávají z hodně papíru, dobrého psacího stroje, tužek. "Proč sakra ještě
blbnem," čtu práyě ve Zbabělcích. "Protože eště nebylo udělanejch dost hr
dinskej činů. Člověk je ze všeho strašně nasranej, jenže - jedině nasranej
člověk je teprve člověkem." Opakem je tupost. To oni mě formují. Jinak
bych asi psala jen o ocúnech...

* ♦ *
Občas zase čtu filosofa Klímu. Sice sežral kočce syrovou myš a byl psy
chopat, ale normální lidi jsou pro mne víc nenormální. Lidí se bojím, proto
jsem k nim zdvořilá. Stejně jako Klíma, který se nebál bomby, smrti - ale
bál se bláta slov. A tak se zase vracím "k lešení své elastické sloky", jak říká
Nezval... "Zachrání tě to, čím žiješ právě nyní, skica šroubu leží pohozena v
skříni"... Z českých prozaiků mám na prvním místě Škvoreckého (jeho
Hořkej svět, a vše další a to Lvíče, to jsem četla po letech znova, jak nějakej
Platten žil celý život v jeskyni a vrhal stíny atd.), a pak Hrabal. Z poezie:
Samozřejmě Seifert. Dřív bych ještě napsala Skácel, ale teď už ne. Klímaje
v mnohém sympatický... Jeho Nadenergie pro věci ušlechtilé, jeho nedosta
tek elánu pro věci nízké, jeho nepraktičnost, neschopnost vydělávat peníze
(ale jde mi na nervy, že si půjčoval od Březiny), jsem totiž tak nějak podob
ně stavěná. Ovšem - nežeru myši. Vadí mi praktický spěch, to nesmyslné
pachtění za chudobou věcí. A také nesnáším tzv. policajtské nátury. Lidé
rádi šikanují, poroučejí, je to i v povídce Polomy v lese od Hrabala, z knihy
Slavnosti sněženek. Jinak mi vadí telefon, pochopitelně, nejsem kancelář,
ale soukromý byt... Klíma žral myši na protest proti buržoustům. Bouří se
proti morálce. Ale to jeho odmítání Boha, ta suverenita a dokonce
zesměšňování křesťanství? I Klíma píše o blažených stavech v blízkosti
smrti...

* * *
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Ostrava je na mne příliš ostrá... V Brně je necihelně, spíš panelově, ale
nikdy ty paneláky nezapráší vše. Měla bych dostávat nějaké depresné, na
zloděje zlodějné, jako se platí bodné, vzdušné, skočné. Jako na jižní Mora
vě komárné. Mám deprese "zdarma”. Platím navíc všelijaké to elektřinné,
plynné, kapalné, telefonně, ladem stojí lednička kvůli šetření, ladem leží
vše. Mimo psacího stroje. Právě jsem platila pojistné. A zloději nikde, ani
živelná pohroma nikde... Zdravotní stav se dá měřit jednak barometrem,
jednak ouplňkem. Vstávám ve dvě v noci a pokouším se něco dělat... A
hluk je nepřetržitě. Vím ovšem, že kdybych si nepustilo rádio, nastalo by
neartikulované vytí hyen a hastrmanština biu, biu, bia... Zvláště - když v
pátek mluví můj první oblíbený spisovatel, ty recenze. (Mě by sice zajímaly
jiné knihy.) Ale ještě než to pustím, napustím si vanu, místo pěny si dám 10
dkg pochodů pětiletky zprava, 1 gram zpráv zleva, o 18. sjezdu, 2 del smut
ku, takže je to lázeň! Rádiopochod ráno z Vltavy teče mi přímo do kávy...
Jedině to, co nejde učesat, je hlava, jak říká Miroslav Holub, který si
mnoho slibuje od toho, že tolik lidí má hlavu. Jenže slova jsou moc těžká!

* * *
Ať píšu, co píšu, na konci všeho je moje duše... Měla jsem strašný sen:
zdál se mi celý Kafkův Proces. Ale nakonec mě oběsili. Vzpomínám na
Odru u Proskovic. Obrovské louky, křivé svědectví vrb, ochrnuté ticho. Jak
dlouho si tam řeka Ondřejnice hloubila kolébku? Hluboko do ní ponořena
mělce zpívá. Pak ji spolkne Odra, která už v meandrech táhne všechnu
vodu sama. Ukusuje z louky jako býložravá smrt. Má šelmí oči divočiny.
Dál už je osedlaná betonem. Tok Odry je těžká kronika vody. Pramenů, po
vodní, mostů, lodí. Jediný osamělý rybář, možná spíš snílek, maskuje prutem
nečinnost. Voda nemá začátek ani konec. Je to shoda stejného skupenství.

* **
Za socialismu je svět tak zlý, že jeho nejlepší podoba je lhostejnost.
Kdyby někdo padl na zem, lidé by hojen obešli. Jinak však rádi zevlují tam,
kde se už nic pro ně náročného neděje. Snob by řekl - utrpěla duševní trau
ma. A že je třeba se aklimatizovat. Všude salonní bižuterie jedovatého
jiskření slov, nažehlené úsměvy, a lidé se poznají v uzlových situacích. Jed
nou, až nebude na skývu naděje, přijde takový člověk a nabídne rozvázanou
smyčku na konci úzkosti... Dnes se někde asi právě schůzuje proti hromad
nému ničení, nědo jiný zapíjí normalizační proces atd. Telefonicky i písemně
se dá bavit podle Škvoreckého metody (gastronomicko-meteorologicky),

známý jakýsi se bavil s jednou mou známou: tak jsem přišel, najedl se a
pustil si bednu... Atd. Dnes trochu přituhlo, není-liž pravda? Bratři Karamazovi, Dostojevskij: "Najedl jsem se. A co dál?"

* * *
Vracím se k přemýšlení o jindřichohradeckém poledníku, patnáctém, je
to tam za kostelem, na dlažbě z kočičích hlav, vždy jsem tam stála a čekala,
až poběží ten poledník, protože v mém dětství to tam stálo, Tudy prochází
poledník. Jenže já jsem ho nikdy neviděla, vždy jsem si myslela, že proběh
ne jak maratónský běžec a že bude držet nějakou štafetu, poselství třeba
jen pro děti, no a poledník nikde. Je to jako s těma vitamínama, ukažte mi
je. Připadám si jako v tom Neffově Malý velikán: zblbnul u maturity a ne
věděl hlavní město ČSR."... byla taková bída, že nám někdy nešly ani hodi
ny." (Vlastimil Milota) A Miroslav Švandrlík: "Zabetonovali prý do základů
i mistra... co je vám? Páteř, soudruhu poručíku... Kladnej hrdina se přece
nemůže takhle belhat..." Ano, v 50. letech zabetonovali do základů mistra.
České krásné prózy. Až do vyjití Zbabělců.

* * *
Měla jsem sen, že existují tablety na bezesnost. Tím je zajištěna hluboká
noc, věčnost na splátky, žádné sny. V literárním klubu jsem byla kdysi na
pořadu i já. Co říci, mělo to dobrou úroveň: zmohla jsem se i na řeč, odpo
vědi, Milota přijel až z Hulína, aby řekl, že každý můj verš je perlou.
Střídala jsem se s Milotou na fejetonech v Rovnosti, několik fejetonů jsem
měla každý týden... Na té besedě o Nenávratech to bylo zajímavé, chvála
nezněla nijak prázdnoduše. Prý na malém prostoru říkám velké věci atd.
Už si to nepamatuju. Tepaly se tam nakladatelské požadavky a sezónní bás
níci. Pavelka měl úvodní řeč a prý si mne cení i jako člověka. Proč ale sbali
li Vaculíka i s psacím stolem? Asi neměl jezevčíka... Vedle se ozývá stanice
socialismu s pochodem pětiletky, působí tak brontosaurově ponuře, že jde
z toho děs. Odlidštěnost... Nejlépe si pamatuji cosi, co je jak moravský sen.
Odhalili v té době v Hulíně na náměstí dobového Lenina, z žuly Hostýn
ských vrchů, a po několika dnech se mu ocitla na krku cedulka z papunde
klu: Lenine, ty šulíne, co zde děláš v Hulíně?

* * *
Umřu asi také přirozenou smrtí, jako ten pán na středisku, uviděl před
ordinací tolik lidí, že řekl - půjdu raději domů a umřu přirozenou cestou.
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Srdce mi buší jako buchar a vyplňuje celý byt. Zub se dá vytrhnout, ale
srdce narůstá znova. Chodím mezi lidi, jak kreslil Renčín (hřbitov) na jed
nom obrázku. Kde jinde by byli lidi? Nač si nechat spravovat zub, ten, který
mi vylomili v Ostravě?v Stejně umřu, tak nač zlato v hubě? Jez celaskon,
abys nedostal KURVEJE... A vzpomínky? Vždyť huntujou! Umírám zcela
přirozeně, ze dne na den. Bez špagátu, jedna báseň! Už cítím zase ty plavuně, sazenice kamenné doby. Jak byla báseň Děldopa z Vítkovického deníku
Jiskra ohromná! Kdo neprošel tisk závodních časopisů, nepoznal literaturu
socialismu.

Na rourovnu padl smutek.
Stojí velký Manesman!
Soudruzi! Chopme se díla,
ať dlouho nestojí nám.
Připomínám si toho hřímajícího zaníceného děldopa z Ostravy, který re
citoval své proletářské "básně". Až padaly lustry a obrazy ze stěn, mával ru
kama a burácel. Tu báseň jsem poněkud poopravila ve snaze "dopracovat
se soc. realismu". Jenže - Holt to nešlo... atd.

Padl smutek na rourovnu.
Na mne také, soudruzi.
Práce podobá se hovnu.
Manesman šel na schůzi.

Život je lidskej úděl, jak řekl můj nej oblíbenější. Budu psát jen budova
telsky, u menja balšój pian... Právě mě napadla ta píseň "u menja balšój
plan, ja postrójim žity parachod"... V Brně je tak depresivně smutno, že je
lepší trpět cestama do Ostravy, umřít ve vlaku by bylo zajímavé, tady
umírám moc po troškách... Budovat! Udržování lidských práv je narušování
budování... Budovat! Jinak vás seberou i s jezevčíkama... Nasazovat psům
pouta? Proč ne. Socialistická policie zvládne vše.

* * *
Jinak - nečtu Rudé právo a také nemám žádný názor, vždyť názory jsou
zakázané. Je jen názor Rudého práva, no a to nečtu, takže nemůžu mít
názor. Názory neexistují... Nakonec co číst? Morový sloup od Seiferta jsem
nesehnala ani v knihovně, stejně ani Skácela, co teď vyšel, a Mikuláška.
V regále detektivek měli omylem marxismus o rozmnožování hmyzu... Pár
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tlačítek a je lidský hlas. Večer jede tranzistorák, pak, abych šetřila baterie,
pustím v devět střední vlny, pak zase zpět na tranzistorák, je to místo nou
zového civění do zdi nebo čtení detektivek. Dopisy? To by tak ještě scháze
lo, psát tak nějak normálně. Co je dovoleno? Vše... Třeba mohla bych si
přivydělávat, dělat strážnou, jenže to bych asi napřed odbouchla sebe a pak
teprve zloděje, strážná má pistoli. Místo sborníku Vzrušeným dechem, kde
mám ty čtyři básně a motto k oddílu, by se to mělo jmenovat: Zrušeným de
chem, nebo - S rušeným dechem... Ten Halasův Kunštát, sborník, kde
mám básně, mi Jiří P. Kříž jen v redakci ukázal a nedal mi jej. Redaktor!
Shánět to? K čemu... V universitce mají jediného Homéra v originále.
Vyšel roku 1880! A pak už ne...

* * *
Proklatý Baudelaire říká: "Čas je pánem tvorstva, znovu se chopil své su
rové diktatury. A mne svou rozsochou pohání jak tažného vola. Vijé! Jen se
poť, otroku! Jen žij, proklatče!" Ale Josef Suchý říká, že je ’’vesmír z lid
ských souhvězdí’... atd. Any where out of the World. Země je pustší než va
kuum fyzikální sponky... Nabuchodonozor odvlekl Židy do babylonského
zajetí. Ale stejně - Daniel je dál v jámě lvové, mládenci jsou dál v peci ohni
vé, mene tekel, efarsin. Proroka Izaiáše rozřízli vejpůl pilou.

* * *
Nevadí mi, co se kolem děje, jen mi vadí, že neumím latinu. To se kdysi
studovalo na klasickém gymnáziu, když ještě nebyl socialismus! Rozčiluje
mě, jak těžkopádně musím sestavovat ablativy a akusativy a vokály a instrumentály... Začala jsem trochu opakovat latinu, po 4 lekcích jsem si uvědo
mila, že nic nemá smysl... Ale nevadí mi vylomený zub, vadí mi, že neumím
latinu. Nic nefunguje. Voda teče jen studená. Někdy si myslím, že i spla
chování WC je na elektřinu. Proud i ve dne byl už vypnutý čtyřikrát. Zdál se
mi sen, že jsem vysavačem luxovala koně. A že splachovací záchod byl
místo výtahu, že bydlím v kazatelně.

* * *
Mohla bych psát paměti z blázince jako Miroslav Skála (Cesta kolem mé
hlavy za 40 dní). Ti psychiatři by mohli léčit tak ještě roboty. Zkoumají
šedomyškovidění či zelenomyškovidění a hlavně vše zkolektivizují dle so
větského vzoru. To je léčení? Na mně však není co léčit. Já vím, jak se vra
cet k vlastní podobě: nesmí to být nečinnost, bezradnost. Jen se mi plete,
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jak neporušit lidská práva, neporušit XX §§ää, to je ta spontánnost jako
když velvyslanec USA Matloch řekl v Sušicích: "Američtí vojáci statečně
bojovali za osvobození vaší vlasti", a já se samovolností člověka od novin
slyšitelně dodala: sovětskou armádou. (Obyvatelé v Sušicích na vše civěli za
záclonkama, v očích civítka.)

* * ♦
Do dopisů dávám kódy a pak na ně upozorňuji (např. filatelie = komu
nismus, ozdravovna = cizina, atd.). V kuchyni už jen především píši, je to
pracovna, stůl je rozbitý, stažený dole špagátem, stál na něm tapetář místo
na štaflích a rozjel mi ho, vše je ubohé. Jít do samoobsluhy v sídlišti, to je
jak návštěva sovětského svazu. V ruských magazínech je k dostání (mimo
rybiček v sudu) několik druhů Lenina. To byl inteligent těžkého kalibru!
Uvedl do života roztřídění: dělník, rolník, pracující inteligence. Což vzděla
nec je vždy inteligent? A dělník snad idiot? Že nestudoval? Univerzita v
Samaře - ta oblažila lidstvo! Intelektuálové z vedení kombinátů měli v 50.
letech v Ostravě ve zvyku říkat: "Tak co, soudruhu, už jsi sehnal jolku?" Ne
byli schopni použít termínu vánoční stromek! Blbost je tělesná vada: je tak
slyšitelná!

* * *
Materialisté vyvracejí vírou v nekonečno sami sebe. (Vše bude vyvinulé
až převinulé a převyvinuté.) Je to forma existence blbosti, viditelná až zde,
u nás. Zpráva z Rudého práva: Družice se "vypařila" v spodních vrstvách
Indického oceánu. Nebo: "Správný partyzán se plíží!" Člověk pohlcený
hmotou. Přímá úměra: roste závislost a touha po další hmotě. Lít ji do
sebe! Jeden se pak dá na vodku, jiný na rum, třetí na režnou. A Rudé právo
se diví, že národ chlastá. Nejvíc v Evropě! A soudruzi, správně ožrali, se
plíží ulicemi. Druhý den pak soustružník soustruží? Ne, soudruží! A vý
početní středisko - výčepní středisko.

* * *
Řek Filipides (hrdý exilový komunista) v Ostravě řekl: "Pak přijít An
gličan a vzít všechna puška a my museli volbit král." Katastrální území ko
munismu kdekoliv - člověk už automaticky čte jako katastrofální území
komunismu kdekoliv.

♦ * *
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Vypínají proud. Žárovka je džbán na světlo. Nebo klec na drát s
elektřinou? Už přichází Edison ve slokách Nezvalových: "Není absolutna v
této panice / všechno splývá nevíš kde jsou hranice / vyvolávám stěží matné
snímky dění / pranic netrvá a všechno je i není." Dalo by se vymýšlet plno
obrázkových básní, třeba sebevraha na wolfrámové žárovkové smyčce.
Oběsit se na proudu světla! Dráždit čtvrtý rozměr jako tygra... Ten rozměr
je žárovka nadsmyslna... Samota se hodí k vynálezům. Má být však opřena
o bezpečí, jako ti slepci v mé básni opřeni o bezpečí tmy... Já nechápu lidi,
co nechápou básně. Báseň přece zobecňuje veškerou tvořivost!

* * *
Otec nesnáší vybočování z průměru. Mnoho jeho slov je ve mně zadřeno
jako třísky. Třeba kdysi: podívej se, jak tam ti jsou schopní, už mají to a to.
Každý má jiný dům: někdo starou chalupu, někdo břízolitovou vilu. (Hle
mýžď ulitu a papoušci klec.) Vězení je jejich domov. Tak nějak si tady
připadám... Proto různí ti sádelnatí lidé kolem jsou až nevraživí, když mě
vidí. Jiní se cítí zase strašně nadřazeně, protože jsem k nim hrozně zdvořilá.
Proto tatínek má radši sestru, je mu srozumitelnější. Nikdy na ni nekřičel.
Na mne řval, protože jsem plachá, nerozčílím se, ovládám se a on nepozná,
co se ve mně bortí. A všechno si nechám líbit. Tak jako pes... Kdybych se
znovu narodila, byla bych ráda irským teriérem u otce. Ten si žije! Možná,
že by směl psát i básně, což já jsem nesměla. Vždy prý otce píchlo u srdce,
když mě viděl dělat tak neužitečné věci. Neříkal tomu práce. Sám měl ob
chod na spolupronájem s Baťou. Teprve později, když sám o vše přišel a
viděl, že jsem dokonce tímto nečinným nicneděláním dovedla vydělat i pe
níze, smířil se s tím. Občas měl i jakési světlé chvilky, kdy se mu to moc líbi
lo, prý se vyjadřuju nějak výjimečně, když čte moje fejetony... Vyvolil si však
sestru, protože má lokty, vyzná se, a protože jsme kdysi byli velmi a velmi
bohatí, dal jí vše zdědit, dům se sedmi pokoji, nic spravedlivě nedělil, pro
tože u ní to vypadalo na způsob života podle jeho představ, žádné extrémy.
Sestra si umí vydělat i jako redaktorka proto, že umí jednat s lidmi, což já
neumím. Zase však neumí psát. Jen popisně konstatuje reportérsky, poho
tově. Umí vydělávat i proto, že je v KSČ (i řekl otec synovi: nic neumíš, na
komunistu půjdeš!). Ona za to nemůže, jí nic jiného nezbývalo, než být v
KSČ, protože potřebuje být bohatší. I moje knížky, které jsem s věnováním
dostala od Skácela, Mikuláška, má ve své knihovně. Potřebuje i ta věnování
od Suchého a snobsky se tím honosí, ač to číst nikdy nebude. I knihy ná
boženské, co jsem dostala od Dominika Pecky, vše má sestra, spoustu knih.
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A otec mi nedovolil studovat: přál si pouze stavební průmyslovku. Ve dva
ceti jsem už byla moc "stará", přitom mne neživil. Přesto do všeho mluvil.
Opření se o svět značí zoufalost. Tatínek má čas na psa, ale na dobré slovo
pro mne čas nemíval. Život uběhl v neporozumění. Už se to musí nějak dolhat do konce. Pravda se mu říct nedá. Přímo si žádá konvence. Většina lidí
je ušetřena lásky, nebo šiji s něčím pletou.

* * *

v

Učili jsme se, že pot řemeslné lopoty je 90% básnění. Ze se musí básník
strašnou pílí probíjet. Snad jsem na píli shnilá. Protože básněním odpočí
vám. Ten básník, jméno nevím, snad Zbygniev Herbert: dobré nápady má,
ale vyjadřování někdy ploché, zvláště když chce být lyrický. Říkali, že je to
subtilní meditace. "Pod klenbou temného lesa" je otřelý výraz, to básník
nemá používat. Dobrá témata, stylizace horší. Jakápak subtilní meditace.
Ukázky básní mne vždy nějak rozesmutní. Nic moc. Ani tam. Ani tam. Ať
dělám co dělám, na konci všeho je umělá líheň.

* * *
Básník nemá právo přivlastnit si ani svůj osud (v básni Křišťálové výzvy),
Štěstí je upozorněním na následné utrpení. Ale po utrpení už nenásleduje
žádný stav. Bolest je tvořivá. Z těla dělá trosku, z duše vylamuje předčasně
světlo. Rozdvojilo by se samočinně až smrtí. Spása je v nepřetržitosti pohy
bů a v jejich intenzitě. Štěstí je nehybnost plná dějů. Bolest je pohyb, kdy se
nic neděje. Je to změna celého smyslového zření, ta bolest vnitřní, bez
schopnosti
změn. Bolest je přesah člověka, jež nesouvisí s dějem, časem.
v
Člověk opuštěn všemi jistotami, je zhmotnělá pohyblivost, téměř let. Chybí
mu rozvážnost těch, kdož neumějí létat.
v

* * *
Vynálezce rozmnožuje ozvěnu sebe na odkazu k další záhadě. Tvoří z niče
ho jako umělec. Když je umělec zbaven zázemí, překračuje i svou ozvěnu,
tvořivost, odrazy jsou strmější, podle osudu jednotlivce. Jeho dějinná situace
umělecký projev odráží do vyšších a hlubších tónů, kam nedosáhne člověk spo
kojený. Lidé bez metalogického smýšlení jsou myšlenkově neplodní, studují,
mají paměť, i vědomosti, ale sami nic nenapíší. Ani článek do novin.

* * *
Poezie je únik od zoufalství. Světa žvástů (rozvázat pracovní poměr - jako
uzel? Vyčerpat dovolenou - čerpadlem?). Chápu je, ale ať mě tím neobtěžují.
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Na smrt bych se moc těšit neměla, nebude tam tužka a blok, ale - člověk se
má tvářit barevně - aby nebylo poznat, že má v sobě černou nálož.

* * *
Svoboda slova, u nás? Vítězný únor dá se psát libovolně, s velkým vé
nebo ú, je přece svoboda slova. Marxisté chtějí všemu zachovat hmotnou
tvář. Marxista věří, že zkonstruuje vědomí. Uvědomělého robota. Elektro
ne, elektrone, v jedné dráze obíhati budeš! (řekl Bůh), nebudeš-li tak činiti,
nalopotíš se! Pokud neposlechl, přeskakuje na jiné dráhy a ztrácí energii.
Oparin řekl: "Dnes je již všeobecně známo, že život vzniká zákonitě."
Jistěže. Podle zákona Božího.

* * *
Lidé si pletou inteligenci s povýšeností. Inteligence ostatně není vidět
stejně jako vitamíny. Proto je třeba mít titul. Prostý člověk vidí tu neviditel
nou inteligenci v důležitosti. A snob pozná umělce podle toho, že je slávnej.
Po tom srdečním kolapsu mi venku kdosi ukradl stovku. Paní L. mě ihned
vyzývala, abych to šla ohlásit VB. Vyděšeně jsem řekla, že ta stovka byla
celá pomačkaná, že to není tak důležité.

♦ * *
Celý rozbor básně je někdy v tom, že se má nechat téct smysly libé poci
ty. Jaképak rozebírání? Nechat téct smysly, působí to omamně. Nic víc se z
básně nevypitvá, nic víc se z ní nevydoluje, žádné rozbory á la co tím chtěl
básník říci. On sám neví, co chtěl říci, natož analyzátor. Nic víc se s básní
nedá dělat, jen působit libé pocity, jako Hlaváčkovo Hrál kdosi na hoboj...
Jakou rychlostí se šíří Boží vůle? I tuto otázku je těžké rozebrat.

* * *
Nehodím se do umělecké manéže. Odcházím z hovoru plného hodnoce
ní a recitace, salonních potěžkání (ó, to tak dobře znám) (Josef Suchý?)
Rozlehlá mělčina odnikud nikam, ta škála rozhledů a všeobsáhlostí!
Vytříbené pohledy z literárního kvasu - mají mne snad uvést do úžasu? A
poučit? Dokonce kriminál s Renčem a Zahradníčkem. Teď mu však už vy
dávají sbírky v Praze. (Jsem důkladná a znalosti jsem posháněla v
uprášených knihách ze studovny v Universitce.) Těžko ze sebe páčím oče
kávaný dojem. Výčet slov klopýtá dál, omylem je nabírán i literární kal
(řečník však myslel piedestál). Ten trapný věhlas, pranýř, lesk, svět vykon
struovaný pro potlesk. Jsem poštípaná od jepic. Někteří literáti potřebují k
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svému řečnění sto lustrů rozžatých najednou. Názory, obsah knih,
zkušenosti, zážitky, vzpomínky a hlavně známosti, vše dokreslené až do
současnosti, s upozorněním na tituly nejnovějších knih (plných okázalé planosti), ale významné jméno stačí, aby kniha byla cenná. A také důvěrné
přátelství s malířem Matalem, znalost jeho rodinných poměrů i mlýnice v
Prudké, připomíná mi to známé snoby, každý z nich zná Matala a každý si s
ním tyká. Nechápu, čím se mne to týká. Přijala jsem pomazání umírajících a
potřebuji klid.

* * *
V dětském památníku mám od pátera salesiána z Boscovy oratoře v
Žabovřeskách vepsáno: važ si svaté víry. Víra ti dá vše pro klid duše. A klid
duše, to je nejvyšší štěstí... Civím na to, jak je to moudré. V dětství jsem to
nemohla tak silně chápat. (Sv. Augustin: Jak hrozné je štěstí hříšníka!) Teď
mi na svátek Nejsvětější Trojice někdo přisunul kancionál a já jsem viděla
na píseň dokonce bez brýlí. A to nevidím bez nich ani na klapky stroje!
Vadí mi hlavně to složité obtěžování kněze, nerada lidi obtěžuji svou oso
bou. Jednou se pan RNDr. poškleboval, že lidi chtějí být spaseni. Já ale za
to nemůžu, že je to předpis být spasen! V dětské logice jsem se zpovídala
pro jistotu ze všeho, což se mi zdálo na začátku života logické. Ale dnes? V
nebi se duše jistě dál rozvíjejí. I když si to neumíme představit.

Poznámka o autorce:
Od pol. 80. let směřovaly kroky mnohých disidentů, včetně Ludvíka Va
culíka, přes Doubravník do Prudké, k Matalovu mlýnu. Těch diskusí tam!
Ve stejné době a ve stejném prostoru, v Doubravníku, oddělena však utrpe
ním a modlitbou, dožívala své dny těžce nemocná básnířka Vlasta Tylová.
Vím, jaké svědectví by o tom všem mohl podat farář v Doubravníku, který
od autorky získal do opatrování celou pozůstalost. V AKORDU zveřejňu
jeme básně a prózy, výhradně ze samizdatu z druhé poloviny 80. let. Li
terární pozůstalost básnířky by neměla upadnout v úplné zapomenutí, o
tom jsem přesvědčena. Oficiálně je Vlasta Tylová autorkou jediné sbírky
poezie, její texty se ocitly v Moravské čítance 1985 víceméně náhodně. Pro
utajenost tohoto ročníku (sama jsem byla v trestním stíhání) unikly jak
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pozornosti StB, tak širší veřejnosti. Mají tedy svou premiéru v AKORDU.
Další texty jsem v konci 80. let nabídla samizdatovému měsíčníku Obsah,
již po smrti autorky, nebyly tam však pro nával aktuelnějších příspěvků
přijaty. Bylo tomu tak právem? To ať nyní rozhodnou čtenáři AKORDU.
Mám v úmyslu ještě další příspěvky z prózy i poezie zveřejnit, ve velmi
uměřeném množství.

Vlasta Tylová (nar. 1936) svými články a básněmi zaplňovala v 70. letech
deníky KSČ, jako Rudé právo, Rovnost, Brněnský večerník, a také Literár
ní měsíčník, měsíčník Čs. voják či Svět práce. Byla členkou brněnského Li
terárního klubu a její jméno se ocitalo na plakátech ve spolupráci se
Svazem českých spisovatelů, odbočkou v Brně. (Viz např. nedělní matiné z
25. ledna 1976, kde členové Mahenovy činohry recitovali ukázky z její poe
zie.) V té době byl jejím básnickým kolegou na stránkách stranického tisku
pracovník aparátu KSČ Ota Řídký, či Ivo Odehnal, František Schildberger
a podobně.

Vznik Charty 77 a zvláště nenávistná kampaň reálného socialismu proti
její existenci upozornila mnohé literáty (a zvláště ty, kteří prožili rok 1968 v
plné své dospělosti) na viditelnou omezenost své dosavadní publicistické
činnosti. Začínali rozpoznávat, že vládci v ČSSR jim vymezili prostor pro
pouhou mravenčí píli, s přísným nepřestupováním hranic rajónu mrave
niště. Uvědomění, že jejich mravenčí nepatrná tykadélka, používaná
veřejně při ohledávání skutečnosti, nevyvolávají mravenčení ze zážitků
pravdy u čtenáře, není vhodnou motivací k práci. Před působením Charty
77 si ještě mohli myslet, že jemnost náznaků a doteků nabírá v jejich pohle
du rysy společensky razantní, dokumenty Charty 77 je však svou společen
skou razantností zaskočily a zůstaly jim dvě možnosti jak na ně reagovat.
(Ignorance nebo intelektuální konfrontace ve svědomí.)
Odpověď lze vysledovat pouze na faktech, případ od případu. Málokdo
k rozpoznání společenské pravdy v ČSSR potřeboval pouze nenávistný atak
režimu proti Chartě 77. Mnozí spíše museli prožít osobní příkoří při vlastní
literární tvorbě: ovšem i pak jejich společenské rozhodování trvalo léta. Pů
vodní předpoklad - zaplníme uvolněná místa ve viditelné literatuře, protože
ti, kteří byli umlčeni, nás nemohou ovlivňovat - nevyšel.

Vlasta Tylová svou první knížku vydala jako vyzrálá žena (když předtím se
její verše objevovaly knižně jen ve sbornících - Vzrušeným dechem atd.) Na
záložce sbírky je představena jako ’'autorka střední generace" a znormalizovaná
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kritika v ČSSR ji uvítala s nadšením. V denním tisku byla její poesie ozna
čena v r. 1977 za '’nejvýznamnější přínos” z r. 1976, atd. Svou prvotinu
rozdělila do tří oddílů: K vlastní podobě, Rozklenutí a Barevný vítr. Čtenář
už v tomto dělení do tří proudů rozpoznával, že tato autorka čerpá ze znač
ného počtu rukopisných sbírek. Proč nedošlo k vydání dalších knih Vlasty
Tylové? Stačí ocitovat jedinou básničku z prvotiny (ze s. 36) a už tím je
mnohé zodpovězeno:

Název: TAJEMSTVÍ. S krtčí vynalézavostí kořenů / leží vyvrácený z
hlíny. // Vida ho, lišáka! / Vzhůru šel rovně / a vypadal tak, jak má vypadat
strom, / i zeleň měl přesně namíchanou. // Země si musela zvyknout, / že
nahoru lže / a do hloubky cítí.”
Není to pravdivý portrét lidského formátu literáta z rodu zasloužilých
umělců? Ale co nechávali zodpovědní redaktoři proklouznout v poezii, to v
denním tisku zvládli opravit svými škrty. Pro příklad cituji z fejetonu Tylové
"Bestseller Kmotr" otištěného dne 20.2.1981:
"Člověk nemá před zlořády utíkat, má proti nim bojovat, nebo o nich aspoň
vědět. Ale záporné jevy se nemusí vozit z ciziny, je jich dost i u nás... Potkáváme
úplatkáře, dočteme se v černé kronice o zlodějích a podvodnících, denně potkává
me pomstychtivost, malichernost, lakotu a sobectví rodinných mikrokoncemů."

Poslední dvě slova reálně socialistický redaktor škrtl, jako mnohá jiná.
Potřeboval, aby sobectví bylo neutrální jako sobectví a nebylo naznačováno (v
souvislosti s knihou o mafii "Kmotr"), že i v ČSSR existují rodinné mikrokoncerny. (Co kdyby někdo vztáhl podobnou úvahu např. na rodinu V. Bilaka,
jehož syn byl významným pracovníkem aparátu ÚV KSČ a zeť zase ÚV KSS?)
Po tomto posledním mikrosouboji s redaktory přestala Vlasta Tylová
spoléhat na funkčnost veřejného působení literáta v ČSSR. Stáhla se do
ústraní, od příspěvků do Sborníku Halasův Kunštát 1981 už dále své texty
psala bez ohledu na veřejný ohlas. I v jejím případě se dá mluvit o zákonito
stech podobného (dobrovolného) psaní do šuplíku. Deset let po zveřejnění
své literární prvotiny (Nenávraty, Blok, Brno 1976, 500 výtisků), nachází
Vlasta Tylová cestu do československého samizdatu. Přispívá podstatně do
Moravské čítanky, sama vyhledává Zdeňka Rotrekla a jiné zakázané literá
ty: je v ní netajená touha po svobodné duševní činnosti, smrt však její život
uzavírá na jaře 1988...

Iva Kotrlá

20

Ivan Blatný

Poezie zasílaná do Brna
1982
Hirošima
Methodistický pastor Tanemoto pra
cuje mezi chorými a opuštěnými
methodisté jsou velmi dobří křesťa
né
byl jsem minulou neděli v methodistické kapli
když nemůžete najít zpívaný
hymnus
někdo ochotný vám knížku rozevře
rozevře rozvírati
tak se rozvírají nohy žen
20 year old office-girl Miss Sasaki
suffers from radiation vertigo
vpodpaždí (in th arm-pit) jí ros
tou karfioly
ale její stehna jsou v úplném po
řádku
štíhná japonská stehna
des cuisse japonaise
toutes en nues
with not a stitch of clothing on

Její jmenovec dr. Sasaki je neú
navný
dooktor Fudži však ztratil sana
torium
a new budding poet Vladi
mír Bařina
posílá obětem několik třešní křu
pek
úplně očištěných od ptačího trusu.
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Schopenhauer
■ Vladimíre Bařino vidíte rok na
stožár komárovské roz
hlasové stanice
vysoký šíthlý topol vyrůstající
z bažin?

Naladil jsem všechny své přijí
mače na Brno
ale autor Duhových poledníků už
tam není
veliká sborová skladba Ervina Schulhoffa se už nezpívá
Tančete po mně nožky střední
velikosti
malé nesnáším.

Mírný nacionalista
Německá jména v Kafkovi jsou
plna poezie německých
Pražanů
s nimiž jsme měli žiti jako
ve Švýcarsku
Hugo Salus
Měli velké divadlo poblíž Hlav
ního nádraží
nezapírám však
že Divadlo pátého května mě
činí šťastnějším
i já bych ještě rád prožil ně
jakou revoluci
kdy se na barikádách pije ká
va z esšálků
kdy se vlasovci snaží zachránit
si pověst
donští kozáci hrají na chroma
tické harmoniky
Moisějevův taneční sbor se dává
do tance
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1983
Dopis
I saw a grassnake
the good thought of no venon
myslel jsem na Zahradníčkovu užovku
kterou jsem četl v zahradě Claybury
Hall
Jene Zahradníčku
naše zahrádka je čistá a úhledná
na rozdíl od Kunnstadtovy

Jazyky
Zpívající stolaři hromadí hobliny
hoblinu za hoblinou
mladý Kristus pozoruje svého pěstouna
mladý Kristus zná už celý Nazaret
všechny sousedy i za hranicemi Galileje
v teplé židovské Palestině kde se básní
hebrejsky.

Láska
Uvaděčka smrt usazuje návštěvníky
Velkého divadla
říkali jsme někdy ve Velkým
zde v Brně bývaly Hradby
stál jsem před nimi s Vítězslavem
Vejražkou
navěky Sukiiv Radúz
navěky Mahulena.

Letopočty
Stoupejte po Tivoli na Veveří ulici
zastavil jsem se u domu kde bydlí Mačáková
mám prsten v zastavárně
nemohl jsem se nikdy oženit
mám v srdci soumrak
Queen Victoria died 1901.
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(2. srpna 1983)

Motýl
U cesty fenykl
už čeká otakárka
když Vít se narodil
Bohumil četl Hálka

Večerní písně. Zatemněno.
Nezval měl po něm křestní jméno.

Bohové
Beze strachu skáčí opěvují a jezdí
na bruslích
Philip přijde
Otmar Vaňomý nám objasní celou Odysseu
Volám z nízkého vědomí
k světlu se nedostaneme jak můry
ale všecko dobře dopadne.
v

Sarlih

Třpyt třpytu paprsku se vážil
na vážkách
už jsem se opovážil
mít prach

Ať se to jednou všecko stane
pak ať jsme proměněni v dým
přisedni Povážane
uvěřím.
v

Ženám

Chtěl bych být dobrý
dát pocit lásky i nepatrným květinkám
které zaostřily svoje zorničky

Prodávali jsme skleněné oči
vyberte si iris
duhovku duha se klene nad Zemí přátelství
Tarzán skoro úplně nahý se stará o mrtvé
bez jediného chloupku na těle.
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Blahobyt
Z Jaderského moře fičí bóra
Jugoslávie je stát
vládne tam prezident Tito
trošku lépe než ostatní komunisté
ačkoli prezident Hua je také přátelský
Západu
jsme kamarádi
objímáme se a klepeme se na plece

Jaké štěstí že moře má jádro.

Drink
Nepřijal bych návštěvu do Československa
nesouhlasím s okupací Rudé Armády
Ale v Rudé armádě jsou ženy
nothing at all
Dissipate the fears of venereal diseases
with a goblet of mm.

Message
Lanškroun je nyní úplně český
Lands IQ-on
svatováclavská koruna bez sto dvaceti volu
bude hovězí
Hovězí s rajskou omáčkou a knedlík
kousky knedlíku budou večer restované

Za hřivnu stříbra škoda Němců
škoda zněmčelého území
škoda dvojjazyčných měst
Python má až tři jazyky
Hraničáři nemají práci
Národní jednoty se rozpadly.
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Štěpánek: Čech a Němec
Také v Palestině hráli Prodanou nevěstu
hebrejsky
v Opera Comique francouzský
v Saddler Welles anglicky
Die Vekaufte Braut
na německých scénách jako doma
s Němci si rozumíme
v
Rakousko a Ríše je naše vlast
Vilém Druhý tělocvičí v Domu

Dnes budou na televizi mské gymnastky
prodáno všecko
prodám obchod prodám vilu prodám zásoby
snad si lze koupit ruskou gymnastku.

Rocking-fair
Vědunka nebyla příliš hezká dívka
setkali jsme se na aktivu komunistické
strany na secesní Tivoli
byl jsem už ze strany venku
úplně venku přijde čas
Říkali že zemřel Brežněv
Stalin je mrtev
na Hradčanech vládne Masaryk

Třetí cena
Andersenovy pohádky neměly sto veršů
třetí cenu vyhrál Jiří Škvor
Pane Škvorecký pošlete mi už knížku
Azurový večer
chtěl bych jej ještě ztrávit v hotelu
Moravia

Na hřišti Moravie Brno odkud pocházeli
Stloukal a Gruna
nedaleko nouzové kolonie v Hliněnského
obrazech.
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Slovenští madrigalisté
Měla ve vlasech harpsichord
odbírala Svojeť kam psal Dedinský
M. M. Dedinský
Moric Mittelmann Dedinský
On plakal když viděl bratislavský zámek
dedinský jako dvory Imró Weinera.

Undertones
"Voní ho zabili, " řekla Marta,
byl špatný komunista oddával se
jednoženství
chtěl přijmout Marshallův plán

Také já jsem hrával blechy
skáčí lépe na měkkém tlustém ubruse
na měkkém tlustém ubruse v jídelně
mých otců

Jeden z nich Vítězslav Nezval
mě tam jednou na procházce navštívil
trošku jsem se divil
jak se tak mnoho mohl o mne zajímat.

První báseň 19. října
Ráno po nádherné noci vozy se zastavují
u jitřní brány
u Nové brány v Brně mezi vetešnickými
obchody
Lenotre postavil Louvre pro paní
de Maintenon
Lenotre navrhl všecky pařížské parky
kyslíkové bomby pro všecky mladé plíce
které nemohly už spát.
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Modlitbička
Vaječnou omeletu s posekanou šunkou
bych snědl
Frede přijď
kolik hodin nám zbývá do noci
také plesnivý Gamembert i s kůrkou
Proč se Oslo už nejmenuje Kristiania
toužím po náboženství.

Poničenství
Bůh dává krátké dny abych netrpěl
někdy jsem v pokušení žádat o delší
každé ráno mě čeká nový mýt
snídaně sní daně
Když jsem odjel z Československa měl jsem
zaplaceny všecky
na náměstí Maršála Malinovského.

Štěstí
Jdu také tam kdos váhá
nekonečně váhá
dokončit svůj plán

Svůj plán aby na Hradčanech vládl Masaryk
raději nechat všecko v nepořádku
co Bůh činí dobře činí
píšeme Boha s velkým B
už Sokrates s ním mluvil.

28

Liturgie
Roráty jsou o šesti hodinách večer
on his retume from the mission

Nothing can beat the elation of the
flying butresses
přišel v rochetce
Umlknou všechny hnevy
you should stop your vessel instantly.

Poznámka k poezii zasílané do Bma:
Předkládáme čtenářům AKORDU výběr ze dvou zásilek Ivana Blatného
do Moravských čítanek 1982 a 1983. Nelze ovšem předpokládat, že je Ivan
Blatný zasílal do samizdatu přímo. On pouze udržoval korespondenci se
svým brněnským přítelem a básníkem Ladislavem Bařinou, který zemřel,
shodou osudu, dříve než Blatný. A přes Ladislava Bařinu, z nepravidelně
zasílaných dopisů do Komárova, se poezie Ivana Blatného šířila samizdato
vě Moravskou čítankou dál. Pro literární historiky zůstává úkol zjistit, zda
tato poezie, nedoprovázená jakýmkoliv dopisem, existovala v opisech v An
glii a dostala se k editorům Blatného pozdních básnických sbírek či zůstala
z části poštovním a brněnským specifikem.
(KO)
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Stanislav Batüsek

František Bílek a revue Nový Život
(K 120. výročí narození)
Když se stoupenci formující se Katolické moderny rozhodli na podzim
r. 1894 vydat básnický almanach na počest trojího jubilea svého protektora
a mecenáše Beneše Methoda Kuldy, vyvstala mimo jiné i otázka jeho obál
ky. Po dlouhém uvažování se hlavní organizátor celého podniku, kaplan na
benediktinské faře v Machově u Police nad Metují, Sigismund Bouška
O.S.B., rozhodl požádat o její návrh mladého umělce, sochaře Františka
Bílka (1872-1941). Bílek ochotně vyhověl, ale Bouška spokojen nebyl a žádal
něco jiného. Bílek poslal nový návrh asi v polovině ledna 1895. Nedlouho
na to psal Bouška spoluvydavateli almanachu Karlu Dostálu Lutinovi,
tehdy kaplanu v německém Wiesenbergu: "Ale obraz Bílkův. Poslal mi
druhý náčrtek dle Tvého: vidění sv. Jana: Dole leží na tváři v koutě schoule
ná postava, kupa čehosi, beztvárná. V pravo je světlý zjev Kristův. Má ruce
roztažené, je v dlouhém hávě, skreslený, moderně nenábožensky naturalis
ticky pojat. Hlava odporná. Psal jsem mu mírně, jak si to představuje - a on
mi hrubě nadal! Sprostě! To je výsledek všeho." Lutinov reagoval v dopise z
konce ledna: "A postarej se brzo o obraz (na obálku) almanachu. Což
neznáš nikoho krom nadutého Bílka? Napiš Maxovi, Brožíkovi, Seitzovi nač takovému mazalovi?"
K novému setkání Lutinova s Bílkovým uměním došlo až v druhé polovi
ně r. 1896, kdy už byl kaplanem v Novém Jičíně, kde vydával a redigoval
řevni Katolické moderny Nový Život, jejíž první číslo vyšlo 8.1.1896. Původ
cem tohoto setkání byl jiný člen Katolické moderny, František Bernard
Vaněk, který byl Bílkovým vzdáleným příbuzným a spolužákem na tábor
ském gymnáziu a který sledoval Bílkovy umělecké pokusy od studentských
let. Bílek společně s laickým členem Katolické moderny, básníkem Vilé
mem Bitnarem, tehdy úředníkem kladenských železáren, ministroval Vaň
kovi 19.7.1896 při primiční mši svaté v jeho rodišti, Stálci u Tábora. Po
několika dnech pobytu ve Stálci pozval Bílek Vaňka a Bitnara k sobě do
Chýnova, kde v jeho dílně v rozmoklém lesním pavilonu uviděli v hlíně pra-

31

covaný model Krista, určený pro Julia Zeyera. Vaněk pak přijel znova do
Chýnova 14.8.1896, aby sbíral materiál ke studii o Bílkovi. Lutinovi psal
17. srpna: "Třetí den v Chýnově. Reprodukci 2 prací jsem získal." A
20. srpna: "Bílek Ti pošle do týdne kresbu své práce Kalvárie. Doprovod k
ní napíše." O tomtéž psal Lutinovi 26.8.1896 V. Bitnar: "Bílek je ochoten
mistrně nám nakreslit první své mystické dílo "Madonnu na Kalvárii". Viděl
jsem to dílo v chrámu Páně chýnovském a uchvátilo mě. Prosím Tě, piš mi,
jestli ho chceš. Do příštího dvojčísla byla by to ozdoba závistihodná." Šlo o
kresbu sádrového odlitku sousoší Kalvárie - Maria pod křížem, které
vytvořil Bílek jako svou první práci na studiích v Paříži r. 1892 a zaslíbil
kostelu ve svém rodišti.
Když Lutinov kolem 23. srpna 1896 kresbu obdržel, byl na rozpa
cích. Měl porozumění pro moderní umění, ale zaráželo ho nezvyklé
pojetí námětu a posice postav. Proto se tázal na radu Boušky v dopise z
24.8.1896: "... stojí břevno, pod ním klečí sv. Jan a leží P. Maria, z níž vidět
vlastně jen posteriora. Poraď mi, mám-li to dát reprodukovat, je to příliš
naturalistické... Ale mně se to líbí svou mohutnou silou originality." Bouška
odpověděl, že se o Bílkově práci nemůže vyjádřit, protože ji neviděl. Nako
nec byl pro Lutinova rozhodující list Vaňkův z 27. srpna, kde psal: "Bílkovy
posice jsou zcela zvláštní, originelní, nikde ani stínu imitace. Důvěřuj jeho
odbornému kritickému bystrozrakú, že vybral nejcennější posici díla..."
Zároveň Vaněk radil, aby Lutinov požádal o slovní dporovod k reprodukci
Julia Zeyera, který byl snahám Katolické moderny příznivě nakloněn, v I. roč
níku Nového Života uveřejnil mystickou hru „Legenda o rytíři Albanu“, s
Bouškou se znal a vážil si ho, Zeyer však jednoznačně odmítl a po tomto
jeho vyjádření otiskl Lutinov v Novém Životě I, 1896, 2. půlrok, na s. 57-61
studii Fr. B. Vaňka ,Sochař mystik“, Bílkovu kresbu dal reprodukovat a
otiskl ji na s. 49 s větami vytrženými ze Zeyerova dopisu:"... o Bílkovi budu
někdy psát, zajel jsem k němu do Chýnova a přirostl mi hned k srdci... K té
jeho "Kalvárii" není žádného doprovodu třeba, ta se už uvádí sama. Vy
padalo by to jako reklama, té nemá ani Bílek, ani jeho "Kalvárie" zapotřebí.
Z dopisu p. Julia Zeyera."

Na reprodukci své práce a studie o sobě reagoval Bílek v dopise Lutino
vi z 11.10.1896, kde poděkoval za zaslaný honorář a "skvělý článek v Novém
Životě, který si nezaslouží". Lutinov na dopis hned odpověděl a požádal
Bílka, aby mu napsal, co soudí o sochaři Vojtěchu Šaffovi a o umělcích a
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umění vůbec. Bílek napsal 16.10.1896: "Přejete si úsudek můj q p. Šaffovi z
Vídně. Čím dál, tím více žádáte ode mne! Vždyť sám ještě v mnohém jsem
soudu hoden, kterak bych mohl jiného soudit. Pravda, jak má umění i umě
lec vypadat, to podat mohu - to i píši, jenže písmem, jemuž nikdo nerozumí,
ani umělci sami. Tím pak bych ne já, ale Pravda sama soudila toho neb
onoho, ale já? - já k tomu práva nemám! Rád Vám napíši Pravdu o umění, i
slovy a písmem obyčejným, a tím již bude úsudek o všech odbyt."

Bílev svůj slib dodržel a první část svých úvah poslal Lutinovi někdy v lis
topadu 1896, protože už začátkem prosince psal Lutinov Bouškovi: "Fr.
Bílek bude psát své myslitelsko-reformátorské články o umění křesťan
ském. Jeden už mám.’’ Tato první část byla otištěna v 1. čísle Nového Života
II, 1897, na s. 3-5 s názvem „Confiteor umění ľ, 22.1.1897 poslal Bílek dru
hou část svých úvah i s vysvětlujícím dopisem, proč tak učinil: "První článek
byl tištěn na Vaše přání: nutno bylo, abych tento druhý napsal, jenž musí,
odpusťte, následovat (a to možno-li celý). Pak teprve může být obecenstvu
jasnčj a teprve mi může někdo odpovědět, abych mohl psát a pokračovat
tak k sv. Pravdě, Již Bůh svěřil v mé slabé, nehodné ruce." Tuto druhou část
otiskl Lutinov ve 2. čísle Nového Života {„Confiteor umění. Epištola II“ - s.
34-37) a v témže čísle na s. 43-44 byla reprodukce Bílkovy kresby
„Božetěch“ s vysvětlujícím úryvkem z Bílkova dopisu: „Práce moje? "Božetěch" můj? Nic zvláštního! Stará to povídačka: přessáta až k nepozná
ní bídou lidu. Sobeckým odkrýváním světu zájmem k Božetěchu je, co mou
duší hárá. Však bez viny přec! - Ne sobectví: sebe vynést, k světa slávě tuliti
se, ale mne povinnosť k Božetěchu vázala. Na jeho světlém v dějinách zjevu
skvrna dosud lpí, a nikdo ji neodstraňuje. Práce má, jež připomenutím
jména "Božetěch", nejen úctou k němu, ale jest i snahou, by bylo o jménu
tom mluveno, a pravda o něm: co vždy světlém, objasněna konečně byla.
(Však také reprodukce nepodává víc skoro, než to pouhé jméno. Malá
"perspektivická" zvláštnost jest tam. Hlavní děj je na podlaze, hlavní bod
proto je na podlaze a i horizont tedy s ním. Světlo denní hasne a zář krbu
zmáhá se dílny.) Víc pravit nemohu, protože tím "víc" povídal bych o sobě
pod jménem "Božetěch".“
V prosinci 1896 vyšla první básnická sbírka S. Boušky „Pietas“, která
měla značný úspěch, velmi příznivě ji ocenili např. Salda a Březina, a proto
Bouška s Lutinovem uvažovali o druhém vydání a požádali o ilustrace k
němu Bílka. Ten souhlasil a v polovině února 1897 poslal dvě ilustrace a

33

F. Bílek se svou matkou

přiložil třetí pokračování svého trktátu o umění, které Lutinov otiskl v č. 3
na s. 60-62 („Confiteor umění. Epistola III“). Ukázky ilustrací se Lutinovi
líbily a jednu z nich (na prolog sbírky „Tu pravou ruku požehnej mi Kriste“)
uveřejnil v Novém Životě II, 1897 na s. 95 a na s. 79 v rubrice Forum otiskl
oznámení: „Mistr Bílek pracuje o kresbách komponovaných na motivy
Bouškovy Piety. Ukázky přineseme v N. Životě. Bude-li pro geniální dílo to
u nás větší zájem, vydali bychom je celkově a samostatně na subskripci.“
Výzva ohlas neměla, proto k dalším kresbám a k druhému vydání „Pietas“
nedošlo. Lutinov to Bílkovi sdělil a zároveň mu poslal k ilustrování svou
znělku: Žádný mír, Satane! Bílek odpověděl 26.2.1897: "Jsem rád, že již ne
budu muset illustrovat dále "Pietas". O illustrování Vaší znělky pokusím se,"
a pokračoval: "Jen se mi rozchází v tom o jednu věc: Kristus když má být již
ne jako člověk, nesmí mít z podoby lidské než jen ten kříž, který z podoby
muže patrný, jinak bych udělal podobu člověka zas jen člověka. To musí být
podoba jako ze Zjev. sv. Jana, před kterou vše jak sv. Jan klesne k zemi. A
smrt, která již dříve byla než svět, když zosobním, velice se prohřeším proti
Bohu. Proto že tím bych řekl: Bůh, původce všeho, zplodil i smrt. Ten, kdo
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zplodí smrt, ale není více Bohem. Tedy smrt zosobnit se nesmí. Pak s tím
předpcklím jde to trochu jinak dle Zjev. sv. Jana VI. - Ale já se pokusím o
to přec. Vy víte, že jsem zodpověděn za skutky své i slova též - za slova,
která i při smrti své budu volat. - A napíši Vám příště, jak jsem s tím daleko
a jak to dělám." Ještě však v tomto samém dlouhém dopise Bílek o něco
dále pokračoval: "Přemýšlel jsem o té Vaší ladné znělce a jí illustrování. Dá
se mi tam illustrovat přec jedna věc, jestli byste proti tomu nic neměl, ale
bude to věru těžký úkol. A sice v tom jak: "Tma trhá se a den se rozvíjí", v
tom je malý symbol skutečnosti té, jak Kristus vešel v předpeklí. - V těch
temných stínech prchajících mnoho Pravdy týkající se skutečného předpek
lí a v té touze přírody se probouzející po světle svém je mnoho s přcdpeklím společného. Jsou ve Vaší básni dvě věci, dva obrazy, které pod jedním
jménem a obrazem vyslovit nelze, a sice: "oba se šklebí: Život umřel.
Amen." - a "tma trhá se" atd. a "vítěz z hrobu vstává". Tedy udělám v jedné
illustraci, co vůbec budu moci. Ano? Že udělám zas tím něco, čemu nebu
dou lidi rozumět, z toho si zase nic nedělám."
Za 14 dní se Bílek ozval znovu: "Příteli drahý! Ne illustraci, ale skoro jen
její náčrt posílám Vám zatím. Vidíte tu ohromnost obtíží při spoustě
myšlenek souvisejících s tímto dějem. Dlouho se s tím trápím, jde to těžce. Protože to dá ještě práce dost, táži se Vás, jak se Vám to bude líbit, nebo
jestli se Vám to líbit bude vůbec. Abych se s tím tedy zbytečně netrápil, po
sílám Vám to na ukázku. Pak mi to zase zašlete. Je to večer a ráno oduševnělé. Tak ne: jak mi to napadá, ale mé symboly jsou správné, mající pravý
podklad. Na přiložený motiv krajinky je udělána komposice probouzejícího
se rána. Vidím v tom malý symbol skutečného našeho za hrobem probuzení
- že vyjde Syn člověka, Jehož sláva jak blesky od východu až na západ patr
na bude. - Toto je děláno dřívkem. I způsob se mi zamlouvá - Vám ne?
Odepište, prosím! Ovšem že bude třeba motiv ten z krajinky na illustraci
dát též anebo vedle." Víc se už Bílek k tomuto problému nevrátil a defini
tivní kresba s dvěma studiemi a textem Lutinovy znělky byla otištěna v
Novém Životě II. 1897 na s. 102-104. V poznámce pod čarou podal Lutinov
toto vysvětlení: „Na pravé straně na oři s netopýřími křídly prchá Noc. Celá
příroda vztahuje ruce po rodícím se světle.“ Následují studie k této illustra
ci. Na s. 103 byl zároveň otištěn esej Karla Kverky, liter, referenta časopisu
Lučan na Bílkův relief „Zloba času a naše věno“, který byl přiložen k tomu
to květnovému číslu. Čtvrtou a závěrečnou část svého Confiteoru poslal
Bílek Lutinovi 18.3.1897 a byla uveřejněna v Novém Životě na s. 91-94.
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Stejně pilně jako s Lutinovem dopisoval si Bílek i s Bouškou, který
sděloval Lutinovi 31.3.1897: "Bílek mi daroval fotografii druhé studie své ku
hlavě Kristově. Je to geniální dílo, trnul jsem, když jsem to rozbalil. Ale on
zakazuje všecko zveřejnění a psaní o tom, že by to hotovému dílo uškodilo.
Bílek prý ti už 4 kresby poslal k N.Ž. Myslím, abychom po otištění jedné
ukázky, aby čtenáři věděli co, vypsali v příštích číslech na to subskripci. Vy
dáme ty kresby s příslušnými texty drobnými v sešitě samostatném se studií
o Bílkovi. Dle množství subskribentů udáme cenu. Já sám v pádu velkého
nákladu chci značnou sumou přispět ze své kapsy. Tím bychom veřejně
okázale vystoupili. Bílek dostal by se poprvé do širších kruhů. Teď je skoro
neznámým jménem." Lutinov s Bouškovým úmyslem vřele souhlasil a v re
dakční horlivosti, aniž čekal na stanovisko Bílkovo, otiskl v dubnovém čísle
Nového Života na s. 110 v rubrice Forum toto oznámení: „Bílkovo Album s
reprodukcemi děl jeho a texty vynikajících spisovatelů připravuje Nový
Život. Nádherné toto dílo lze však vydati toliko na podpisy. Cena určí se
dle počtu podpisů, nebude však přesahovati 3 zl. Prosíme o hojné přihlášky
na dílo svérázného sochaře českého.“ Totéž bylo pak otištěno na obálkách
Nového Života č. 5,6,7 a 8-9.

Blížily se svátky velikonoční a Bílek zval Lutinova, aby ho navštívil v Chýnově, protože osobně se dosud neznali. "Ale slíbil jste mi," psal, "že mne
navštívíte o svátcích, tedy smím se těšit?" K dopisu přiložil kresbu „Naše
cesty půjdou spolu“, ke které na vysvětlenou napsal: "Lidé jako z prvých
křesťanských dob, jací nejsou, ač by měli být, žijící opravdovou láskou Kris
ta. Děj za soumraku, u kříže, u cesty. Ke kříži tulí se trpící, opuštěná, svátá,
a podobný jí jde kolem. Béře ji za ruku a praví: "Naše cesty půjdou spolu"."
Kresba byla reprodukována v Novém Životě II, 1897 na s. 147 s názvem
Jštmívá se“, s textem pod ní: "Pojď, duše, půjdem spolu!"
O velikonocích Lutinov pro nával práce Bílka v Chýnově nenavštívil, do
stalo se mu však od Bílka svolení k vydání alba - s podmínkou osobní doho
dy. Lutinov považoval taktéž osobní rozmluvu za žádoucí, proto oznámil
Bílkovi, že do Chýnova přijede. Vyslovil rovněž přání, aby Bílek udělal ilu
straci k práci J. Zeyera „Zahrada mariánská“, která od dubnového čísla vy
cházela v Novém Životě. Bílek v odpovědi z 1.5.1897 projevil radost nad
slíbenou návštěvou a byl svolný i k provedení ilustrace, žádal však Zeyerovo
svolení, kterého se mu pak zanedlouho dostalo. Pustil se tedy do práce a už
21. května Lutinovi sděloval, že je s kresbou k Zeyerově práci hotov a že
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dokončil také kresbu na téma „Církev zápasící“, kterou si od něj Lutinov
vyžádal pro svou připravovanou básnickou sbírku „Ecclesia militans“. Tuto
kresbu Lutinov uveřejnil v Novém Životě II, 1897 na s. 148 s názvem
„Ecclesia“. K výzdobě knihy, kterou později přezval na „Království Boží na
zemi“, ji však nepoužil. Kniha vyšla r. 1899 s kresbou na obálce od Antoní
na Theina-Runié, který také s Novým Životem spolupracoval. Ilustrace k
Zahradě mariánské byla reprodukována v Novém Životě II, 1897 na s. 208 s
podtitulem „Zahradník mariánský“. Tehdy už Bílek s trochou nervosity
urgoval Lutinovu návštěvu s tím, aby se konečně dověděl, "co vlastně bude
mít to album naplnit. Illustrace tam přece nepřijdou? To by bylo kreslířské,
ilustrační to album, ale ne sochařské. Nebo jak a co s tím chcete?" stejně
psal Lutinovi 19.5.1897 také Fr. Vaněk, kterého Bílek navštívil na jeho kaplanském místě v Sudoměřicích: "Bude-li srozuměn vydat své album, ani jsi
se ho netázal. Ovšem, nemá proti tomu zásadně ničeho, ale ilustrací by v ně
nepojal za žádnou cenu." K Lutinově návštěvě u Bílka došlo 31. května a
I. června 1897 a byly při ní domluveny podrobnosti k vydání alba, při čemž
Bílek projevil přání, aby se album nazývalo „Směsí modliteb“, neboť čísla
jeho jsou "modlitbami čistými a kajícími" (Nový Život II, 1897, obálka č. 7).
Bylo také dohodnuto, že se Lutinov obrátí na Bílkovu dávnou přítelkyni a
ochránkyni, malířku Zdenku Braunerovou, s prosbou, aby k albu napsala
úvod. Zároveň Lutinov Bílka požádal, aby pokračoval ve svých článcích o
umění, což tomuto přišlo vhod a brzy poslal Lutinovi příspěvek nazvaný
„Pravda“ s vysvětlením: "Na rýchlo píši prvý článek. Nesuďte dle něho na
celek ještě. Rády bych, aby mi lidé rozuměli, proto prostě píši - ladnostem
se vyhýbaje - při naší tvrdé Pravdě." Lutinov však nebyl spokojen, proto
Bílek stať přepracoval a poslal Lutinovi i s druhou částí někdy v polovině
června 1897. Oba články s názvem „Za pravdou“ vyšly v Novém Životě II,
1897, s. 162-164, 181-183. Bílek rovněž sdělil, že má hotovou obálku pro
Nový Život. "Ta obálka, jestli se dá tak reprodukovat, jak si ji představuji,
nevyrovná sejí žádná obálka v Čechách časopisů. Je totiž modelovaná." Lu
tinovi se však nelíbila, proto žádal Bílka o zhotovení obálky nové do
2.7.1897. Bílek nebyl ochoten vyhovět, proto Lutinov ponechal dosavadní
obálku od A. Runié a modelovanou Bílkovu použil až k ukončení celého
II. ročníku a pro celý ročník třetí Nového Života.
Aby Bílek oplatil Lutinovi návštěvu v Chýnově, jel 19.8.1897 do Nového
Jičína. Navštívili spolu také Frenštát pod Radhoštěm a na tamnější faře se
dověděli, že se staví kaple na Radhošti a že tam potřebují sochy. Navštívili
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proto zástupce stavebního výboru a ti Bílkovi přikázali vypracovat návrh na
sochy sv. Cyrila a Metoděje (Nový Život II, 1897, s. 238, Forum). Bílek ná
vrhy vypracoval, ale neuspěl s nimi. Jednu reprodukci dřevořezby uveřejnil
Lutinov na Bílkův návrh v Novém Životě III, 1898 na s. 17 s názvem „Svatý
Cyril umírá ‘ a věnováním: B.M.Kuldovi z úcty věnuje Fr. Bílek. Z Nového
Jičína odjel Bílek s Lutinovem do Prahy na sjezd přátel Nového Života a
nocovali u kanovníka Kuldy na Vyšehradě. Sjezd se konal 25.8.1897 v sále
Svatováclavské záložny, který byl vyzdoben Bílkovými kartony. Bílek na
něm proslovil přednášku „O ideálu křesťanského umělce“, která však neby
la přítomnými pochopena a vyvolala hodně mrzutostí, zvláštč když ji
Bouška označil za bludařskou, odmítl resolutně její uveřejnění a doporučil
Bílkovi, aby do Nového Života víc nepsal - protože je sochař a ne theolog.
Bílek se urazil, ale pak se rozhodl, že své názory objasní a napsal krátké po
jednání „O kritice“, které bylo otištěno v Novém Životě III, 1898, s. 20-21.
Tyto nepříjemnosti Bílkovi částečně vynahradila přednáška Fr.B.Vaňka o
Katolické moderně, na níž byl přítomen v Táboře 28.10.1897, kde vyslechl z
úst Vaňkových o sobě nemálo lichotivých slov (dopis Bílka Lutinovi asi
15.11.1897, Nový Život II, 1897, s. 296, Forum). Velkou radost také Bílkovi
připravilo první číslo Nového Života 1898, ve kterém byl uveřejněn Zdenky
Braunerové Úvod k "Bílkovým modlitbám". "Slečnin úvod se bojím číst,”
psal Bílek Lutinovi 26.12.1897, "neb je krásný, budící štěstí v mém nitru.” To
ovšem Bílek ještě netušil, že bude muset tišit velkou nelibost pisatelky pro
předčasné vytištění úvodu ještě před vlastním vydáním alba, což bylo způ
sobeno technickými potížemi, jak nakonec Braunerová sama uznala. Bílko
vy Modlitby vyšly počátkem ledna 1898 a znamenaly velký finanční
neúspěch, v některých případech i nepochopení, kterého se Bílkovi dostalo
i tam, kde to nečekal: na př. od Zeyerových přátel, sochaře Maudra a ar
chitekta Hlávky.

Velkým triumfem Bílkovým však bylo vystavení jeho alegorie "Podoben
ství velkého západu Čechu" na výstavě spolku Mánes v Topičově salonu v
Praze. Nadšený referát o výstavě a díle Bílkově přinesl Nový Život III, 1898,
na s. 64 z pera Bouškova. Ovšem na téže straně se Lutinov pozastavil nad
tím, že Volné směry otiskují v č. 4 Bílkovu řezbu Podobenství... "ale o Mod
litbách jeho, člena Mánesa a svého spolupracovníka, nezmiňují se ani slo
víčkem.” Výtka Lutinova byla však předčasná. Volné směry ocenily Album
v č. 5 a dodaly: ”To, co zde Bílek ukázal, svědčí o umělecké hotovosti a seriosnosti jeho práce, vážnosti a studiu.” Jak sám Bílek přiznal, v mnohém k
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všeobecnému uznání (nejvíce
si Bílek vážil chvály prof. Masaryka) přispělo
v
album vydané Novým Životem.
Velký Bílkův úspěch na výstavě Mánesa přiměl organizátory výstavy
secese ve Vídni v květnu 1898, revui Ver sacrum, aby pozvala Bílka k účas
ti. V Gartenhausu na Parkringu byla k vidění Bílkova díla „Orba“ a „Podobenství o velkém západu Cechu . Lutinov výstavu navštívil a své dojmy
popsal v Novém Životě III, 1898 na s. 139. O dílech Bílkových napsal:
"Dívám se do katalogu - och, milý Františku, jak tě zpotvořili! Z Tvé mystic
ké Orby udělali "Ackerbau" zemědělství - hrůza! - "Podobenství velkého zá
padu Čechů" přeloženo: "Ein gleichnis des grossen Wöstböhmens"! Tak
rozumějí ve Vídni tvému dílu, v Praze tolik obdivovanému!"

Během léta 1898 dokončil Bílek stavbu svého domu s ateliérem v Chýnově. Lutinov Bílka na jeho snažné pozvání navštívil a napsal do knihy
návštěv: "Bývej tu štěstí se svým mistrem a tvoř tu šťastně s Tvůrcem Svým.
Tvůj Karel Dostál Lutinov. 16.9.1898." O své cestě do Chýnova referoval
Lutinov v Novém Životě IV, 1899 na s. 17-20 v článku "Návštěvy u Frant.
Bílka", kde jsou i fotografie Bílkova domu a jeho rodiny. Bouškovi psal Lu
tinov 29.9.1898: "Bílek si postavil rozkošnou a originálně zdobenou "vilku"."
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Bouška se hned nato vydal do Chýnova a 6. října poslal Lutinovi sdělení:
"To je krása. Dům jako z pohádky. Právě jsem nakoupil papíru, barvy vezu,
chci si to zachytnout na památku a něco o tom napsat." Bouškův článek s
názvem "Bílkův dům" a jeho kresba Chýnova tužkou, spolu s reprodukcemi
Bílkových výzdob domu byl uveřejněn v Novém Životě IV, 1899 na s. 49-53.
Počátkem listopadu 1898 poslal Bílek Lutinovi novou obálku na Nový
Život, ke které použil motivu Orby. Její myšlenka byla "zahřívat a scelit
chorý život světa životem svým". Lutinov ji v úpravě K.Z.Wellnera použil na
3. číslo Nového Života 1899. Zároveň Bílek Lutinovi sdělil, že vystavuje na
výstavě Mánesa. Tato výstava byla zahájena v Topičově salonu 3.11.1898 a
Bílek na ní měl Orbu a studii ke Kristu. Referát o výstavě z pera K.Z.Well
nera přinesl Nový Život III, 1898 na s. 277-278. Nepříznivý posudek o Bíl
kových exponátech na této 2. výstavě Mánesa přinesl pražský obrázkový
týdeník Světozor od spisovatele K.M.Čapka-Choda. Výstavní porota Má
nesa otiskla ve Volných směrech prohlášení ze 7. prosince, v němž odsuzu
je "frivolní tón" Čapkova referátu a prohlašuje díla Bílkova za díla prvního
řádu. Lutinov přetiskl toto prohlášení v Novém Životě IV, 1899 na s. 37 a
dodal: "Bílek sám, když jsme se ho tázali po úsudku, odpověděl nám, že
Světozor neviděl, ale že není správno volat slávu nebo hanbu jemu, jenž
teprve mluvit začíná." (Dopis Bílka Lutinovi z 2.12.1898.)
14. prosince 1899 vypukl ve skladu pražského nakladatele Vilímka
požár, kterému mimo jiné padla za oběť i část nákladu románu J. Zeyera
"O věrném přátelství Amise a Amila" s Bílkovými ilustracemi. Kartony Bíl
kovy však byly zachráněny a jeden z nich "Jak si představuji poměr spisova
tele ke čtenáři" byl reprodukován v Novém Životě V, 1900 na s. 70. Už
předtím byla na s. 5 uveřejněna fotografie řezaného poprsí Krista pro
klášter ve Lnářích (kam chtěl Bílek koncem r. 1899 vstoupit, ale pro odpor
rodičů tak neučinil), za něž dostal jako honorář roj včel.

Začátkem ledna 1900 požádal Lutinov Bílka o ilustraci k některé básni
Otokara Březiny, který byl důvěrným přítelem S. Boušky a přispíval do No
vého Života od r. 1896. Bílek odpověděl kladně a Lutinov 9.1.1900 psal
Březinovi, že Bílek je ochoten báseň ilustrovat a žádal ho o její zaslání.
Březina poslal báseň Tichý oceán, kterou Lutinov otiskl jako autograf na s.
78 a na s. 79 Bílkův karton. Ve stejnou dobu požádal Lutinov Bílka o titulní
kresbu k albu s podpisy stoupenců Katolické moderny k 80. narozeninám
B.M.Kuldy (16.3.1900). Bílek sice nejprve slíbil, ale pak kresbu neposlal a
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nakreslil ji slovácký malíř Cyril Mandel. Uveřejněna byla v Novém Životě
V, 1900 na s. 97 jako "Literák na kůře". Spolupráce Bílka s Březinou se tý
kala i Lutinova poznámka na s. 152 v rubrice Forum v květnovém čísle No
vého Života, kde podal výklad prvních dvou básnických knih Březinových,
které vyšly v jednom svazku jako 29. číslo knihovny Moderní revue s ilustra
cemi Bílkovými.

V čísle červnovém na s. 157-159 otiskl Lutinov svůj článek "Ilustrace
Františka Bílka", v němž podal také soupis ilustrací, které Bílek vytvořil na
popudy literární, spolu s jeho fotografií a snímkem jeho chýnovské dílny.

v

V novém ročníku Nového Života 1901 na s. 17 byla uveřejněna repro
dukce Bílkova reliefu "Jsme vláčeni vášněmi" a v rubrice Forum na s. 30 v
souvislosti se soubornou výstavou Bílkových děl v Mánesu si Lutinov trpce
stěžoval: "Fr. Bílek, sochař mystik, širším vrstvám dosud nesympatický nebo
dokonce neznámý, octl se soubornou výstavou svých děl v popředí rozho
vorů všech možných časopisů, které nyní nejen neskrblí obdivem, porozu
měním a chválou, ale nedovedou přitom zatajiti své řevnivosti vůči
’’Novému Životu", jenž právě už pátý rok dílo Bílkovo s láskou oceňuje,
proti všeobecnému vkusu a na svou hmotnou škodu je rozšiřuje, nedbaje
posměchu... Dnes konečně se dostává mistru Bílkovi zadostiučinění, "Nové
mu Životu" však (jen ze závisti) skrytých štulců, jemných i nejemných."
Bílek tuto Lutinovu bolest chápal a psal mu 10.1.1901: "Chápeš přece, že
nemohu Ti každé číslo plnit prací svou. Ale však já na Tebe nezapomenu,
nestarej se!" A pokračoval: "Můj "Otčenáš" pozůstává z 23 listů, dílem foto
grafických, dílem lithografických... Kdyby se sešlo subskribentů více, vydal
bych to autotypicky. Kdybys to chtěl vydat sám, musel bys mi asi 100 výtisků
dát co honorář. A pak by to nesmělo dlouho trvat. Snad by mě přítel
Březina doprovodil slovem úvodním? On jediný, snad jediný čte mé věci a
rozumí jim. ale o to bych ho pak požádal sám. Až jak Ty si to rozmyslíš.
Pracuji nyní doprovodní kresby k jeho (Březinově) nové knize."

Po tomto Bílkově dopise vyhlásil Lutinov subskripci na Bílkův Otčenáš s
doprovodem O. Březiny na obálkách Nového Života VI, 1901, č. 2,3,4 (č. 3
a 4 také na Bílkovo vydání Březinovy sbírky Ruce). Březinou se teď Bílek
zabýval stále a 20.2.1901 měl v Táboře přednášku "O poetickém charakteru
svého intimního druha Otokara Březiny", o níž obšírný referát podle steno
grafického záznamu Fr. Vaňka přinesl Nový Život VI, 1901, s. 127-128. O
měsíc později (18.3.) přednášel Bílek na totéž téma v Praze na večírku
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přátel Nového Života, ve kterém k tomu bylo na s. 127 psáno: "Přednáška
hluboce, až bolestně vzrušila." Přes všechno přátelství, které Březina k Bíl
kovi cítil, protahoval psaní předmluvy k Otčenáši a Bílkovi poslal jeho text
teprve 9.4.1901, kdy už se Otčenáš pomalu dotiskoval. Celé dílo vyšlo v
květnu 1901 s názvem "Otčenáš. Obálkou a třiadvaceti výtvarnými listy vy
kládá František Bílek. Úvod napsal Otokar Březina" Ukázky z Otčenáše
uveřejnil Lutinov na s. 153 a 161 Nového Života, Březinův úvod na s. 150152. Na s. 155-156 pak svůj článek "Otčenáš Fr. Bílka" a na s. 206 přetiskl
část referátu o Otčenáši od Miloše Martena z olomouckého Pozoru 1901,
č. 68. Bílkovo vydání Březinových Rukou komentoval Lutinov na s. 248:
"Dílo tak grandiosní, že se s ním i co do hloubky, co do účinnosti a původ
nosti nemůže nic rovnat, co v Čechách vydáno bylo. Bílek tu stojí jako bratr
největších: ... ti by se radovali, kdyby mohli objati velké své bratry: Bílka a
Březinu. Jeden Bílkův karton reprodukoval Lutinov jako zvláštní přílohu
na s. 297-300 Nového Života 1901.

Od podzimu 1901 nastala ve stycích Bílka s Lutinovem roční přestávka,
zapříčiněná jednak Bílkovým manželstvím (18.1.1902 slavil v Praze u sv.
Štěpána sňatek s Bertou Nečasovou), jednak tím, že se v VI. ročníku Nového Života 1902 dal Lutinov strhnout do ostrých a nechutných polemik s
básníkem J.S.Macharem. Prudkými, až brutálními nájezdy Macharovými
zejména v pražském Čase pozbyl Nový Život v pražských kruzích sympatie.
Věcně měl Lutinov pravdu, ale dobře vystihl věc S.Bouška, když 21.10.1902
psal Lutinovi: "Ježto jste bojovali oba jízlivě, Machar Tě přirozeně
přetrumfnul, nebo v tom jsi na něho krátký." I Bílek byl ovlivněn pražským
ovzduším a znechucen jalovými polemikami Lutinovými a ke konci r. 1902
mu psal: "Já? Co já říkám? Čistota a velkost povahy Floriana a Bloy jedině
může N. Ž. zachránit. A pokud nebude
v té velikosti a čistoty ideí křesťanských, dotud nemohu přispívat do N. Života."

Následovala další velká pauza a až 25.8.1903 psal Bílek Lutinovi: "Milý
Karle, obdržel jsem rukopis p. Demlův. Žasl jsem nad tím pečlivým prohlédnutím mého jakby ztraceného díla. Byl zde právě přítel Březina. Četl
též. Říkal, že zná jeho práce, jeho uměleckou cenu a krásu. "To nedovede
vidět a napsat nikdo druhý," - povídal Bř. Některé věci radil. P. Demi to
opraví. Snad to i dodělá. A potom - potom by to mohla být krásná kniha."
Jakub Demi byl v brněnském bohosloví horlivým kolportérem Nového Života,
r. 1903 v něm otiskl studii "Slovo k Hudbě pramenů" (VIII, 1903, s. 236-240).
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S Březinou se znal od r. 1898 a na jeho popud se 16.3.1903 seznámil s Bíl
kem v Chýnově. V polovině tohoto roku začal psát studii "Slovo k Otčenáši
Fr. Bílka", inspirovanou více dílem Bílkovým než úvodním slovem Otokara
Březiny.
Počátkem října 1903 požádal Lutinov Bílka o perokresbu ke skladbě Jo
sefa Nešvery "Otče náš". Bílek mnoho chuti neměl, ale nakonec poslal a
obé bylo otištěno v Novém Životě IX, 1904, s. 18-19. Na r. 1904 připadalo
20. výročí úmrtí V. Beneše Třebízského, proto se v Novém Životě VIII,
1903 na s. 367 objevilo provolání, aby k tomuto jubileu byl nad jeho hrobem
na Vyšehradě zřízen pomník. Podepsáni byli: X. Dvořák (který sbíral přís
pěvky), S. Bouška, K. D. Lutinov, J. Š. Baar a Fr. B. Vaněk. Když se jedna
lo o osobě umělce, byl na návrh Lutinova pověřen vypracováním
předběžných projetků právě Bílek. Ten přijal, zaslal svůj návrh Dvořákovi,
ten Bouškovi atd. Vyvstaly velké názorové rozdíly, které vyústily v nepěk
nou polemiku mezi zúčastněnými, do které se zapojil i Bílek. Pracoval však
na návrhu dále, takže Lutinov mohl koncem roku 1904 napsat do Nového
Života na s. 363: "Fr. Bílek dohotovil velkolepý návrh na pomník V. B.
Třebízského, jest to vlastně mohyla, předvádějící v řadě postav celé dějiny
české. Jest to něco, co se příčí tupé konvenci, a proto už v zárodku naráží
na odpor, ale časem stane se Kaabou, k níž bude umělecký svět putovat.”
Mohyla se však neuskutečnila a až r. 1908 vytesal Bílek pomník na hrob
Třebízského na Vyšehradě - "Žal, Jan miláček Páně stojící pod křížem".
Pomník posvětil 10.10.1909 královéhradecký biskup Josef Doubrava, spolu
žák a přítel Třebízského.
Na r. 1904 připadlo také 100. výročí narození moravského buditele Fran
tiška Sušila, a tu Lutinov pojal úmysl oslavit toto výročí vydáním zmíněné
už Demlovy knihy s Bílkovými ilustracemi, k níž by byly připojeny verše i
prózy současných básníků na téma Otčenáše. V tom smyslu uveřejnil pro
volání v 6. čísle Nového Života 1904, v brněnském Hlasu z 10. května a v
olomouckém Našinci z 11. května 1904. Tato jeho myšlenka narazila na
ostrý nesouhlas Boušky, Floriana, Březiny i Bílka. Lutinov se ji pokoušel
hájit, ale pak ustoupil a vydal Demlovo dílo samostatně nákladem Nového
Života ke konci r. 1904 s názvem "Jakub Demi: Slovo k Otčenáši Fr. Bílka" s
Bílkovými ilustracemi, z nichž kresba z titulního listu byla reprodukována v
Novém Životě IX, 1904, s. 353.
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24.10.1904 zvolilo obecní zastupitelstvo Prostějova Karla Dostála Lutinova městským farářem. První jeho starostí po přesídlení na nové působiště
(15.12.) byla obnova zanedbaného farního chrámu Povýšení sv. Kříže. S Bíl
kem počítal Lutinov při výzdobě interiéru a 8.8.1905 se na prostějovské faře
dohodli, že Bílek podá návrhy na křížovou cestu, kalich, pult a radní lavice.
Dále tehdy požádal Lutinov Bílka o návrh na obálku pro svou připravova
nou básnickou sbírku
„Písně tvorů“. Bílek vyhověl a návrh obálky byl
v
otištěn v Novém Životě XI, 1906 na s. 25. Na podzim roku 1904 vystavoval
Bílek své práce v mnichovském Salonu (ref. Nový Život IX, 1904, s. 365366). K prvním číslům Nového Života X, 1905 zredigoval Demi ve spolu
práci s Březinou přílohu "František Bílek v Mnichově" s výkladem o Bílkovi
a dílech v Mnichově vystavovaných. V Novém Životě 1905 je 21 různých
prací Bílkových a cena jeho originálů, což sestavil J.Deml (Oekonomie
prací Bílkových, příloha, s. I-VI.)

Hned po návratu z návštěvy Prostějova začal Bílek na křížové cestě pro
prostějovský chrám pracovat a první zastavení poslal Lutinovi zřejmě v pro
sinci 1905 (Nový Život XI, 1906, s. 43). Lutinov uveřejnil jeho reprodukci v
Novém Životě XI, 1906, č. 3-4, s. 138 a v č. 5 na s. 211 zprávu, že "Mistr
Bílek dodělává obrazy křížové cesty pro Prostějov a počne vyřezávati relié
fy rámů..." Celá křížová cesta přišla do Prostějova 27.8.1906 a opravený
farní chrám byl slavnostně otevřen 15. září téhož roku. Tehdy už Bílek vy
jednával s pražskou Grafickou unií o vydání své křížové cesty, a proto Lutinova žádal, aby její jednotlivá zastavení v Novém Životě neuveřejňoval.
Lutinov uposlechl a II. zastavení otiskl až po nezdaru Bílkova jednání s
Grafickou unií v č. 2 Nového Života XII, 1907 na s. 87, zastavení sedmé v č.
8-9 na s. 285. Celou Bílkovu křížovou cestu vydal Lutinov ve třech vydáních
v březnu 1909 v brožuře, kde je 13 fotografií obrazů (14. zastavení byl kříž
na hlavním oltáři) s Bílkovými vysvětlujícími slovy k řezbám rámů (nahoře
utrpení nebe, dole utrpení země) a na obálce fotografie jedné konsoly s
hlavami apoštolů v presbytáři.
V témže ročníku Nového Života otiskl Lutinov v č. 8-9 na s. 276-280 text
přednášky "O stavbě budoucího chrámu v nás", kterou měl Bílek v Praze
25.4.1907. Po zániku Nového Života dvanáctým ročníkem 1907 ustal téměř
styk Lutinova s Bílkem a byl obnoven až r. 1912, kdy Lutinov začal uvažovat
o vydávání nové revue Archa, pro kterou by si rád zajistil Bílkovu spolupráci.

44

45

O knihách
Jan Skácel: Naděje s bukovými křídly
(Edice Alfa, Mladá fronta, Praha 1983, vydání L, s. 120, náklad 3 000,
cena 12 Kčs.)

Ať mi nikdo nevykládá, že dobrá báseň není modlitbou, byť by ji psal nevěrec. A nebudu zdůrazňovat nepodstatné, že verše ze Skácelových sbírek
znají milovníci poezie i v jiných zemích, mimo ČSFR: básník mnohdy píše
své texty na plátna utkaná z kopřiv - a křesťané ve světě tomuto poselství
v
rozumějí. Jan Skácel už pro sbírku ’’Metličky", vydanou v roce 1970 v Cs.
spisovateli, zvolil za moto citát z bible, citát tak oblíbený u tzv. "katolických
básníků". U takzvaných, neboť není katolických básníků, jsou jen básníci - a
jací by to mohli být zvláštní básníci, když katolicita znamená všeobecnost?
Ale raději cituji z druhé části knihy, ze sbírky tolikrát strojopisně opisova
né: "Oříšky pro černého papouška":"... promluv k nám z hořícího hloží / při
labutích svých bože rci / a přiznám se: to na mém loži / popelem lehli slaví
ci." A protože kniha se jmenuje "Naděje s bukovými křídly", můžeme číst na
s. 75: "... když upustil tu hvězdu odešel / a zanechal nám nebe pro výstrahu /
dokořán otevřené učinil / že v uchu božím slyšíme růst trávu." A to se mi
chce citovat dvě čtyřverší z první sbírky "Chyba broskví". Zvláště na jedno
nenápadné a teologicky velmi práskané verše musím upozornit (s. 40):
"... andělé padlí nikdy nepovstanou / zčernali ve světlíku tká / pavouček síť a
nenalezli vinu / a proto hledají už jenom viníka." - Básník zde používá 15
nebo 16 slov a je v tom tomismus i moderní teologické proudy. Ano, padlí
andělé nikdy nepovstanou, peklo zůstane. Tito nositelé světla obvinili z
něčeho Boha a jejich existence skončila ve světlíku - ten v Čechách známe
jako místo pro větrání hajzlů - a vesmírný prostor padlým andělům vymeze
ný nelze v češtině slušněji nazvat. Ovšem, nejpodstatnější tragédií padlých
andělů zůstává, že vinu a Boha nenalezli - Bůh je nevinný. A nezbývá jim,
než s trpělivostí pavouků tkát síť (středověká přírodověda učila, že pavouci
se rodí ze špíny a světlíky v našem prostředí jsou plné špíny, pavouků a pa
vučin), takže básník prozrazuje, že ví hodně i o moderní scholastice. O tom,
že ďáblové jdou po člověku a snad to nelze ani lépe teologicky zdůvodnit,
než že v lidské bytosti hledají viníka za svůj pád. Hledají už jenom viníka -
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aby se pomstili! A děsivé bude (s. 60): "... děsivé bude až to spočítá nás /
a podtrhne a navždy odpoví / ukáže cestu kudy do nikudy / na / nevyslovi
telné ostrovy." - Ať mi nikdo nemluví o tom, že libovolný výklad lze do
básní dosadit zpětně! Nevím, která bába se modlila za duši svého budou
cího vnuka Jana Skácela, o těchto už na prach rozpadlých ženách modlí
cích se za rodiny mnoho nevíme, zdá se mi, že už dokonce vymizely, ale
snad, či určitě, zas přibylo čtenářek poezie. A jestliže někdo umí vyjadřovat
křesťanství ve své poezii plně, a přitom jen tak mimochodem, pak mi to
připomíná jednu z odrůd těch drsných v přísvitu, kteří nevzhlední jak srstka
z opuštěných zahrad jižní Moravy, jsou na první pohled scvrklí, ze všech za
hradních plodů nejmíň vábní, plni dlouhých štětinatých chlupů, a přitom
zvláštně sládnou na jazyku samotného Boha!

Korespondence Karla Havlíčka s F. Weidenhoffrovou
(Družstevnípráce, Praha 1939, uspořádal Karel Nový, vydání 1., s. 95,
3 faksimilie dopisu.)

Pozdější národní umělec a stalinista vybral za protektorátu z díla L. Quise
"Korrespondence Karla Havlíčka", Praha 1903, milostné dopisy. Z prvního
vážného vztahu K.H., než navázal styky s Julií Sýkorovou. Ve své předmlu
vě Karel Nový píše (s. 8): "Těsně před svatbou Havlíček trhá vlákno lásky a
odjíždí z německobrodské návštěvy do Prahy. Sňatek se měl konati 14. září
1846. Fany si již na německobrodském děkanství odbyla hodiny katechis
mu, a stanoveny ohlášky na 6. a 8. září. Havlíček přijel dohovořit svatbu
někdy po 15. srpnu."

Z dějin české literatury známe rovněž předbřeznového básníka, jenž svůj
ohlášený sňatek se stanoveným datem neuskutečnil. Zabránila mu v tom
smrt: z jeho deníků známe (nejen erotické) pasáže, které nás zarážejí svou
proklamovanou věcností. A Karel Havlíček předbřeznový, stejně jako
Karel Mácha, podléhal v Praze rozkoši z popisu věcí. Cituji z jeho dopisu
Fany ze dne 27.1.1946: "V 3tím pokoji zůstávám já, podlahu mám celou ko
bercem přikrytou a obrazy vyvěšeny, ten se jen topí. To je obzvlášť hezký
pokoj a bude ještě hezčí, až bude v něm zrcadlo, které jsem sice již koupil,
ale bez rámu. 2. pokoj má voskovanou podlahu, ještě bez opon, ale dám do
něj bílé opony, hodlám ti je poslat do Brodu, abys mi je ušila, nehekluj ale
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nic, já si pošlu červené rantle odsud. Celý nábytek, který nyní mám je: al
mara, wäschkasten (s třema šuplaty) a psací stůl, a postel, almárka umýva
cí, to všechno dubové politirované. Pak šest seslí slaměných, nevím jestli
třešňové, nebo z jiného dřeva, ale dobře se k nábytku hodí, za jednu jsem
dal 2 zl. 40 kr. stř. Divan a měkký černý pult, pak šráky na knihy." V textu
dopisuje poznámka: "Opět nakreslil plán bytu." A Havlíčkův list následující
z 21. února 1846 má hned v první větě koblížky a v textu následuje: "náby
tek", "jasanový a ne dubový", "kanape", "divan", "postel", "divan a kanape",
"psací stůl", "šifonér", "almara", "kästen", "šifonér", "3 šráky knih", "postel",
"kanape a několik seslíků", "stolek", "dvě postele", "dva kastny", "almara",
"šifonér" atd. Pokoje se jmenují "zelený zadní" a "popclavý přední" a
myšleno je i na služku: "ve vejklenku", "postel, ale nech dělat tu s prknem
nahoře". A dopis končí takto: "Tu sesli, na které seděti chceš, také ještě
nemám - protože nemám peníze, ale než přijedeš, přece ji budu mít. To
hedvábí sem Ti poslal a zbylých mi asi 24 kr. propil. Aspoň to je jisté, že ti
je nevrátím. Kdybych ti ještě chtěl víc napsat nebylo by tomu nikdy konec."
(Zde se chce poznamenat z tehdy ještě živé latiny: Ex omnibus aliquid, ex
toto nihil, z každé věci něco, ale vcelku nic - a není to i málem vhodné
označení ovzduší předbřeznové Prahy?)

Nad dopisem z 26.7.1846 je poznámka: Nárys almárky. A hned druhá
věta zní: "Teď jen Ti píšu k vůli jisté velmi důležité otázce. Vymyslil jsem si,
jak by se naše věci mnohem lépe sestaviti daly, ale záleží všechno na tom,
jak jsou tvoje dva kastny široké, prosím, piš mi to jen, až mi budeš psát, ale
na střevíce a na coule docela dobře. (...) Zároveň buď tak dobrá a nech si
tam ještě udělat malou almárku z bílých slabých prken, ale docela hladkou,
jako kistnyjsou, beze vší krásy, docela jen jako kistnu, jen že ohoblovanou,
ale ouplně podlé té míry, kterou ti teď popíšu: šířka na 3 tyhle psaní po
delší straně, hloubka na dvě ty psaní, ale již s prknama, a výška může být
4,41/2 střevíců, jak budeš chtít. Jenom že dvířka do ní musejí být na tu stra
nu k otvírání, jak jsem nahoře vymaloval. Ta bude mezi jedny dveře, a
budeš tam v letě v zimě moct mít věci k snědku, a nic se ti nezkazí. - Jen do
cela jednoduchou jako kistnu. Vnitřku aby byly vrouby na prkénka, a prký
nek (na fochy) dej udělat 2 nebo 3, ale pošupovací. Jen ať není širší a hlubší
než jsem to poznamenal. Líbám tě, měj se hodně dobře. S Bohem. Tvůj
Karel. NB. Tu almárku nedávej dělat."
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Čtenář tohoto milostného dopisu, cele věnovaného almárce, by na zákla
dě doušky - "Tu almárku nenechávej dělat" - usuzoval na to, že s Havlíčkem
se něco v Praze děje: natož jeho milenka v Německém Brodu. Následující
dopis, z 30.7.1846 vše vysvětluje: k čemu vede věcnost. K právnickému stavu
mysli! Dle zásady, kterou ovládal i Mácha: Ex facto oritur ius. (Ze skuteč
nosti se tvoří právo.)

Dopisu z 26.7. předcházel dopis (rovněž věcný a důležitý) z 24.6.1846,
který končí touto douškou: "Také ještě Ti musím oznámit, že mne pražské
hejtmanství (Policie) dopisem svým od 23. června, který jsem však teprve
nyní dostal, poctilo službou svého Translatora in Bohemicis (budu jim je
jich nařízení do češtiny překládat), která služba mi asi tak 100 zl. stř. ročně
vynese. Práce při tom není mnoho."
Takže - zmatek v dopise z 26.7.1846 je vzápětí vysvětlen: k míse přibyla i
postel! Cituji z listu z 30.7. (krátce jen): "Milá Fany! Především Ti musím
oznámit, že jsem jiný byt již skoro najal, není to ještě vyjednáno, ale nepo
chybně jej vezmu. Bude velmi příležitý a velký zvlášť pro Tebe. Pro mne
bude proto nejpohodlnější, že je u samé tiskárny v těch nových domech u
samého kamenného starého mostu, vyhlídka na zámek a vodu (...) Víš, teď
se o tom nedá nic říci, pan domácí toho nového bytu (nelekej se, je to ten
Šmidinger od policie) není v Praze, a v sobotu neb v neděli dovím se teprvé
jak náleží."
Třípokojový byt byl v Karlových lázních a K.H.Borovský měl v něm poz
ději redakci Národních novin: pro žijící literáty není snad nutné zdůrazňo
vat zisky z podobného předbřeznového bydlení u "Šmidingera od policie".
A Havlíček v tomto věcném předbřeznovém úsilí o přátelský vztah k moci
nebyl v české literatuře zdaleka osamocen! Ve stejném roce 1846 vydává
přcbřeznový básník Simeon Karel Macháček svoji sbírku pezie "Drobnější
básně", která je moudře věnována "C.Kr.Milosti skutečnému komorníku,
policejnímu řediteli, pražskému hejtmanu atd. atd."

V Čechách mají res mobilis (věci movité, svršky) vždy nějaký zvláštní
(osudem určený?) vztah k res publica (věci obecné, státu). U mladých bás
níků to vše pak ještě promíchá sex tak, že k "almárkám" (u Havlíčka) a k
"nůším" (u Máchy) přibudou k ženám děti a tragédie postává u postelí.
Starý a zkušený Ovidius k tomu z vyhnanství říká: Res est solliciti plena ti
moris amor (Láskaje věc plná kormutlivého nepokoje). A pro toho, kdo se
před listopadem (opakuji: před listopadem, ne před březnem) spojil i s by
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továním svršků s mocí, přijíždí nakonec, jako pro Karla Havlíčka
Borovského, vlastenecký spolupracovník z policejního ředitelství, komisař
Dedera...
KO
v

Karel Čapek: Listy Anielce
(Edice Lyra Pragensis, Supraphon, Praha 1983, vydání 2., il. L. Jiřincová,
s. 141, náklad 17 000, cena 30 Kčs)

Citát ze s. 98: "...mně se stýská po Vás, - že ani Vy, ani Vy nemůžete žít
krásně, delikátně - lituji Vás." - Zde, v této větě je už obsažen celoživotní
názor Čapkův i jeho nejhlubší, tak trochu severská a nerománská ideologie
dnů, jak jdou za sebou. Žít krásně, delikátně: to druhé slovo pro Čecha je
víceznačné, neznamená to jenom jemně, choulostivě,
ale spíš jakési až
y
vznášející se choulení - v jasu i mlžném větru. Ne, Čapek si už v patnácti le
tech uvědomoval, že neusiluje o delikatesu života, ale o něco podstatně ji
ného: o delikátní dny, jemně ozvláštněné, pod příkrovem všednosti a jejích
moderních projevů - pod příkrovem citlivosti. (Proto ho nemohl vystát v
dospělosti F.X.Šalda, kterému byl bližší heroismus až po útrapy titánství - ti
dva měli od mládí rozlišnou životní ideologii...) Z listů Anielce vyplývá, že
ten nerimbaudovský chlapec měl už v pubertě v sobě zakotvenu i delikát
nost pracovní: v tomto duchu (půjčování knížek dívkám, atd.), v duchu, v
jakém pracoval veřejně jeho otec v Úpici (kde byl jako lékař zároveň měst
ským radním i spoluzakladatelem finančního ústavu), v duchu delikátního
působení Čechů v tehdejší politice počátku XX. století v Evropě. (Bráf u
císaře, Chleborád u cara, další kol Ferdinanda
d’ Este, jiní v USA
v
v - i příbuzná
budoucího prezidenta Wilsona žije v Cechách a má za muže Čecha, Beneš
je ve Volné myšlence, Mucha v Paříži se zednářskými symboly na plaká
tech, Masaryk delikátně napojený na anglosaské prostředí, atd. atd.): tento
národní duch skutečně žitý se dostává i do krve chlapce, vybaveného
zjistřenou vnímavostí. (Naprosto nedelikátní světová válka zbavila potom
Čechy natrvalo životního - evropsky delikátního - prostředí a přes Masary
kův pokus, Čapkem tak usilovně podporovaný, nebylo možné již toto
prostředí vrátit nejen do Evropy, ale i do Čech. Že nebylo možné, to Čapek
se svou zjitřenou vnímavostí pochopil už koncem roku 1938. (A v další zá
vorce, Hácha s Eliášem, snažící se po r. 1938 o delikátní aktivistickou poli-
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I
tiku vůči Němcům - dopadli nedelikátně: jeden zbaven života, druhý cti.
Obdobně skončili po r. 1948 další Benešovi spolupracovníci: Jan Masaryk a
Fierlinger. Shrnující věta, před koncem závorky: První republika byla
"hradní stranou" chápána jako nutný, pro Čechy životně nutný, pokus vrátit
do Evropy delikátní poměry předválečné, protože jenom v nich se Češi
uměli bytostně i politicky pohybovat. A opomenout nelze delikátní revoluci
sametovou!)

listům Anielce: nebyl v onom dávném období
v Vraťme se k nevinným
v
Cech i chlapecký Čapek delikátně (přenesme si do dnešních poměrů ono
'consilium abeudi", jež editor dr. T. Halík popisuje na s. 135 jako "záhadné,
ústní") přemístěn ze školy do školy, z babiččiny náruče v Hradci do sestřiny
opatery v Brně? Delikátnost celé této záležitosti (zřetelná přátelská spolu
práce s Židy v Hradci a náhlý odchod z gymnázia) spočívala i v tom, že v
Brně se díky švagrovi mohl dospívající Čapek snadněji dostat mezi známější a schopnější Cechy, než tomu bylo v Hradci, a což se, v celém delikát
ním dosahu, projevilo potom celoživotním působením v brněnských
Lidových novinách. Celoživotní delikátní poměr rodičů a dětí rovněž nelze
u Čapků opomíjet! Jiný citát, závěrečný, ze s. 81-82: "Věřte, ten smutek v
mých dopisech není ani fingovaný, ani to není světobol mládí - - Takováhle
tragika je větší, než Vy, Anielko, dovedete tušit a chápat — Tušit a chápat
- o tento podtón neusiluje mladičký Čapek pouze u Anielky, či dospělý
Čapek u žen, on sám je tím plně a po celý život zavalen: tušit a chápat - de
likátnost života!
KO

F.A.Hayek: Cesta do otroctví
(Academia, nakladatelství ČSAV, Praha 1990, vydání 1., náklad 7 000,
cena 30 Kčs, přeložil Tomáš Ježek.)
Nelze dnes studovat teologii na Karlově univerzitě a nečíst Cestu do ot
roctví. Myslím, že je těžké přemýšlet, bez pomoci teologie,’nad citátem
např. ze str. 118: "Mnozí liberální socialisté jsou ve svém snažení vedení tra
gickou iluzí, že zbaví-li soukromé jednotlivce moci, kterou mají v individualistickém systému, a přenesou-li tuto moc na společnost, uhasí tím moc
samu." Vždyť křesťanství se od počátku snaží hasit moc, ovšem křesťané
tak nečiní sami a zásadně nepodléhají tragické iluzi, že by byli schopni
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sami, bez pomoci Boha, cokoliv v oblasti moci uhasit. Tragické iluze - to je
téma 20. století. A tak studující teologie je nad knihou Hayekovou nucen
uvažovat i o poslání křesťanů v politice a jejich iluzích a pravdách. V tomto
století, však též po volbách v roce 1992.
Mají-li se křesťané přestat pohybovat po politické scéně váhavě, musí
mít v základních politických věcech jasno. Alfou a omegou dnešního poli
tického principu, jak opět a opět zdůrazňuje Hayck, jsou občanské svobo
dy. Ze závazků k respektování občanských svobod vyplývá pro křesťany
řada důsledků: demokracie, to je vládnutí na principu práva každého obča
na účastnit se na politickém rozhodování, ať už prostřednictvím volených
zástupců nebo referendem. Soukromé podnikání je odvozeno od svobody
vlastnit a užívat majetek. Sociální nauka církve však nepochybuje o zásadě,
že vlastnictví zavazuje. O ni se opírá možnost zdanění vlastníků, z čehož se
vytváří systém sociálních záruk, přispívajících ke stabilitě společnosti.
Křesťané od počátku svého působení ve světě vyznávají program minimal*
ního státu. Ten je odvozen z nepochybného práva občana být chráněn před
poručníkováním státu. Křesťané postupně, přes evropskou civilizaci, prosa
dili prioritu právního státu, v němž se občan může dovolávat spravedlnosti
i proti státu. Tato původní idea křesťanství - viz Krista před soudnou stolicí
Piláta i Kaifáše - se prosadila v celém západním světě. Dnes v této oblasti
neexistuje stát, který by nebyl organizován na myšlenkách vzešlých z
křesťanského humanismu. Situaci lze hodnotit i takto, že ten, kdo je proti
těmto politickým zásadám, je ze společnosti vyloučen. Kdo nechce respek
tovat názory jiných, kdo programově hlásá násilí a nesnášenlivost (ať třídní,
rasovou či jinou), nemůže být rovnoprávným členem demokratické společ
nosti. Křesťanský humanismus dneška není ale bezzubý, není založen pouze
na slušnosti a toleranci. Proti silám, které do společnosti zanášejí nesnášen
livost, se vždy energicky bránil. Dnes politologie, i ta, která tradice libera
lismu vyvyšuje nad tradice křesťanského humanismu, vychází z původní
nauky biskupů, když teologicky uvažovali o svěření inkvizice dominikánské
mu řádu. V tomto duchu pak i Ludwig von Mises, jeden z otců moderního
liberalismu, učí: "Nejvyšším měřítkem spravedlnosti je způsob chování
udržující společenskou spolupráci."

Otázka je někdy kladena i takto: není křesťanský humanismus progra
mem minimálním? Nad knihou Cesta do otroctví si dovolím tvrdit, že ne.
Vždyť Hayek upozorňuje, s. 125: "Totalitní vůdce může být veden pouhou
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instinktivní nechutí k existujícímu stavu věcí a touhou vytvořit nový hierar
chický řád, který by lépe zapadal do jeho pojetí kladného." (Zde si připo
meňme výroky politika a voleného poslance i starostu Žiliny Slotu ze SNS:
vznikem nezávislého Slovenska tam zároveň, po volbách 1992 naprosto viditel
ně, vzniká a je vytvářen "nový hierarchický řád".) Mnohdy skoro na každém
kroku vidíme, jak jsou základní principy křesťanského humanismu po 40 le
tech vlády komunismu naší společnosti cizí, a to i těm, kteří se k nim slovně
hlásí. Prosadit uznání zásad křesťanského humanismu by mělo být základ
ním úkolem novodobé české politiky.
V politice je linie klíčem. Pro politickou reprezentaci principy respektu
k sociálním a ekologickým závazkům jsou dobrým východiskem jak ke spo
lupráci s odbory, ekologickými aktivitami, tak i s dalšími občanskými sdru
ženími (např. důchodců, mládeže atd.). Respekt k občanským svobodám a
tolerance k názorům druhých je základem pro spolupráci s těmi liberály a
sociálními demokraty, kterým je blízký duch papežské encykliky. Nad kni
hou Cesta do otroctví je snadné si uvědomit základní úkol, který před sou
dobými pravicovými politiky v Čechách leží jako balvan - začít skutečně
křesťanskou politiku aktivně činit. A nesklouznout z této cesty do otroctví
moneytheismu. Viz poučení z Hayeka: "Svobodu můžeme zachovat pouze
sledováním principů, sledováním účelnosti se ničí."
TKO

Cesta ke kořenům?
Podtitul: Víkendová návštěva Václava Havla na jihu Moravy (Svobodné
slovo z 22. září 1992, s. 3, náklad 230 000 výtisků)
Vedle názvu Cesta ke kořenům? je i fotografie Václava Havla v diskusi s
básníkem Jiřím Kuběnou a dalším přítelem J. Kuběny. Ten otazník v názvu
mne vyzval k vyjádření, zda nepovažuji podobný veřejný dotaz za svérázný
pokus - zamlčovat podstatné. V článku se totiž mj. píše, cituji: "Václav
Havel je nesmírně hloubavý člověk, a tak si dal od Dr. Jaroslava Zástěry vy
ložit jeho hypotézy, které dráždí některé historiky. Samozřejmě, neřekl
ano, ani ne, aleje pravda, že možné souvislosti, které podle Dr. Zástěry vy
plývají z maleb v rotundě, souvislosti mezi velkomoravskými Mojmírovci a
pražskými Přemyslovci, odborníci zatím nevyvrátili, říká J. Kuběna."
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Cesta ke kořenům, to je i to, co si veřejnost pamatuje ze života občanů,
pokud rozhodovali v politickém a kulturním dění. Václav Havel, to není jen
exprezident, který podal v r. 1992 demisi, ale občan stojící od počátku proti
normalizačnímu kulturnímu a politickému útlaku. Nikdy by mě nenapadlo,
když jsem se sama stala postiženou hned v roce 1970, že po 22 letech bude
V. Havlovi představován právě Dr. Jaroslav Zástěra jako reprezentant jiho
moravské kultury v demokratickém státě. Vždyť přesně tento muž, bez his
torického odborného vzdělání, patřil v jihomoravském prostředí k
nejzběsilejším normalizátorům: napojeným na okupační sovětské orgány
pověstného stranického sekerníka jihomoravské kultury dr. E. Baršu. Právě
tento stranický tajemník uvedl příslušníka KSC, dr. Jaroslava Zástěru, do
funkce šéfredaktora Brněnského večerníku. Dnešní čtenáři by prostě žasli
nad bojovnou linií dr. J. Zástěry proti V. Havlovi a jemu podobným již v
samotném počátku 70. let! Cist články dr. J. Zástěry, obhajující srpnovou
okupaci a žádající tresty pro kontrarevolucionáře typu V. Havla, to je záži
tek jen pro silné nervy.
v

Takže: Cesta ke kořenům? V článkuje Jiří Kuběna představen jako, ci
tuji "šéfredaktor dvouměsíčníku BOX, básník a dlouhá léta památkář jiho
moravského krajského střediska památkové péče v Brně." Jdcme-li ale ke
kořenům této činnosti Jiřího Kuběny v době normalizace, pak ho nutně ob
jevíme jako spoluautora knížky vydané v roce 1987. Ze dvou spoluautorů jc
uveden na místě prvním a kniha je zaštítěna názorem celostátně známého
normalizátora, cituji ze s. 3 úvodní zvýrazněný text:

"Za krásnými uměleckými výtvory minulosti, jímž se dnes obdivujeme, za
honosnými a pyšnými stavbami a architektonickými památkami, za vším po
krokem vidíme a nalézáme nesčetné generace pracujícího člověka.
Především on je tvůrcem všech materiálních hodnot, umožňujících rozvoj i
duchovní sféry."
Člen předsednictva ÚV KSČ a předseda federální vlády ČSSR

Lubomír Štrougal.
V roce 1987 jsem tuto knížku recenzovala pro samizdatový literární
měsíčník Obsah a na adresu J. Kuběny jako autora jsem tehdy napsala: "I
kdybych měla sebevětšího básnického ducha, a zvláště ve vztahu k Vranovu
nad Dyjí, nikdy bych nemohla spojit svůj veřejný text právě s členem předsedmctva UV KSC Lubomírem Strougalem. Pokud by mi byl Vranov nad
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Dyjí skutečně nejuhrančivějším, jak tvrdí autor, pak bych jedla celoživotně
suché kůrky, než abych přispěla do knihy uvedené citátem z duchovního
díla právě tohoto muže. Proč? Než se stal "členem předsednictva ÚV
KSČ”, byl ministrem vnitra a jako takový muž ve sféře moci výkonné zařizo
val, aby i to nejbližší okolí zámku Vranov nad Dyjí bylo přísně střežené.
Jako ministr vnitra ČSSR dbal Lubomír Štrougal, aby řeka pod státním
zámkem a lesy hned za jeho zdmi byly střeženy, neobyčejně účinně, ozbro
jenými muži, schopnými smrtnosné palby. Pokud by člověk v okolí státního
zámku, směrem k hranicím neutrálního Rakouska, pozabloudil. Je tedy
Vranov nad Dyjí skutečně jedním z "nejuhrančivějších" míst - "co jich naše
země zná". Pro pohyb v jeho okolí nežádoucím směrem byla na půdě naší
vlasti prolévána opakovaně česká krev, a to i v době, kdy okolí zámku Vra
nov nad Dyjí měl pod pracovním dohledem Lubomír Štrougal. Toto vše si
musí dobře poučený autor (schopný vytvářet básnický text) uvědomovat, v
rámci kultury přednostně lidské: jsem totiž přesvědčena, že lidský tvor se
svou kulturní duší je cennější než materiální oblast Vranova nad Dyjí. Ne
vyjadřuji zde soud, pohybuji se v oblasti literárně obrazné."

Z tohoto samizdatového textu nemohu změnit po pěti letech jediné pod
tržení. Podtrhuji však skutečnost, že v roce 1987 potřeboval při zveřejnění
svého zájmu o Vranov nad Dyjí básník Jiří Kuběna jako veřejný doprovod
tehdy již (než knížka vyšla tiskem) exministerského předsedu Lubomíra
Štrougala. Od té doby jeho význam vzrostl a Svobodné slovo oznámilo
veřejnosti, že "vranovský zámek" navštívil V. Havel "v mém doprovodu".
Aneb cituji plně závěr článku: "Mohu-li jeho cestu charakterizovat,
a Václav Havel mi k tomu dal svolení, byla to kulturní pouť, byla to cesta k
hlubinám naší pospolitosti, k nejzazším dějinám moravského a českého
státu. Myslím si, že tato problematika nyní V. Havla nesmírně zajímá,"
říká J. Kuběna.
Iva Kotrlá
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Knihy, které by neměly chybět v knihovně
čtenáře AKORDU
Z produkce moravského nakladatelství

ROZRAZIL
Pellicova 19, 602 00 Brno

Jindřich Šimon Baar: Farská panička
(Román ukazuje na pozcdí venkovské fary, že špatné vlastnosti člověka neov
livní ani prostředí ani doba.)
Cena 23,- Kčs

Zdeněk Rotrekl: Básníkův skrytý čas
(Sborník brněnského básníka vydaný k 70. narozeninám autora, doplněný
biografií a bibliografií.)
Cena 19,-Kčs

Klára Fietzová, Josef Koláček: Jen Tebe
(Deník sestry Kláry, členky řádu Školských sester ve Štýrském Hradci - Eggenbergu, s četnými poznámkami J. Koláčka.)
Cena 45,- Kčs
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Z nabídky nakladatelství & vydavatelství

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

Artur Breisky: Quintessence dandysmu
(Další světonázor do edice ”5 sebou", tentokrát od největšího českého dandyho, který záhadně zmizel v hlubinách města New Yorku roku 1910.)
Cena 19,- Kčs

Chvála svaté lásky (s grafikami Františka Bílka)
(Útlá "perlička"pro knihomily vychází v třistašedesáti číslovaných výtiscích.)
Cena 46,- Kčs

František Bílek: Jak mi dřeva povídala
(Vzácná tříska z životního díla předního sochaře a grafika období symbolis
mu a secese. Dílko na pomezí úvahy a básně v próze je psáno vlastním auto
rovým písmem, provázeno obrázky.)
Cena 63,- Kčs

Všechny knihy možno objednat na adrese:
Rozrazil, Pellicova 19, 602 00 Brno
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AKORD, revue pro literaturu, umění a život.

Založil roku 1928 Jaroslav Durych, v letech 1940 až 1948 řídil Jan
Zahradníček, na jaře 1989 obnovil a do března 1992 řídil Zdeněk Rotrekl.

Nyní řídí Iva Kotrlá s redakčním okruhem svých dětí. Nevyžádané
příspěvky se vracejí. Redakce: Elišky Machové 35, Brno 616 00,
telefon 750973.
Vydávají společně Moravské nakladatelství Rozrazil, Pellicova 19,
602 00 Brno, a nakladatelství Aeterna při mezinárodní organizaci Verga,
Veflíkova 4,106 00 Praha.
Sazba pro tisk, grafická úprava - nakladatelství „Zvláštní vydání...“,
Údolní 21, 602 00 Brno.

Tisk J + R Kepert, Joštova 6, 602 00 Brno
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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 jménováná Ústavem pro metodikulúčetnictví, 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
v

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

