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Člověk není mírou

všech věcí
Jan Pavel II.

\s

Pavel Svanda

Mše v adventu
Cestou do sněžné jinakosti jitra
v adventu
mračna jsou tichem zavěšeným ve studu
pouliční tmy.
Předpředjitřní mší zvony nevidět,
ačkoliv zvečera slyšet jejich krasopis
po rubu,
jehož líc nedohlédneš.
V úryvcích šera chodníku čti si noční útržky
němé bělosti.
Vpředjitřní mši podobné snu,
jenž sní sám sebe,
určitý je jen hlas kněze
a přijímání udělují pospíchajícím dospělým
v čase pečlivě spočteného úhrnu nepevných kloubů
och, jak pevného řetězce svítání
mezi dětstvím a stářím.
A za času předjitřního Otčenáše,
velmi podobného snu, který o sobě ví,
v lodi s plachtovím světel
Jezis
možná poodchází od oltáře,
aby usedl v lavici mezi námi
s bděním svěc.
Mračna
zůstávají v ostychu.
Y
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Iva Kotrlá
v

Z Moravy, Slovenska a Cech 1983
Po cele jaro se skvěl v Ořešíně u Brna na vratech místní požární zbrojni
ce velmi sprostý nápis. Citelný z konečné autobusu, ve velikosti půlmetrových
písmen. Jenom z naproste blízkosti bylo možné rozluštit správně úvodní slovo:
Picl nás vede a dovede! Psáti 1 podobně k písmenu a, i to patří do znalostí periferijního folklóru. Koncem června vrata přetřeli na rudo...

***
Za květnových veder se v nabité brněnské tramvaji bavili - zřejmě vyso
koškoláci - o unesených čs. občanech v Angole. Komentovali obavy čs.
tisku, že muži mohou být i vykastrováni, neboť pouze internacionální bojov
níci z Kuby zabraňují v Angole tomu, aby se tam páchala zvěrstva. Jeden
z diskutujících položil otázku všem: A kdo vykastroval Kubu? A že si uvě
domil, kolik neznámých lidí naslouchá, nedoložil ve vzduchu visící jméno:
Castro. Ale infantilně zopakoval otázku: A kdo vykastroval Kubu? Kubu
kubikulu?

***
v

v

Za výlohou Cs. spisovatele na České ulici v Brně byla po celý červen vy
stavená zvětšená fotografie dvou starých šedivých mužů s nápisem: Básník
Zdeněk Spilka se svým životopiscem Dr. Bedřichem Slavíkem v Hradci n.
Moravicí. Přemýšlela jsem nad tím, co křesťanům přináší připomínka těch
to dvou křesťanských tvůrců z okraje české literatury. Dr. Bedřich Slavík se
vyšvihl jako literární kritik za protektorátu, aby od r. 1949 vystupoval na
stránkách Lidové demokracie jako 100 % literární vědec-stalinista. Zdeněk
Spilka naopak od r. 1947 byl komunisty za protektorátní minulost umlčen
a sbírka poezie mu vyšla až letos k 80. narozeninám. Uvědomila jsem si:
kteří to jen životopisci budou sedět vedle spisovatelů a básníků, umlčených
po roce 1970, až i jim uplyne 36 let od vydání poslední knihy? Nebudou to
životopisci zapsaní nyní dobře za normalizace - až nadmíru? Redaktoři ko
munistického tisku dnešního? Ale mohou skuteční básníci sedět, ještě živí,
ve stínu stromů, se svými životopisci? Mohou mít skuteční tůvrci tuto ne
skutečnou trpělivost s lidmi a s časem?
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* * *

Před samotným začátkem prázdnin se v Brněnském večerníku objevila
literární recenze od Zdenka Kožmína, docenta, jehož vyhození z brněnské
univerzity za normalizace se mnou dost otřáslo. Do tiskového orgánu Měst.
výboru KSC tak po Janu Skácelovi, Oldřichu Mikuláškovi, Antonínu Přidalovi a Lubomíru
Novém pronikl další autor z okruhu bývalého Hosta do
v
domu... Šťastné průniky před rokem 1984!
v

* * *

Tolik stovek hodin jsem proseděla v Brně na přednáškách o české litera
tuře, nejcennější pro mne byly semináře docenta Kožmína, a přece, mělá-li
bych z toho kvalifikovaně dnes formulovat nějaké osobní poučení, pak i
ono nemá nic společného s vědeckým opisem. Asi takhle: Atmosféra v po
vídce musí být, jako když se diamantem rozřízne průzračné sklo a drť napa
dá čtenáři do očí. Může šije pročistit dalším a opakovaným čtením...

***
Co už dnes neprobíhá v tom proslulém československém dialektickém
prstokladu: jinak ve sféře soukromé a jinak ve sféře veřejné? Jen skuteční
tvůrci jsou schopni vytvářet z této situace hybridy. V polovině července byla
v Brně v Galerii mladých (!!) vernisáž umělců z Křižovnické školy, Karla
Nepráše a Jana Steklíka. Když se v úvodním proslovu ozvalo jméno Olega
Suše a pak i bývalého měsíčníku Hosta do domu, okřikl čtoucího - redakto
ra komunistického tisku - jeden z přítomných autorů Křižovnické školy:
Kecáš! Nech toho! A své výzvy opakoval, neboť redaktor, zahlcen vlastní
odvahou, četl dál... Z vystavených artefaktů mě nejvíce zaujaly tři igelitové
pytlíky, visící na drátěných zátarasech: v jednom byla voda, v druhém země
a ve třetím neznámá semena.

***
O prázdninách na Slovensku otevřeli opravenou část zřícenin Spišského
hradu. Tamní slovenská průvodkyně mnohokrát výpravě zdůrazňovala, že
se jedná o největší hrad a hradní objekt v celé Československé socialistické
republice. Když se ji snažil jeden z přítomných českých turistů (můj man
žel) opravit, že největším hradem a hradním objektem v ČSSR zůstává
Pražský hrad, trvala i nadále na svém. Že to má tak „napísáno“. Další z čes
kých turistů se neudržel a poznamenal - ale ne příliš nahlas: Tak si sem
přestěhujte i prezidenta.
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* * *

Ta smuteční bída písmen: podkůvky odpadlé po cestě vyhnání z ráje...
Rádoby křesťanská Lidová demokracie využila okurkové sezóny a v nejvíce
čtených sobotních vydáních předložila čtenářům srpnová sousta. V příloze
z 12.8. napsala značka G tuto pravdu: „Stoje v Univerzitní knihovně nad
skříňkou se jmenným rejstříkem, listuji: I, J, K - Kniha Krvavá, Kniha lásky,
Kniha lékařská, Kniha - najkrajší dar dětom, Kniha o Babičce, od V. Čer
ného, uváděná v odkazech jiných knih, však .není k nalezení.“ Tečka.
(Tuším, že právě proto vyšla v r. 1982 v Torontu, v druhém a doplněném vy
dání.) Zmatek nad zmatek: ve stejném čísle LD, datovaném však na čelní
straně 13. srpnem 1983, byl uveřejněn rozhovor s Ondřejem Vaculíkem
(známým odjinud) o opravě zámku v Březnici... A v sobotním vydání před
21. srpnem se redaktorům LD podařil přímo husarský kousek - hned v zá
hlaví novin se skvěl titulek: Mongolská rapsodie.
v

* * *

Literární povzdech z osmdesátých let v ČSSR: Je tolik potíží - málo
peněz, hodně lží a zvyk.
* * *

Na Slovensku u Ždiaru jsem si všimla chrobáka, lezoucího z kupky
hnoje. Poblíž stály naleštěné trabanty letňáků z NDR, pro které místní ho
ralé změnili své domky v mauzolea mansard. Chrobák zářil kovovou modří,
jako by ho někdo vyleštil, ačkoliv opouštěl nejhorší svinstvo z celého okolí.
Hle, karosérie, z které špína sama odpadne, bez jediné šmouhy! Jak to, že
se ještě nenašel slovenský konstruktér, který by Němcům ukázal uměle vy
robenou karoserii, z chitinu! Celý slovenský národ by se přes noc stal multi
milionářem a přestal by jezdit ve škodovkách. Stačí si představit karoserii,
která nepotřebuje lakování ani ochranu proti korozi, je stálá za horka i chladu,
odolná proti nárazu, je lehčí než kov, nedá se poškrábat a hlavně po promáčk
nutí nabude původní tvar - tedy - trabant snů! A nevadí takové chitinové karo
serii kyseliny ani hydroxidy, stále se leskne, aniž by ji kdo myl nebo leštil.
A ještě víc jsem užasla v Brně, po knižním zjištění, že chitin je směsí bílku a
cukru. Taková vymyšlenost kuchyňská, čistě chemicky vzato pouhá směs bílku
a cukru, a vědci nedokážou napodobit tuto komplikovanou submikroskopickou strukturu. Už aby nějaká novodobá madam Curie si dala objednávku na
dodávku chrobáků ze Slovenska, do laboratoří západní metropole.
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* * *

Ostrovskij ve Sněhurce má zdůrazněné „rozviklané schůdky“
nepořádek tedy vždy jako nutná součást slovanského folklóru.

***
V zlátnoucí barvě gdaňské kořalky se už utopil nejeden generální štáb
v Evropě. Umím si představit elektrikáře z tamních loděnic Walesu, že při
práci používá rozviklané schůdky a nosí šije přes rameno.

***
Pravda člověka narozeného na východ od Labe:
Vtip je nepravost. - Martin Luther, Postila 1525
*

***
Čechy už jako středověká hospoda:
společná mísa i miska na peníze. Vybírá se na Angolu.

***
Fotbalisté Zbrojovky vypadli - za šoku značné části mužského obyvatel
stva Brna - z I. ligy a sestoupili do české národní ligy. Ta česká národní málem jako propadliště do pekel - není i tato drobnost v současném kon
textu myšlení národa něčím příznačným? Český národ pouhý a omezení jen
na republikou českou - jako příznak krachu. A přitom právě ve Zbrojovce
vznikl v r. 1980 první „Klub mladých přátel SNB“ v Čechách: aby se i ofi
ciálně eliminovala činnost mladých fandů Zbrojovky. Čiň socialistickému
čertu dobře a peklem se ti odmění...
Těsně vedle zdí jediného ostravského chrámu v centru města (Božského
Spasitele) vybudovala naše společnost veřejné záchodky. I tam však bují
potřeba poezie: ve vstupní katakombální prostoře dámské části visela na le
pence, v začátku července, vyrytá báseň. Sepsaná správcovou oněch pros
tor. Zbytečně ji však ukrývala před božím světlem letošního parného léta.
Mnohý zasloužilý umělec a básník by ji rád vydal ve svých Sebraných spi
sech. Cituji: Žena je všude / kde je jí třeba / žena je kormidlo života / žena
je láska, práce / i něha / všude je její ochota.
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Po rozsudcích a uvěznění mladých františkánů v Plzni a Liberci jsem
znovu nahlédla do Ústavy ČSSR. Ano, je tam právně zakotvena rovnopráv
nost mužů a žen před zákonem. Ženy však - i když často s nepřekonatelný
mi potížemi - vstupují občas do řeholních řádů, zatím co u mužů je tato
snaha přísně trestná... Ústavu ČSSR jsem dala rychle z domu, abych nad ní
nemusela přemýšlet: v antikvariátu (v tom krásném, hned za Karlovým
mostem) ji však odmítli odkoupit!
z

v

* * *

Známe trojí druh mrtvice: srdeční, mozkovou a mordovou. Ta třetí
ohrožuje před r. 1984 celé národy!
* * *

Stále se mýlit je zázrakem českého fortelu...
* * *

Na polích stále dokola: rentabilní vnady - indolentní sedlák.
* * *

Sunar v denním tisku: mléko, obsahující všechny živiny, až na salám...
Tak spravedlivě a profesionálně se redakce tváří: dávají do sunaru všechny
živiny, přec!
* * *

Mezní cíl čs. televize: genitál je přitažlivý i odpudivý zároveň, protože
soustřeďuje libost, uvolnění, veselí, smutek, úděs a napětí najednou a současně.
* * *

Televizní hokej z mistrovství v přctepleném květnu: hokejisté v přilbách
s průbojnými ocásky hokejek - hra spermií s dopravením poselství kotouče
do skuliny chráněného vajíčka - branky. Především sovětské...
* * *

V Čechách každým rokem koncem února měsíc páchne jako štiplavý
prach - ale ne střelný! Pak přichází křesťanský velikonoční smích a vedra
v květnu.
* * *

Návrh májového hesla: Celý vesmír je přechodná fáze od socialismu ke
komunismu.
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* * *

Policajti odstřelují při manévrech tryskovými stříkačkami požárníků
Mléčnou dráhu, až jim hvězdičky padají na ramena. Říká se jim mlíkaři...
* * *

Bartolomějská noc chystaná na Bartolomejské v Praze? Zas?
* * *

Jak přesná je čeština ve slově: chmatáci! Při modlitbě není hlavní jazyk,
ale dech překvapeného anděla!
Skopci - to je znamení samoty. Škvorecký: programová jízlivost. Páral:
všeobecná bezbožnost.
* * *

Synové, ministranti, se dostali s panem farářem až do Zlonic. Očekávala
jsem pak nějakou zmínku o zlonických zvonech, ale oni, jeden přes dru
hého, mluvili pouze o okolí těch zvonů. Jak mezi dvěma věžemi je ve
střešním prostoru aspoň sto holubů, sto, a všichni žijí jen uvnitř půdy, pro
tože jsou všechny otvory zadrátované! A klenba kostela je svrchu celá pokaděná, zanesená trusem a ti holubi se rodí uvnitř a celý život prožijí jen
mezi těmi trámy pod krytinou. A kdo je krmí? ptala jsem se. No přece ti
holubi, co žijí venku, krmí ty uvnitř, my jsme to viděli. A kdo jim dává pít?
Něco jim naprší a pít jim dávají taky ti holubi zvenku, skrze ta oka v drá
tech. My jsme to viděli - bez těch holubů venku by ti uvnitř dávno zahynuli,
tak je to. Chtěla jsem dále protestovat s argumenty světa dospělých, ale
náhle jsem si uvědomila, že ti skutečně dospělí kolem mne, co přijali oku
paci a večerníky městských výborů strany jako skutečnost nutnou a živou,
vidí nás v disentu pohádkově stejně jako ty zlonické holuby: však oni je živí
zvenku, Škvorečtí za knihy a emigrantští katolíci ty své katolíky skrze
Křesťanskou akademii, nějak je již uživí ze zobáčku do zobáčku, i napít jim
dají, je to zvláštní uzavřený, disidentský svět a vůbec je nejlepší nestarat se,
jak lidé v něm fyzicky žijí... A není to naše přežívání bez kompromisu, tím
nejlépe žitým zázrakem, až si samotný tento fakt legendy vynutí?
* * *
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V Kremnici mne mile překvapilo setkání s kamenným Janem Nepomuckým, u potoka ve středu města. Ve výši nad celým městem, v oblouku
kopců dusal vlak někam k sv. Martinu. Začali jsme se bavit o pěších pocho
dech jezuity Františka Lízny skrze Slovensko na Velehrad. O jeho mši slou
žené na pařezu v začátku pochodu, přesně na opuštěném místě ve styku
hranic Československa, Polska a SSSR. Někdy se mi při připomínce melasy
svěcených a neposvěcených míst vlasti vybaví literární šok z hodin katechis
mu pro dospělé, kdy jsem v mysli zavrhla provokující, nám položenou otázku: Je v Bibli přímý citát z děl jménem známých řeckých básníků? Ze
tomu tak je, že evropští literáti pronikli svým dílem až do Bible, to mne
šokovalo. I pro pamfletický způsob toho průniku! Sv. Pavel ve svém listě Titovi 1, 12-13, přímo cituje řeckého básníka Epimenidese: „Jeden z nich, je
jich vlastní prorok, řekl: Kréťané jsou sami lháři, zlá zvířata, lenivá břicha.“
Přitom Epimenides byl myšlenkovým tvůrcem athénského oltáře, zasvěce
ného - Neznámému Bohu - u kterého se právě sv. Pavel pokusil ve spřátele
né cizině zvěstovat Krista. Šest století čekal Epimenidesem vztyčený oltář
na Areopagu na vstup do Bible (Skutky apoštolské 17, 22-23), aby se z myšlen
kového díla filosofa a básníka dostala do Bible jen nadávka. A urážka sou
sedního, bratrského národa.

***
Předmluvy a doslovy v ČSSR svedou už i Tomáše Alvu Edisona předsta
vit pouze jako režiséra filmu o upíru Frankensteinovi.

***
Ze statistické ročenky: každý Čechoslovák spotřebuje za den 25 kostek
cukru. Ta touha po stádné formované sladkosti!

***
Politické procesy z hlediska státu: děti si nikdy nedají ujít to potěšení se děsit!

***
Vláda vzešlá z revoluce buduje vždy nové a noblesnější hřbitovy. Ta,
která překonala Dubčekovu kontrarevoluci, naváží teď na žulové polopylony Ústředního hřbitova v Brně tanky!

***
Nynější Čechy po normalizaci: v krajině sypkého úsměvu rozevřená ta
gurmánska ústa pravdy!
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* * *

Proč jsem se dožil tolika let? Díky chatrnému zdraví jsem nemusel na
vojnu a do žádné války a v roce 1948 - to už jsem byl v invalidním důchodu.
(občan od Znojma, nar. 1888)

***
Literát v domácnosti, který neemigroval: připoutali ho ke dřezu a pak ho
zapíchli. A viděl hvězdy jako výkaly knižních molů.

***
El. senzorický psací stroj s 300 průklepy: (sen tichého literáta).

***
Ze situace Východu: třikrát onen OST - volnost, rovnost, stádovost. Na
rozsáhlých planinách...

***
Ve východních Himalájích je kmen Tabšu, kde muži i ženy mluví dvěma
rozdílnými jazyky. Tam se narodila první feministka planety. U nás se to
zatím týká dospívajících a dospělých - čím dál tím víc... Básník, uvězněný na
doživotí, si mi stěžoval, že jeho syn nerozumně na jaře házel po příslušní
cích VB kamením: dívky si při té příležitosti odhalovaly ňadra.

***
Smysl jednoho komentáře o anonymech z televizních Aktualit: ano,
všechny udavačské dopisy jsou psány modrou krví.

***
Manželka laureáta, za spisování o zvířatech, v Divadle bratří
* Mrštíků: a zavěsila se do jeho podpaždí, jako by žena byla teploměrem
lidské kultury.
* * *

Nebozí vlasatci: líbají se, aby se ubezpečili, že nejsou mrtví. Na rušné
ulici. A to je sexuální budoucnost všech se všemi.
* * *

Na Vítkově: opičí divadlo za zadkem koně. Neboť, co nepřevzali
z křesťanství, že na to nemají, při nekonečném oficiálním projevu: humoru
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vyhradil záverečnou část kázání nejlepší kazatel. Oni se lesknou jak hliníko
vé puklíky z metra: všichni potřebujeme obložit své betonové svědomí?
* * *

Moudrost státníkova (když upíjí ze sklenky při projevu): Jsem
přesvědčen, že každému bych mohl pouze zamlčet ono tajemství, v jehož
stínu tloustneme...
* * *

První volby, zaznamenané v dějinách spásy, dopadly vítězně pro Barabáše!
* * *

Církev v ČSSR mlčí o tom, co vidíme na první pohled a jako současníci:
učí nás vidět, a ne fotografovat.
* * *

Portrét politika: A zůstala v něm jen slovní troska...
* * *

Moderní architektura Paláce kultury v Praze, vyprojektovaná Vojenským
ústavem, je v práci se sklem - tedy v zrcadlení se světa. A jeho hrůzy. Jedním ze
tří hlavních architektů je bývalý jezuita.
* * *

v

Jediné nehlídané hranice Československa: opíjet se vlastním tělem, tomu
se říká - užít si!
* * *

O hodnotě, obyvatel Československa nerozhoduje to, co každý z nich
zná, ale co koná?
* * *

Z májových pobožností: Bůh, který rozdává v neděli neznámé radosti, je
v těchto týdnech poblíž každého většího domu v objetí srpu a kladiva.
* * *

Konec normalizace před rokem 2000? (Vítěz trestá postupně, potupně a
kruté, až spadne do porážky.)
* * *
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První až třetí přikázání pro voliče na Západě:
Nepozornost při četbě denního tisku, předpokládaná, to je živná půda
pro vznik všech diktatur.

***
Z vysokoškolského diáře:
studovaný termín: Kulturní spotřebitelé
dop. literatura: Sok z budoucnosti.
v

***
Socialistická cesta čs. zemědělství: zbytky strojů měněných v hnůj se na
vracejí zemi.

***
Jako první na světě (?) jsme zajistili vyšší životní standart obyvatelům
venkova, ale co - kromě hesel o tom - zbylo obyvatelům panelových měst?

***
Před sto lety byl fedrovní list místo pasu, a dnes je pas kovovou přezkou
z opasku, u hranic...

***
K 19. století v Čechách: I tehdy bylo možné odebírat Čechům vztah
k mnohému - k svobodě, k Polsku, k bohu, k Církvi - ale vztah k jaru si
ubránili. Pro jarní měsíce zůstala v češtině západní jména - april a máj.
Tento latinský vztah k jaru jim nebylo možné vzít.

***
Ještě jednou v tomto století? Jakmile s námi přestane počítat velmoc, na
kterou jsme spoléhali, propadáme do beznaděje, místo abychom se radova
li z hodnoty nabyté svobody. I na dobu jednoho týdne...

***
Lidé na pražských ulicích, v počátcích jara 1983: konzervy vytažené ze soli.

***
Její bradavky zvířené úspěchem! (Mladá soudkyně v Justičním paláci při
rozsudku dle § 100.)

***

11

I manželství jako tělesná vada pro budoucnost, řešená chirurgy v soud
covských talárech!
* * *

•

Náš protestantismus 2. půle 20. století: Žádná skála není taková, jako
můj Bůh. (Nápis na žulovém pomníku presbytera na Českomoravské vysočme.)
* * *

Opětné poučení z 1. září, tentokrát od Ochotského moře: Veliké národy
věří v sebe a v případě nutnosti musí fakta věřit v ně. Pokud je nová válka
nesmete se stolu. Ta fakta...
*'

* * *

v

Ríše Démonie zná jen smrtonosné hranice.
* * *

Neúprosný čas přesvědčuje jednotlivé komunisty víc, než jakékoliv poli
tické argumenty...
* * *

Poučení ze soukolí propagandy, když se rozjede naplno: Mnohomluvný
Bůh při stvoření světa by vytvořil nedýchatelno!
* * *

v

V Cechách, po stržení Mariánského sloupu na Staroměstkém náměstí,
vyvstal problém, kterým se bude zabývat celý svět v příštím století: skutečná
žena. Co je to skutečná žena?
* * *

Smutná předvojenská příprava dívek z českých univerzit: v okopech tichého
rozhovoru o lásce - v krvi potratů. Tak platí za své rudé vysokoškolské diplomy!
* * *

Vědecký inzerát z oblasti antikoncepce: Hledá se mechanický mikropřístroj, spalující folikul. Co nejvýkonnější a co nejmenší krematorium
musí mít přednost vstupu ve dveřích života! A zákony státu tuto přednost
vstupu již upraví. (V Bratislavě byly nedávno k zakoupení plakáty budovy
v borovicovém háji, s nápisem: První slovenské krematorium, další vstup
Slovenska do moderní Evropy.)
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* * *

Petřínská rozhledna: Věda a technika byla pokusně vznosná před lidmi
pouze v 19. století. V současnosti je to nepřístupný podstavec antény slouží
cí podivným účelům. S tabulemi výhružnými vůči lidem.
* * *

Lidé seskupení v Jihlavě kolem karoserie cizího auta vyhlíželi teskně jak
české skleněné perly barvené výtažkem z rybích šupin - při pohledu na ja
ponskou perlu...
* * *

Stát, který umrtvil ekumenickou spolupráci a k drobnějším církvím se chová
s větší benevolencí, naplňuje svým způsobem divné ustanovení z Bible:
nevařit mládě v mléku jeho matky.
* * *

Kdo dobře rozeznává
je stratégem v milostné sféře, ale láskaje mimo tyto
sféry! O tom mluví slovesné umění!
* * *

Po celý rok jsem se snažila
psát žhavou prózu, viděnou chladným citlivým objektivem:
ale kdyby jen to! Žila jsem.
v

* * *

Závěrem - o nápisu - tak jak jsem začala tyto obrázky z cest: Proběhlo letos
okrouhlé výročí smrti českého malíře Vojtěcha Preissiga, kterého i s dcerou
umučili Němci za války. Byl zapojen do odboje, skutečného, ale jako umě
lec nemohl, než risknout cosi ještě navíc: vytvořil tak nejodvážnější pohled
nici svého druhu, na níž alšovskou kresbu Žižky doplnil graficky výrokem,
adresovaným vládcům v protektorátě. Na rubu - za války skutečně vydané! pohlednice bylo uvedeno, jako návod k četbě - „Starý záhadný nápis“. Při
bedlivějším čtení onoho textu pohlednice, jakoby latinského, bylo možné
přečíst bojovné Žižkovo poselství: No mine mi to pálení v oku, abych té
chase natlouci mohl?

(samizdatově zveřejněno v měsíčníku Obsah, říjen 1983)
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Klement Bochořák

Variace
Trocha nemoci na jedné strane zbystruje ducha, na druhé zmalátňuje
a kazí i vyjadřovací postředky. Ale ta influence v předjarní dobé je ojedi
něle záludná. Ještě bych řekl to a ono, nebýt té tíhy kolem čela a nosu, té
záporné síly v těle, která kostnatým prstem upozorňuje: "Teď nesmíš!" Ale
čekejte s tím, co můžete říci právě v nemoci a co vám uteče při uzdravení!

Panu vrchnímu jsem říkal: "Nějak mně není dobře." Odpověděl: "Též se
mně zdá. Na to je svařené víno." Nevěřili byste! Hned po těch řečích bylo
mně lip a uvolnily se ucpané průduchy pro další a jiná vyslovení, a byl jsem
čirý jak horský potok a nadlehčený. Tak tedy bývá, když se s něčím těžkým
svěříte přítelkyni a číšníkovi, a dostal jsem velkou chuť na svařené víno, a ne
jako na lék, ale na nápoj, který "obveseluje srdce člověka", jak stálo na
obraze, patřícím mému pradědovi.
Pisadlo je zvyklé jezdit po papíře, ale já si chci odvykat ten zvyk stále je
třímat jak mečík v psaní zápolení. Vše, co zde píši, vlastně říkáme, než
dořeknu, a pak ať už je konec všeho vysílení slov a aspoň jako vrchovatý ná
prstek ať žiju. Chci žitec, živec býti, živitel, živený, žitý a v tomto smyslu vy
čerpat i všecky činné přívlastky, však nejmíň trpné, už nejmíň trpné! Jak
ryba být a svým pohybem se vepsat do rodného proudu! Též jste tak unave
ni a zároveň na začátku života jako já? —

Dál buďtež má slova, když bez nich to tedy nejde, jak tiché pohřmívání,
které ani mě neleká, řeč na zídce před soumrakem s trochou hudby (řekl
bych), předehra před velkou, nevysilující radostí (chtěl bych říci) - a co
hlavního! Po třech hořejších pomlkách, jež znamenají zapomínání i rozpomění, přišlo léto a doufám, že aspoň tři měsíce zůstane s námi.
Koupu se na přehradě, je sobota odpoledne, lesy a nedaleko hrad. Ne
sportovec, ne barbar, koupu se oddaně, vřele, vždycky tak sedm minut, ach,
koupejte se, když můžete, se mnou, stylově i beze stylu plavte, když ne
dnes, tak v příštím létě.
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Dostávám hlad, ale na to jsem čekal, mám na břehu čtyři broskve, chleba
a maďarský sýr. Nikdy nejezte broskve nebo meruňky a kyselé mléko do
hromady (stojí to za zaznamenání), je to smrtelné a těžce se zvrací, už
nikdy byste se nemohli koupat!
Ach, ještě chvíli, ještě si dopřeju čekat na větší hlad -

Tenkrát crčela v koupelně voda a večer jsem slyšel skladbu, crčela v ní
voda onoho rána, odpovídaly si ozvěnou, taková svěží skladba, dloubnutí
do žeber, když je člověku smutně líno. Vzpomínám na to a vláčně si
plavu a nevědomky Boha si chválím.
Sýr a chleba jsou výtečné, broskve zvlášť, ale dostávám po nich žízeň,
však nedaleko mají pivo. Hořká chuť stahuje, zaceluje, častá kyselá jizví
a leptá. Dáme si pivo.

Je to Händel, ta skladba, hrají ji svatebčanům, vzpomínám si na to při
kouření, a kouření jen pojidle chutná. Mně však znamená jitřní crčení vody
v létě za doprovodu ptactva (ta skladba). Něco tak krásného, povzbuzují
cího jsem slyšel jen dvakrát (říká se "ještě jsem neslyšel nebo jen jednou",
ale nebývá to pravda), a znovu teď slyším na břehu dalekých vod.
Dopíjím, v hostinci jinak nic zvláštního, na nebi roste srpek. Sobota, sobotěnka! Kolikrát jsem byl ptákem a prolétal svěžestí stromů až k luně! Ani
ne jogin a ani ne Gargantua, ten chlubivý, asiže nemocný žrout, jdu domů,
na rameni plavky - Bývala opereta "Z Brna do Brna" a já býval mladší, však
ne tak stár, jak budu zítra, v mysli si zpívám její melodie - nevím, že čekám
na tramvaj.
Flétna přebíjí varhany a oboje zároveň zní, bez halucinace, střízlivě, klid
ně a krásně - sobota, sobotěnka! Protéká mnou klokotný večer, šumivý,
šumný - nasedám. Pan profesor Valoušek, velký přírodopisec a přátel
zvířat, sedí naproti, komusi vykládá o růžovém plameňáku. Chci se zeptat,
jestli ještě žije ten bájný pták, ale pan profesor zmizel, tolik jsem byl zabrán
do myšlenek na fénixe. Předloni jsem ho viděl v bystrckém zoo. Krásný, útlounké dlouhé nohy nesly labutí tělo s růžovým peřím, bílá růžovou sytě
prodýchaná, jak z pohádek o zakletých princích, z pohádky všech vod světa,
šeptané vlnkou vlnce - a třeba už pošel, ale neztratí se, aspoň ne mně.
Jedu (nebo už kráčím?), co kdybych si zašel do kavárny? Je prostorná,
chybí jen louky kolem, a v pozadí les. Houpací židle, uprostřed fontána s ka-
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mennou dívkou, jak místečko ve Španělsku a též jak klášterní kvadratura.
Hrají, ale hudbu mám uvnitř a ona žena přijede až v září. Kterási mladá,
předstírajíc angličtinu, si poroučí džus. Já, který se stále učím moudrosti,
dávám si poměrně lacinějšího turka a sifon, abych zároveň uhasil žízeň.
Trochu mně sice jde na nervy, že se nikdo nerozčiluje nad neurčitou jakostí
dnešní černé kávy, a zároveň jako oblaka hlavou mi táhnou dějiny světa,
však vzápětí musím odejít - v této kavárně je ona místnost absolutně čistá,
až skvoucí. To jednou v Akademické student mně s trpkou ironií povídal:
"Když chcete mít čisto, musíte jít do internacionálu!" Co asi dělá ten chlapec?
A proč se za čistotu musí tolik platit, proč? Dál táhnou mně hlavou dějiny světa.
Přisedá si kníže Lichtenstein, zabloudil do Brna na svých posledních
cestách. Na Vranově má přízeň. Nikdo by přesně nevyznačil, čím je takový
aristokrat elegantní, a jen nevnímavý člověk by to "něco" na něm nepoznal:
ty pohyby, to držení ruky, když vám připaluje cigaretu. Přispíšil si, sám
nekuřák, okamžitě vyndal z kapsy ne zlatý zapalovač, ale sirky, a jakým způ
sobem je položil na stůl! Jen vybraný herec by to po něm dokázal, jenže
kníže Lichtenstein si není vědom toho, jak klade zápalky na stůl. Dovětkem
k mým řečem povídá: "Pasivní rezistenci vůči nepříjemnostem a záporným
stránkám života nejlépe uplatníte existencí. Máte ji v sobě. Jen ji vytáh
nout!" Dávám mu za pravdu, vím co chce říci - cítění lidi spojuje, a ne řeč.
Má zamžený, kultivovaný hlas, nevtíravým způsobem mně poroučí dvakrát
dvě deci nejlepšího vína, které tu mají. Upejpám se (jaké legrační slovo!),
nutně s mírnou přetvářkou, právě totiž moc nemám, ale zas budu mít. Po
půldruhé hodině se loučíme, pan Platejs zaostřuje svůj číšnický čich,
přichází a šeptá mně: "Máme teď dobrou demokracii, ale takoví lidé když
přijdou, to neškodí. Nikomu zde o něm neříkejte, známe ho jen my dva."
Trochu mně knížete závidí a mně je smutno, hořce smutno po tomto jem
ném člověku. Ten by nedovedl zalhat, že volné místo u jeho stolku je obsa
zené! Ach, pryč odtud, pryč!
Všichni taky nelžou, je to pravda, a hodných lidí je tu a tam dost a dost,
jenže se neznají. Nechci být nevděčným škarohlídem, a proto odpusťte
mně, vy hosté, jestli jsem vám v duchu ukřivdil!

Utěšuje mě i mírný večerní vánek, ačkoliv všecko vypadá na bouřku, a jedna
poloznámá píseň, občas mně ulpí na rtech jak jahoda:
"Co bude, je a bylo,
a naopak..."
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Jdu domů přes Špilberk. Sobota, a v létě ještě k tomu! Vlní se ve mně
všelijaká preludia, zas jako by crčela čistá, chladivá voda, a zítra je přece
den Páně, kdybych tomu věřil, hned bych šel do kostela!
Sotva otevřu bránku, spouští se déšť - nebudete tomu věřit - vrzla bránka
a spadla první kapka. Bouřka nic, a neškodilo by trochu bubnů a tamburin a už si dělám domácí pohodlí, jak Robinson si upravuji své místo.
Rozžíhám svíčku, kvůli útulnosti, poradil mně to můj mrtvý přítel. Život se
v
musí vychutnat, hlavně večer, častěji odpoledne. Sukám po bytě, dokořán
okno, otvírám i sebe dokořán, piju a piju dvě šumivé sklenky za sebou. A na
co jsem se zapomněl těšit? Mám přece v ledničce tři jogurty. Celkem laciná
delikatesa, a s džemem. Jím, vzpomínám na dřívější housky, jaké vy mladí
neznáte, a na mrtvou přítelkyni, velmi mně rozuměla. Na procházce v Pisárkách jsne si koupili jogurty, chutnaly nám, a ona pak cestou k tramvaji
zmlkla. Ptal jsem se, proč se zlobí, přiznala, že je jí nevolno z jogurtu, ale
při loučení jí bylo zas dobře - je tomu dávno - od čtyřicítky dolů je každé
desetiletí kratší a kratší, to poznáte -

Aha, broskve jsem přinesl z koupaliště, jsou trochu otlačené, pro zítřek
dobré budou, nehodily by se po jogurtu (provázejí mě jak výstraha smrti),
dnes už nebudu jíst nic - uvidíme. Omývám si pod vodovodem zubní proté
zu, voda přitom chladí prsty, znovu dostávám žízeň, áach, je tam ještě jedno
pivo, piju a piju, oknem proudí léto, už zas vidět hvězdy, jsem téměř čirý -

"Dneska si dám dovolenou ..."
Zpívám si v mírném rauši. Náhle dostávám chuť na pohovor s někým,
týkal by se plynutí času od konce k začátku, to jest k této přítomné chvíli a taky
zpět, za nás, jsme obklopeni časem, vpředu k naší poslední vteřině,
vzadu i dějinami svého rodu, dědictvím matek a pradědů, jejich fyzické
krve (víc než dějinami politickými), nahoře pak a dole pod nohama časem
na orloji hvězd, k nám zdánlivě netečných.

Hvězdy bývají nejkrásnější, když stárnem, byť bychom po nich jen hodili
okem, velebné sice, ale trochu v nás zdomácnělé. Maminka prášila večer u okna
hadr, pohlédla nahoru, pousmála se a šla rozestýlat Je trochu chladno. Jsem určován i počasím, já to vím. Paní Zámolová
měla v červnu chřipku, pan Muška též, ale člověk na to nesmí myslet, kam
by přišel? Dost toho bylo v březnu.
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Stojím nad knihovnou. Je prý i literatura o poznávání literárního díla, za
sto let budou dějiny dějin poznávání literárního díla, pak dějin dějin těchto
dějin - opravdu, čím je nás na světě víc, tím víc toho víme? Neodpovídám,
jen se ptám. Mám-li však číst o tom, co jsem už četl, to se mně příčí. A přece je
v takové teorii řada zajímavých, poutavých nápadů. Dobrý nápad a postřeh
mohou dát čtenáři i příjemnou pohodu, najdu je, i když se podívám do
knihy namátkou, jen musím mít odvahu dívat se složitým k jednoduchému
a nedat se složitým zmást. A dále: filosoficky myslet znamená ověřit si
něco, co mě k onomu myšlení popohnalo, nebo se filosofování kryje jen
s vymýšleným? To jest - ó, hrůzo! - s tím, co není? Jak a kudy zde vést
rozlišovací čáru? Hned se však uklidňuji a říkám si: I tak zvané vymyšlené
mívá nějakou oprávněnost, už proto, že je vůbec vnímám a aspoň mlhavě
mu rozumím. Což kde je nic, lze o něčem mluvit a psát? V každém lidském
slově je odlesk nějaké věci nebo přímo její obsah, k tomu mě nutí celé mé
já, hned se však bouřím a znovu se ptám: Jak mám vést evidentní,
rozlišovací čáru mezi správným a nesprávným, mezi domněnkou a skuteč
ností, mezi úmyslným klamem a schovanou pravdou? Ale opět se uklidňuji:
Tuším pravdivé, správné, aspoň ve vteřinách, i když někdy prchne, sotva je
držím - kam zařadí filosof tušení, někdy tak těžko sdělitelné a věrohodné?
Věrohodné? Koho přesvědčím o věci, kterou tuším? Ta věc je však můj po
klad, aspoň že můj...
Před domem u Podlahů svítí chodník - mm - mm - m - i slavíka uslyším
tlouci, když chci, až ze Slovácka.

Někdy mně chybí znalost cizích jazyků, a věříte, že někdy ne? Na Národ
ní třídě jsem viděl na obálce citát z toho, co stálo uvnitř, tři nebo více latin
ských (snad francouzských) slov, a zašeptal jsem: "To jsou mé večerní
vztahy, to je má tma." V chůzi se ve mně rozložil a do mne proložil onen
citát, už daleko za výlohou, jenže kdybych řekl totéž, a česky, jak umím,
opakoval bych se v tom, co jsem vyslovil o noci jinde: citát kromě jiného ob
sahoval mně velmi známé slovo nox (nuit) a ihned jsem uhádl, co obsahuje
v celku, neboť vím hluboko, až k světlu, co je noc, vím jak člověk i zvíře, až
hanba mluvit, až radostno mluvit, znám ji jak těsnopisec, který by nestačil
vše o ní zapisovat, a slyším-li noc - byla to obálka zábavné literatury - co ji
ného mohl bych slyšet a číst, než co vím sám? Když ona, tak tedy jen ta,
která je ve mně, a rozumíte-li tomu, co říkám, vaše noc je i má -
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Stojím nad knihovnou v záři luny, co si mám vybrat? Něco upřímného a co
platí stále a zas, ne dílo nějakého mladého vševěda, spíš děda, který se učí,
něco jak na dlani, však plné tajemství, něco reálného o záhadách, a zas ne
záhadného o realitách života, nějaké dílo bez recese a podtextů, o těchto
dvou se tolik mluví, a já se v nich nevyznám, ačkoliv -

Rád jsem však uslyšel, že dlouhé popisy jsou zas moderní. I popisy velmi
rozsáhlé často neunaví, čtenáři je při nich teplo u srdce a je mu čehosi líto,
když skončí, jako by věci byly nevyčerpatelné. Přetrvávají nás, chtěli by
chom z nich vyčíst něco víc, co je v nás, vyčíst i svědectví dějin, ulpělé na
nich už do ticha, usmíření, když bitva už dávno skončila a ze vší její krvavé
slávy zbyla jen polorozpadlá výzbroj nebo Metternichovy domácí karty,
bitva lidského srdce, narážejícího na blánu ubývajícího času, nejen císařská
válka velkého pumprlíka Napoleona -

Však slyš - Kdosi mluví, odříkává krásnou otcovštinu, mateřštinu, řeč
vemlouvající se, beze smyslu, chuť má jak ořechy s chlebem, stupňovaná
a klesající, za devátou stěnou a zas blíž, a slovem neublíží, koupe můj sluch,
řeč odtažitá, však důvěrná a přísná jak starý chór, každé slovo vlnka, celek
obsahuje a sebe zvlášť, hned by mohla skončit a dořekla by, ta čechořečtina, jež na nic neodpovídá, na nic se neptá, panenská, dávno zrozená...
”To asi byla obranná reakce na vaše časté otázky, když nikam nevedou,”
řekl mně psycholog. "Já též někdy potřebuji nikoho se na nic neptat a niko
mu na nic neodpovídat, a přece si s někým promluvit, popovídat. Je to tak:
mnoho knih máme, a nestačí nám a několik málo hlavních, které bychom
potřebovali, není. Někteří v nich píší víc, než vědí, a jiní míň, než vědí. Já
bych skoro dal přednost prvním.”

Povytahuji svazky namátkou, při měsíci. "Dějiny Egypta", "Středověká
společnost", "Moderní počítače". Nikdo z Egypta, nikdo ze středověku, jen
o nich, z kolikáté už ruky? Ale i to bývá zajímavé a studovat dohady, z toho
se nevymotáme, a co dělá v kuchyni svíčka? Neškodilo by deset minut do
brých duchů!
Žák má strach, než odříká dějiny Egypta, a má to být radost ze vzdělání.
Rovněž tak státní zkouška z Bacha, třeba ne z toho ministra, z Bacha kom
ponisty. Hudba je přece uvolnění a krása, a adept má strach!

Ó, vy kulturní a politické dějiny lidstva, věděti o vás patří ke vzdělání! Ó,
Alexandře Veliký, kolik lidí jsi zabil? A ty, bitvo u Thermopyl (smekl bych
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čepicí, přijda k té soutěsce), smrtelná muka tvých vojínů si neuvědomuje
me, jak bys byla jen bitva a na rány tvých vojínů nesedal hmyz! Však učeb
nice dějepisu, o tobě tak klidně, nezúčastněně pojednávající, je krásná - bez
ironie říkám - krásná. Ale jak jsem byl úzkostně neklidný a měl citové bole
ní břicha, než jsem začal být, čerpaje z ní, zkoušen z dějin starého Řecka!
Kdy bez obav všecko obsáhneme a všecko volně obsáhne nás?

Anebo státní účetnictví, etátní kniha. Učil jsem se o ní, abych na základě
jistých vědomostí pracoval pro jiné, jak oni ve svém pro mne, ale chodívám
do kanceláře nerad, nerad, a šéf se dnes vrátí. Též má své potíže, snad
(kdybych věděl, že má, ulevilo by se mně), ale v kanceláři je odlidštěný,
protiva stroj. Jsem pro nutnou, obecně prospěšnou přísnost, ale proč na
jisté vrchní šéfy nikdo nemůže, jedině těžká nemoc a smrt (jak na mne?)?
Pak snad jdou do sebe (jen kdybych to věděl!). Kdy bez obav všecko obsáh
neme a všecko volně obsáhne nás? Je neklid. To bývá šum a ruch, venku i v nitru člověka, a je to někdy cel
kem zdravý život. A je úzkostný neklid, jen v nitru člověka - nezdravý život.

Pššc! Kocour tíživých myšlenek se mě ptá: "Ty nejsi ani trochu ničím
vinen, ani trochu?"
"Máš pravdu. Snaha, snaha! To máš vědět i ty, jsi-li moudrý, a ne jen
našeptavač. Pššc!"
V krásné chvíli jít do sebe je též dobrá chvilka. V opojení se se vším
smiřujeme, v depresích a podobně zas na všecko nadáváme. Kontrolovat
svět však má být sebekontrola.
Tak říkám si při otevřených oknech, sebe sobě si otvírám, a čistý čas jak
vánek zas mnou probíhá a ještě nechci jít spát. Jsem vyvážen jak vážka nad
vodou, teď bez námahy.

Copak dělá svíčka, Hoří, vypadá jak opravdový filosof: klidně hoří.
Slyším hru karet, cítím dýmku, osm přátel v čistém, nezáludném výčepu se
sobotně baví, oknem posílá pozdrav neděle. Ani humor, ani vážnost, ani
smutek, ani radost - špatně říkám - spíš humor, takový necítěný, ale poctivý
od kosti, a radost právě že nevázaná. Příliš hlučná bývá vázaná radost
(někdy též ne), a i k té nejskromnější musí být popud, třeba pohled něja
kých milých očí - jsem totiž realista.
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Někdy se zasmějete, až se zatočíte, když jiný se nebude smát. Nevidí to.
Třeba dva kominíci pod sluncem jsou něco tak milého, až legračního, a nutno
aspoň jednou opakovat, že dva kominíci pod sluncem, třeba v pátek, jsou
něco neskonale milého, až legračního, aby ten, komu to povídáte - vám ne
rozuměl. A dále otevřeně a poctivě říkám, že kuřata na dvorku jsou cosi
strašně roztomilého a legračního, a vím dnes jak za deset let, že kuřátka na
dvorku, když běží za kvočnou, jsou něco nevýslovně roztomilého a legrač
ního. A řeknu-li, že někdy se směju, až nechápete a až to slyšet, ani vidět
není - a nechci totéž opakovat o pláči - ten je vždy soukromá věc. A už brzy
ukončím tento svůj - záznam —

Nezabloudit v lidském hvozdě,
nesmát se pozdě!

Tak je to, vím to, i když se to rýmuje. A jakýsi šotek hledí ze stolní po
krývky, chtěli byste, aby smrtihlav, bylo by to zajímavé a zvláštní, a za let
ních večerů létávají smrtihlavové, ale je to legrační vzorek na plátně, nic
míň. Dostávám chuť složit humoristickou povídku, napsat však něco s úmyslem,
že to bude humoristické, se nedaří. Tragedii si vymyslím, humor a anekdotu
ne, ty musí přijít, ukázat se, třeba za pohledem nějakých milých očí. Šotkovi
zatřpytí se zvonek nenadále Je i humor skoro neznatelný, rozptýlený v mnoha věcech, o kterých je
zároveň řeč - Čapkovy "Povídky z kapsy" - a též humor věty, ani ne tak
jejího obsahu, těžko se to dá říct, perlí se a vlní třeba v knížkách Antonína
Novotného o staré Praze, onehdy jsem si jednu přečetl, starou dvacet let,
s uznáním, že to nejposlednější nemusí být nej milejší. A co pukrlata a roz
tomilé piruety slov v barokních kázáních? Jedná se tam o vážnou věc, ale
doslova humor slov, jejich zvukové symfonie, tam tančí a září. Jak se stává,
když vám někdo nerozumí, jeden člověk mně vytkl: "Tak to není, jak vy to
berete, slovo jen jako zvuk nic není." V jiných případech měl pravdu, v tomto
ne, protože neměl smysl pro humor slov. Já dále vím, že i slovo s obsahem
bývá málo, někdy je to nuda nebo zvyk, jindy rozpaky, těžká upřímnost či
upřímnost oklikou, nebo něco značně závažného, pod čím i slovo samo po
klesá a není mu do smíchu - něco takového právě slyším zpod oken, jakýsi
hovor. Co myslíte, že asi znamená?
v

"Stáli jste venku, byl bych se k vám byl přidal, ale myslel jsem, že čekáte
na toho starého pána. Právě mohl otevřít dveře a mně by to bylo divné,
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trapné. Zeptal by se: "Co si přejete, co jim chcete?" Pak jste šli pár kroků
za mnou, ostýchal jsem se ohlédnout, abyste si nemysleli, že se vám vy
hýbám. Proto jsem čekal, až vás zas uvidím."

"To nám nevadí, my se nezlobíme." Kolik situací zde mohlo padat v úvahu. Aspoň jedna. Kdo z mluvících se
mýlil, kdo ne? Myslím, že možná, možná nikdo. Kdo lhal? Nikdo. Jednomu
z těch tří muselo být dost divně? Kterému?
Mám dál obracet stránky svého přemítání? Každá kniha jednou se zavře
a jiná se nabídne, vnutí, už ne tak krásná. A něco ani nelze říci, i kdybys
chtěl, z dálky uslyšíš třeba cvrčka, pozor! "Šílená jasnost mi letěla smysly ..." - O. Březina

•

Nuže, půjdeme spat, jak se chodívá, když i dobrého večera máme dost.
Trochu začínám být jak přehrané housle a kdesi na hranicích, kde by člo
věk, když má, co má, chtěl zas něco jiného, i za cenu dobrého, jistotného
spánku. Ale něco si poradím: zítra budu zastřelen. Brzy ráno přijdou. Tak,
dnes mám poslední noc, vzpomeňte na mne v dobrém Ó ne, nebudu zastřelen, to jsem si vymyslel, abych se povzbudil. Ráno
vstanu, uvařím si bílou kávu, umeju se, učešu se a tak dál, a řeknu si, že po
prvé vidím světlo. Tak se musí děcko vychovávat, i když je mu přes padesát,
tak se musí učit vděčnosti. Dostávám chuť na džem a vzápětí na salám, snad
bych je někde našel, ale nechám si zajít chuť, s díkem za to, že zítra nebudu
zastřelen. Kus chleba se solí si beru do postele, detektivku s předsevzetím, že
zítra se pokusím vykonat, na co jsem byl včera a dnes nešikovný -

Odbila desátá hodina, slyš, slavík, strojek ve mně natažený! Ale už zmlkni,
ať začne tikat úplný klid. Zítra se vrátí slunce nebo my k němu, a oč se vsadíte,
že ano? A taky to jednou nebude, na věky nemusí být.
Tak. Zúžit se do prohloubení...

Vánek chladí bosé nohy, palec jedné s palcem druhé žertují. Je legrační,
a ještě jiné, všimnout si svých bosých nohou. Boty a šaty neříkají o nás prav
du. - To jen tak mimochem, pro úsměv.
Vypadá to jak vymyšlené, ale vtírá se mně chuť na kompot. Trochu jab
lečného kompotu pro pozdvižení k životu. Za prvé ho doma nemám a za
druhé všecko hned nemusíš mít. Lahodím si na zemité chuti chleba se solí.
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Přicházejí pánové Maigret a Perry Mason, kavalíři spravedlnosti, jejich
hlasy jdou blíž a blíž - táak!
Měsíc jak v opeře "V studni". Vzpomínám na fotku naší země, pořízenou
tam v tmách. Jakýsi nános vidíš, škraloup. To civilizace s kulturou povlékají
její kulovou plochu, to dějiny na ní usychají. Bedlivě tam sebe hledejme.
Kde jsem, kde jsi? Kdy se konečně uvidíme v nadhledu? Pomůže ten obrá
zek sebekritice lidstva? Když mám ovšem kloubový revmatismus, ani hvězdné
galaxie mně nepomohou, jen, aspoň trochu, nějaký lék z těla zemičky,
země. A něco slyším, protože na něco nemohu zapomenout, kdybych i dlouho
vyhnancem byl: tam na jednom malinkém místečku hrají Smetanovu "Mou
vlast". Proč slzím? -

Vánek chladí hlavu, do polohy klidu rozehrává vzpomínku na jedny milé,
čarokrásné oči. Který anděl je vlíbal tam do očnic? Tak hned se ne
nadchnu, ale ten oheň, ta rosa!
Na Myslivně se ještě svítí. Aspoň je o něco méně smutku. Ale nemylme
se, mně teď opravdu nic neschází.

Druhá tečka první míjí, přichází třetí vteřina. Naznak se uvolnit, prohloubit
se do zúžení a plout podél zelených břehů jak rybka vstříc proudům,
které v ní zaniknou...

Sbohem, ahoj a na shledanou!
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Básně romanopisců
Ivan Slavík
Básnická tvorba romanopisců, stejně jako naopak románová a novelistická tvorba básníků (např. Mácha, Puškin, Lermontov, Eichendorff a d.)
představuje zajímavou, někdy překvapivou kuriozitu v dějinách literatury.
Někdy je to činnost, kterou vyvíjeli krátce a okrajově, a literární příručky
a slovníky se o ní ani nezmiňují. Tím exotičtější je, když se s takovou notou
v tvorbě známých a uznávaných prozaiků setkáme. To je v našem souboru
básní případ všech zde zařazených francouzských autorů - Marcela Prousta
(1871-1922), tvůrce několikadílného Hledání ztraceného času, André
Gidea (1869-1961), autora Imoralisty, Penězokazů, Vatikánských kobek
a protistalinského Návratu ze Sovětského svazu, který nedal spát S. K. Neu
mannovi i Jul. Fučíkovi, Jeana Giraudouxe (1882-1944) s jeho Zuzankou
a Tichým oceánem či Dobrodužstvím touhy, mistrovsky přeloženým Jaro
slavem Zaorálkem a ilustrovanými paní Toyen. Nebo Francois Mauriaca
(1885-1970), jenž napsal např. Klubko zmijí, Poušť lásky či Cesty k moři a jehož
básně, byť nemnohé, nám připadají zvlášť sugestivní a stejnou vírou
prodchnuté jako jeho prózy, anebo konečně Francise Carca (1886-1958),
jenž proslul ve třicátých letech romány z prostředí pařížských apačů (Parta,
Štvanec), ale v mládí si napřed zabásnil podle vzoru svého milovaného mi
stra Kontrarýmů, tvůrce tzv. fantazismu P. J. Touleta.

U jiných tvoří básnická tvorba sice vedlejší, ale nezanedbatelnou kolej
jejich tvorby, která v literárních medailonech nebývá opomenuta. Tak je
tomu např. v případě velkého viktoriánského Angličana Thomase Hardyho
(1840-1928), jehož stěžejní díla jsou sice romány Neblahý Juda, Rodákův
návrat, Tess z ďUrbervillů a d., nicméně že byl také lyrik a básník, nesmí
být u něho zamlčováno, podobně jako o autoru Ostrova pokladů, Černého
šípu, Katriony, Pána z Ballantrae i Doktora Jeckyla a pana Hyda Robertu
Louisi Stevensonovi každé malé dítě v Anglii ví, že napsal také Dětskou za
hrádku veršů. U Němce Theodora Storma (1817-88), mistrovského po
vídkáře, např. v Pavlu loutkáři či Jezdci na bělouši, jsou dokonce jeho
Gedichte pokládány za rovnocennou část jeho tvorby, a původkyně ro
mánových kritik Ricarda Huchová (1864-1947) po celý život psala vedle
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např. Velké války, čímž je míněna válka třicetiletá, či románového díla s ná
zvem Z vítězné ulice, také subjektivní a reflexivní lyriku. Paula Groggerová,
od jejíhož narození letos uplývá sto let, spolupřekladatelem jejíhož románu
Brána na Grimmingu byl Jan Čep a jejíž půvabné novely Legenda o loupež
nících a Legenda o matce v překladu Bohuslava Durycha vydal ve Staré
Říši Josef Florian, psala také básně. Jen nejnovější odeonský Slovník auto
rů německého jazyka o ní zcela a úplně mlčí.

Marcel Proust
Antoine Watteau
Stromy i tváře zdobí soumrak zešeření,
v škrabošce neurčité, s modrou halenou.
Prach polibků kol úst, ta rýha znechucení...
Vlna se něžnou zdá a - blízká - vzdálenou.
A maškaráda, jiná nostalgie dálky,
opřádá gesta vzdání kouzlem, falší, trápením z moudrosti lásky, z poezie, ze zahálky?
Chce milování krášleno být s uměním:
Tady je hudba, ticho, snídaně a bárky...

Jean Giraudoux
Epenor
Hle smutné Bellae s lesem
i opatství tu je
a Mail s tím mořským plesem
(jež neexistuje)
a dále vidím vskutku,
že podzim přichází,
troubí na němou tmbku
bez valných nesnází.
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Paula Groggerová
Požehnání domu (1892)
Než vejdeš, smekni dříve
a vstup jen s bázní Boží do šera.
Z každé té truhly u zdi křivé
zázračný doušek lásky vyvěrá.

Čpí z každé spáry vůně tymiánu.
Matčino prádlo v skříni na chodbě.
Keř ze zlata a stříbra stojí v džbánu,
z kterého pil tvůj otec o svatbě.
Pod střechou kužel s přízí tenkou,
len v bledé stužce najdeš vised,
slonový kříž i s čistou plenkou
a závěť opatřenou pečetí.

Ze zakouřených rámu, s výše
se na tě nebožtíci dívají.
Vyslov tu jejich jména tiše,
pohlaď ty dávné šaty potají.
Vždyť ještě ve slunečním světle víří
starého prachu stále nový rej,
tak jako kytky za okenní mříží
mění svůj stařecký i dětský obličej.

Hodiny vždycky stejně odbíjejí,
potomkům pot se perlí po skráni,
slavnostní zvyky kruhem obtáčejí
znavenou řadu všedních dní.
Když jdeme pryč, zdi ve své nehybnosti
tu jsou - i Bůh - a přes čas daleký
ochrání rod i selské usedlosti
od začátku až navěky.
Amen.

27

André Gide
Z básní André Waltera
Letos til ani jaro nebylo, má milá.
Popěvků s kvítím, kvítků lehoučkých,
nebylo dubna, mlčel aprílový smích.
Nebude růží, abys girlandy z nich vila.
Byli jsme nakloněni k světlu lampy,
a ještě k vázám zimních kytic svých,
když tu nás zaskočilo slunce barev podzimních,
červené, bázlivé a jako ze sasanky.
v

Řekla jsi:,Poslyš, podzim voní.
Spali jsme? V čem to asi vězí?
Ale žít tady dále mezi
těmihle folianty bylo by monotonní.

Možná, že jsme to neviděli,
nějaké jaro uteklo tu skokem.
Aby se mohla ozvat, chce-li,
jitřenka, odhrň stáry z oken.“
Mžilo. A zas jsme rozžíhali světla,
lampy, jež rumělkovým sluncem pobledly...
A pohrouženi v čekání jsme usedli,
že prý má přijít vesna teplá.

Francis Carco
Co za hlas?
Co za hlas s novou denicí
se smáčí v šumu deště?
Chce říci, že to jiskřící
nebude jiskřit ještě?

A kam jde Malá Cikánka,
co má tak mastný vlas?
Tamten si zpívá, zpěvánka už není slyšet hlas.
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Francois Mauriac
Marsyas čili milost
Vsmrtelnu popoledním, plném plání,
ó sladké tělo, které žárliv, mučí bůh,
vidím tě v sosně, krvácíš a na mé stráni
tvou čistou krví pryskyřičnou voní vzduch.
V tvé ráně lepkavé spí noční motýl z chvojí. Žízeň mé krabatiny voda nezahojí,
křičí tak nevýslovně hlasy cikád svých
a slunce lisuje z té chmurné země v znoji
pach žluči spálené mých vřesů pobledlých.
Vsak co tě spaluje, ó mladá lidská pláni,
je Boží láska, krutější než nenávist!
Tak rád má trpící, ten mistr milování,
že po ohni jsi teprv jeho volbou jist.
Vytváří víno z vody, život z mrtvé smrti,
zvolené zrno žehná žernovu, jenž drtí,
Marsyas, tělo pokřtěné, když mouchy mučí jej,
s úsměvem k nebi zvrací bledý obličej.

Ricarda Huchová
Vzpomínka
Kdysi před dávným časem
byla jsem strom na kraji skal.
Mým osikovým vlasem
se bílý měsíc probíral.

Vítr mě nad mou strží
zmítal na strmém kameni
a já jsem mhy, co běží,
chytala než se promění.
V srdci jsem nepoznala,
co je to rozkoš a co žal,
šuměla, kvetla, uvadala.
V mém stínu čas si spal.
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Francois Mauriac
Světlo těla
Tvé tělo mléčně rzivé, zevnitř uhořívající,
plápolá v dusné komnatě.
Po lásce vůně jako po vichřici,
bouřková vůně vlá v té dusné komnatě.
Ta lampa, kterou stavíš na koberec k zemi,
míň svítí nežli nohy tvé.
Ach dokud Tamten čas a lhůtu dopřeje mi,
chci prsty sledovati čisté nohy tvé.

Miluj mě mlčky, aby stisk a tvoje teplo
nekrad, Kdo nenávidí je.
Mám strach, že ve mně rozžehne to zhaslé světlo,
skryj šílenství, vždyť víš, Kdo nenávidí je.
v.

Je-li lampa zhašena, ten Ženich dříve
ucítí z knotu její kouř,
a popel přikryje tvé tělo mléčně rzivé,
zadusí lásku, z které ještě stoupá kouř.

Theodor Storm
Husum
U šedých vod a šedých dun,
tam stranou město spí.
Tam těžké mlhy tisknou dům
a jednozvučně v tichu šum
vod mořských kolem zní.
Je máj a nehučí tam les,
pták nikde nevolá.
Když za nocí se podzim snes,
jen husy táhnou s křikem přes,
na břehu trávník vlá.
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Srdce však touží k tobě jen,
ty město při moři!
Mladosti usměvavý sen
jen v tobě těká, v tobě jen
mé město při moři!

Thomas Hardy
Konec epizody
Už nelze držet dál
to sladce hořké v nás:
svit lásky má svůj čas jenž mezi námi plál.
Nic nezůstane, ach,
z pout mých, z pout tvých,
jak před láskou, jak dřív,
jen prázdno po schůzkách.
Ty vůně, jejich květ,
nás budou postrádat,
ten šelest pozná snad,
že nepřijdeme zpět?

Ač slib náš vroucí byl,
ač vášeň ruděplá,
číš blaha přetekla
a spud se dostavil.
Znej žal, však nářek ne,
znej smích, znej mlčky snést:
pouť lásky tvrdší jest
než cesty z kamene!
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Robert L. Stevenson
Dnes vane vítr...
Dnes vane vítr, a slunce, a liják fičí,
dnes vane vítr vřesovištěm a pak,
tam na hrobech mučedníku kolihy křičí,
mé srdce pamatuje jak!

Šedivé hroby smrti na místech opuštěných,
stojaté balvany v zarudle vínovém vřesovišti,
vršky s ovcemi a chaty ztichlých ras potlačených,
jen strohé větry sviští!
Mít dopřáno držet vás v hodině poslední,
pahorky domova, a slyšet zase ten hlas,
slyšet jak na hrobech mučedníku skřek ptáku zní
a víc už nic v ten čas!

Básně přeložil Ivan Slavík
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Koniáš - patron cenzorů?
Rozhovor s historikem Radomírem Malým
Pane doktore, pod tímto titulem měla vyjít v roce 1969 historická stu
die. Jaké byly její další osudy v sedmdesátých letech?
Dříve, než tuto studii mohly spatřit oči čtenářů, zasáhl tehdy celou re
dakci časopisu „Obroda“ blesk v podobě rozhodnutí Československé stra
ny lidové, která časopis vydávala, o jejím zrušení. Další dílo zkázy vykonal
už potom autor sám ve spolupráci s organizací, která měla oprávnění pro
vádět domovní prohlídky. Tato organizace se řídila teorií pověstného herce
Miroslava Horníčka, že „mírně přehledný nepořádek je lepší než vzorový
pořádek“, prostě zmíněná historická studie pro „Obrodu“ blahé paměti
skončila v tom nejtemnčjším archivu ztrát StB, odkud se nic nevrací.

Je známo, že Antonín Koniáš v rámci svých misijních povinností pro
váděl např. i na severní Moravě domovní revize a odebírané knihy veřejně
pálil. Není tedy i jakýmsi patronem dalších domovních prohlídek v čes
kých zemích?

Takto nám Koniáše zobrazil především Jirásek ve svémTemnu. Nechci
pochopitelně romanopiscům upírat právo na vlastní ztvárnění dějinných
událostí, zvláště když to vše bylo už náplní rozhovoru, který vedl s Aloisem
Jiráskem osobně emauzský benediktýn a tvůrce prvního českého misálu
Marian Schaller. Relato refero. Páter Schaller ještě před první světovou
válkou Jiráskovi vytýkal, že Temno zkresluje historická fakta. Tehdy už
slavný spisovatel mu odpověděl: „Ale pane doktore, vždyť já jsem nepsal
učebnici dějepisu, psal jsem jenom román.“ A nám nezbývá, než poukázat
na skutečnost v Čechách již obvyklou, že román se stal učebnicí a zůstává jí
podnes. S vlivem natolik silným, že mu mj. podlehl zprvu i literární vědec
takového typu, jakým byl rektor Masarykovy univerzity v Brně, prof. Arne
Novák. Ten ve svém prvním vydání „Dějin literatury české“ z r. 1909 nazval
Koniáše „hyenou“. Po třiceti letech, po seznámení s pramennými materiály,
svůj názor změnil a chválil Koniáše jako vlastenecky zaníceného a vzděla
ného lidového kazatele, jehož vydané promluvy patří mezi skvosty slovesného
umění. To vše ve druhém vydání svých „Dějin literatury české“, v přímém
protikladu k vydání prvnímu. Ovšem vyvracet jedno čítankové
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klišé o „Koniášovi - ničiteli českých knih“ je trochu málo a navíc bezpřed
mětné bez poukazu na širší souvislosti.
Především jde o charakteristický fenomén naší národní povahy. Dáváme
přednost románům před prameny. To platí nejen v historii jakožto vědním
oboru. Tak se mohlo stát, že skutečná historická postava Antonína Koniáše
zůstala zahalena románovým mýtem až do období dvacátých let našeho sto
letí, kdy historik, biskup Podlaha, shromáždil všechna fakta o něm. A ještě
po druhé světové válce stačil velehradský jezuita Konrád Kubeš vydat útlou
knížečku pod názvem „Apologetická abeceda“, kde pod heslem „Koniáš“
shromažďuje všechna fakta o něm. Vychází při tom z Koniášova posmrtného
„Elogia“, jež sestavovali jezuité každému zemřelému členu řádu a která vydal
za první republiky Antonín Podlaha. Všímá si dále Koniášových dopisů, vy
daných taktéž Podlahou a nakonec i jeho vlastních teologických prací, mezi
nimiž dominuje „Choť Beránkova“. Stručně řečeno: veškeré historické pra
meny ukazují Koniáše v úplně jiném světle, svědčícím ve prospěch tohoto
„protireformačního zloducha“.
Nelze ovšem popřít, že Koniáš jako jezuita rekatolizační éry byl poplat
ný dobovým protireformačním předsudkům a předpisům, a že je pomáhal
uvádět v život.

Nicméně, „když dva dělají totéž, není to totéž“ - a lidé jsou různí. Jako
ve všech totalitních diktaturách, i v pobělohorské habsburské monarchii
byli v mocenském aparátu na jedné straně zaslepení fanatikové se slabou
inteligencí, schopní na rozkaz vykonat cokoliv, na druhé ohební pragmati
kové, ochotní se z konjunkturalistických důvodů přizpůsobit, ale nejít do
extrémů, s výjimkou případů, na nichž měli osobní zájem v podobě msty,
závisti a pod. Při troše schematismu lze říci, že tyto dva typy vždycky domi
nují. V nepatrné menšině proti nim stojí v mocenských složkách třetí typ.
Jsou to idealisté, kteří chtějí upřímně dobro člověka a věří, že vládnoucí
ideologie nabízí jedinou alternativu. Člověk je však u nich víc než ideologie,
a proto mají své výhrady, když je násilím prosazována. V pobělohorském
období patřil k tomuto druhu lidí sám pražský arcibiskup kardinál Arnošt
Harrach, který protestoval proti rekatolizaci za pomoci vojska, kapucínský
misionář Valerián Magni, kněží piaristického řádu a jiní. Sem patří i tzv.
balbínovská generace národních buditelů, snažící se o apologii
„kacířského“ českého národa poukazem na katolickou tradici českých
předhusitských světců Václava, Vojtěcha, Jana Nepomuckého atd. Antonín
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Koniáš se rovněž řadí mezi ně. Dokladem může být nejen jeho spis „Choť
Beránkova“, z něhož lze cítit balbínovské vlastenectví, ale i např. dopis
královohradecké konzistoři, v němž si Koniáš stěžuje na asistenci vojska při
misiích a bere v ochranu perzekvované venkovany. Bez zajímavosti není ani
fakt, že v převážné většině při misiích „kacířské“ knihy nosili k prozkoumá
ní ti sedláci, kteří se protestantismu zřekli, a že Koniáš za svého života tyto
knihy pouze dvakrát veřejně plálil. Rovněž je nutné podtrhnout Koniášovu,
na tehdejší dobu až překvapující objektivitu, vysvítající i z jeho „nejproslu
lejší“ knihy „Klíč kacířské bludy otvírající“, jež mu sloužila jako „index“ za
kázaných knih. Z ní se dovídáme, jaké knihy Koniáš vlastně pálil. Hodně
bylo mezi nimi i knih katolické produkce, mimo jiné i takové, co podporo
valy pověru o existenci čarodějnic. A to v období tehdy naprosto legálních
procesů s čarodějnicemi, např. na severní Moravě, kde Koniáš misie pro
váděl. Sedlákům však nebyly odebírány např. knihy Komenského, jako zá
vadná byla v Koniášově „Klíči“ uvedena pouze Komenského kniha „Kšaft
umírající matky Jednoty bratrské“, jinak nic. Nutno podotknout, ač je to
paradoxní, že jezuitskému řádu se obzvláště líbil „Labyrint světa a ráj
srdce“. V nemilosti byly pochopitelně evangelické modlitební knihy, kanci
onály a duchovní četba, jejichž vlastnictví bylo tehdy proti císařským záko
nům, naproti tomu Husovy spisy měly být jen zkráceny o určité pasáže,
považované za závadné. To vše je třeba plným právem označit jako činnost
neslučitelnou se zásadami svobody svědomí: souvisí to s tím, co řekl kardi
nál Josef Beran na Druhém vatikánském koncilu o vině katolíků na pobělo
horském násilí, o rekatolizaci mocenskými prostředky. Ovšem Koniáš, který
se také horlivě věnoval pastoraci mezi kriminálními zločinci v žalářích, se ze
vší síly zasazoval za zlepšení tehdy krutých vězeňských podmínek.
Především mu byl proti mysli trest smrti: ve svém odporu proti tehdejším
mocenským prostředkům šel tak daleko, že v jednom případě chtěl jít sám
na smrt místo zločince, kterého obrátil. Vyhověno mu samozřejmě nebylo a vrah
také nedostal milost.
v’

Tolik tedy k představě základních fakt k osobnosti Antonína Koniáše.
Zůstat však jenom u nich nestačí, vždyť svět se mění. Co bylo na závadu
před sto lety, může se klidně stát dnes stimulem.

Všichni ve svém životě docházíme k bodu, kdy zjišťujeme, že je
lepší k pramenům nechodit. Nač se namáhat? Po chvíli nás ale začne tato
statika unavovat a staré dilema se objeví znovu, buď „zajet na hlubinu ,
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nebo se trvale zabydlet na souši. Český národ se s tímto potýká po staletí.
Nikdy se definitivně nerozhodl ani pro, ani proti. Všechno v jeho dějinách
bylo (až na pár výjimek) jenom přešlapováním na místě. V cizině nás nazý
vají „husitským“ národem - přitom už Žižka začal s upalováním nepohodl
ných husitských frakcí, až byli bojovní husité upáleni ve stodolách všichni,
v husitství zbohatlí Čechové neměli dokonce ani tu trpělivost počkat pouhé
tři roky na vymření Lucemburků - a přitom byl ten „nenáviděný Zikmund“
už tak starý a nemocný. Naopak, na šibenici mu promptně dodali jediného
„nepoučeného“, Roháče z Dubé a atd. Byli jsme opravdu dobrými husity či
protestanty? Asi těžko, když za pouhých stopadesát let (do tolerančního
patentu 1781) jsme se nechali pokatoličtit, zatímco katoličtí Irové zůstali po
mnohem delší období protestantizace, prováděné důslednými Angličany,
věrni katolické víře, pobaltské národy se také nedaly od carského Ruska
popravoslavnit, či balkánské národy se po období několika století nedaly od
Turků poislámštit a pod.

Před dvěma sty lety přišel toleranční patent Josefa II. Kdysi obávaný hu
sitský národ měl zase možnost přihlásit se k víře svých předků. Kolik jich jí
využilo? Mizivá menšina. Většina zůstala již katolická. Ale jak ukázal po
zdější vývoj, ani katolíky dobrými jsme nebyli. Stačilo jen málo mocenských
kabát. Nejen dnešek, ale
-ismů, opřených o moc, abychom zase převlékali
v
i zkušenost z roku 1968 dala najevo, že Cechové nebyli ani dobrými komu
nisty a jen naivka může tvrdit, že jsou něčím zřetelným ve své většině dnes.
Zajisté - a nejen u nás - tu existují překážky, které brání „na hlubi
nu“ vyrazit. Spousta ideologií a -ismů dává přece každému jiný zorný
úhel a tím i jiné vidění hlubiny i pramenů. Po letech je toto rozpoznatelné
i na společenství signatářů Charty 77. Jde opravdu o nepřekonatelnou
překážku? *

Listuji ve „Starých pověstech českých“ a zjišťuji, že kníže Brunclík se
zbytečně namáhal, aby nám vydobyl lva do erbu. Lev, cílevědomý král
zvířat, naprosto není adekvátní naší národní povaze. Potvrdil to dřívější slo
venský pan prezident na jednom mítinku, kde doslova prohlásil: „Náš
štátny znak vyzerá ako živáňská pečena.“ Ano, Brunclíkův lev nutně musel
projít v českém prostředí evolucí až k „pečeni“, která se podle potřeby
otáčí na rožni a není schopna ustálit se na definitivním bodě. Bude snědena
a zbytky spáleny v ohni. Že by takový osud byl připraven pro český národ?
Kdo ví.
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Jenomže zatím jsme stále tady a jiný jazyk než český (když pomíjím slo
venštinu) nemá v rozhlase a televizi převahu. Pokud je tomu tak, stále ještě
se naskýtá možnost, jíž jsme nikdy patřičně nevyužili: zajet na hlubinu a skrze
ni k pramenům. Dá to ovšem pořádnou fušku.
Jsou jedinci, kteří se o to pokusili, třeba že k cíli nedošli. Antonín
Koniáš byl jedním z nich. Statické prostředí habsburské mocenské rekato
lizace se mu stalo najednou příliš těsným, omrzelo ho pořád přešlapovat na
místě. Rozhodl se „zajet na hlubinu“ svým apoštolátem mezi vězni (což v jeho
době bylo předmětem pohrdání), stejně jako svými kritikami (byť jakkoli
umírněnými) státních donucovacích praktik. Jistě, šlo o pomalé a opatrné
vyplouvání, ale přece jen správným směrem. A o tento směr šlo tenkrát a jde
i dnes. Nutností ovšem zůstává, aby takových opovážlivců bylo víc. Alespoň
v tomto malém, pokusit se třebas i velice pomalu a rozpačitě „vyplout“.
A půjde-li o veliké množství, pak už nebude příznivá atmosféra pro strach,
pro to, abychom zůstali v jistém okamžiku trčet na místě.

Česká společnost je pluralistická a s tím třeba rozhodně počítat. Plura
lismus je důsledkem bohatě tvarované sinusoidy českých dějin, nepůjde
tedy tak snadno vnutit Čechům jakýkoliv -ismus. Kdo tak chce učinit, dočká
se nanejvýš toho, čeho se nenadáli Habsburkové a pobělohorští rekatolizáloři: národ z konformismu sice akceptuje navenek vládnoucí ideologii, nic
méně uvnitř zůstane vlažným. Tak či onak se nakonec stejně prosadí
pluralistická podoba společnosti. Ta je ovšem dvojsečným mečem. Tak
jako nelze žádný světový názor či ideologii českému národu (stejně tak ji
nému národu) mocensky nadiktovat, rovněž tak nelze kteroukoliv existující
skupinu z národního společenství exkomunikovat z jakékoliv příčiny. Za
tzv. „dobu temna“ nesou odpovědnost tehdejší katolíci. Násilnosti nutno
rozhodně odsoudit, což však nic nemění na skutečnosti, že katolická církev
stála u zrodu českého národa, přinesla mu kulturu a civilizaci a má proto
plné právo považovat se za jeho součást. Katolíci mají v české mozaice své
nezastupitelné místo. Brát jim je by bylo ke škodě ne jim, ale národu jakož
to celku. Totéž platí i o všech ostatních směrech a skupinách. Všichni měli
ve své minulosti stinné stránky, ty ale nemohou být důvodem k tomu, aby je
národ vydědil a pro budoucnost nebral v úvahu.
Uznání pluralismu české společnosti jakožto matematické pravdy je zá
kladem onoho „vyplutí na hlubinu“ a potom dále k pramenům. Mylně by se
tady mohl někdo domnívat, že akceptace pluralismu je už cílem. Nikoliv.
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Pluralismus není žádným receptem na neduhy. Je pouze východiskem.
Ustrnout toliko na něm by mohlo vést ke lhostejnosti a uzavření do ulity
svého osobního existenčního prospěchu, což jsou situace nám nikoli neznámé.

Nejde o nic více a o nic méně než o mravní hodnocení svého jednání
podle kriterií etického absolutismu. Jenomže tohoto absolutismu se nám
nedostává. Zvykli jsme si relativizovat všechno. Od manželské nevěry až po
defraudaci miliónů. Na všechno máme racionální vysvětlení: okolnosti,
prostředí, tlak druhých... Jenom ne „mea culpa“. Marx by asi svoji teorii
odcizení vztáhl na otázku lidské viny. Zde běží o jednu z nejnebezpeč
nějších aliancí. Vina přestává být má, je odňata mému svědomí. Pak ale
přichází věštec Teiresias a překvapenému králi Oidipovi, usilovně pátrají
cím po vrahovi svého otce Lala, zjevuje krutou pravdu: „Nehledej vraha,
když jsi sám vrahem. Ty jsi zabil svého otce a vlastní matku sis vzal za
ženu!“ Jak to s Oidipem dopadlo, víme. Vlastnoručně se oslepil a královna
Iokaste se oběsila.
Antika nenalezla jiné řešení. Nám, vědomým nebo nevědomým dědicům
křesťanské civilizace, by mělo být známo. Je obsaženo v biblickém příběhu
o králi Davidovi, jehož prorok Nathan obvinil rovněž z cizoložství a nepřímé
vraždy. David hledá cestu k nápravě. Uvědomuje si, že není viny, která by
nemohla být odčiněna, jenom je zapotřebí ji uznat, když svědomí se ozývá.
Oidipus nejprve za žádnou cenu nechtěl svou vinu připustit. Uznal teprve
pod tíhou nezvratných faktů, kdy rozumové důvody selhaly naplno. To už
ale bylo pozdě. Nám také dosud sice stačí racionalisticko-scientistické
omývání, ale na jak dlouho? Zcela zákonitě se dostaneme a la Oidipus do
situace, kdy už nepůjde kam uniknout. Zvolme proto cestu Davidovu,
dokud máme ještě čas.
Není určena jen věřícím. Může ji přijmout každý, ať už v Boha věří či ni
koliv. Stačí jen uznat svou vinu na tom, co se mi nelíbí a co kritizuji. I já
osobně nesu svůj díl odpovědnosti. V takovém stavu se už ocitám na hlubi
ně a po čase i síť se začne trhat bohatým úlovkem. Vina pak přestává být
důvodem k oidipovskému zoufalství, spíše příčinou augustinovského
nadšení „beata culpa...“
Na obzoru se rýsují „nová nebesa a nová země“ - podle Apokalypsy.
Můžeme být šťastni, poněvadž jsme se dostali k pramenům. Tato vize byla
pravým nefalšovaným smyslem českých dějin a zůstává též motivem naší
současnosti. Je třeba se k ní jen propracovat.
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Každý je jistě zatížen předsudky. Získal je prostředím, výchovou, životní
zkušeností. Často je nespravedlivý, aniž si své jednání třeba uvědomuje. Ta
kovým byl i Antonín Koniáš, jehož vzpomínce je tento rozhovor věnován.
Přitom ale dokázal kriticky vidět nespravedlnosti a křivdy, na nichž sám
participoval. Pokusil se o nápravu, zdánlivě sice drobnou a bezvýznamnou,
pro konečnou plnost „nových nebes a nové země“ však důležitou. V tom
může poskytnout inspiraci každému z nás.

Nevěřím na „ironii osudu“, nýbrž na důsledek české národní povahy. Jen
tak se mohlo stát, že tato stránka odkazu Antonína Koniáše zůstala
nepovšimnuta ve prospěch zdůraznění (často i zveličení) jeho protirefor
mační horlivosti, poplatné tendencím své doby. Zjednodušujeme si
Feuchtwangerův výrok: „Nechceme převzít z historie popel, ale oheň“ - v tom
smyslu, že negativisticky poukazujeme na to, co následovat nechceme. Takový
přístup je vždycky snadnější než všimnout si příkladů, jež nutí k zamyšlení
a do určité míry podle okolností k aplikaci.
Heslo pozitivistické Gollovy historické školy „Ad fontes - k pramenům“
je tedy neuskutečnitelné bez spojitosti s celým širokým kontextem české
národní povahy. K pramenům třeba zajet v oblasti mravní. Ta jediná je
zárukou podobného postupu také ve vědeckých disciplinách, na prvém
místě historické. V tom spočívá podstata „nových nebes a nové země“.
Jméno Antonína Koniáše je spjato s dobou, nazvanou Aloisem Jiráskem
„Temno“. „Zajet k pramenům“ při bádání jeho života a díla znamená
především uznat fakt, že i on patřil k lidem, kteří se „temnu vymykali a sna
žili sejít ke světlu“. Tento objev je inspirující pro „vyplutí“ ze svého morál
ního „temna“, jež třeba přiznat jako realitu, aniž se vzdávat sám sebe.
V tomto místě bychom mohli náš rozhovor o Koniášovi, jako možném
patronu cenzorů ukončit. Vždyť v Plzni již prosperuje nakladatelství
Koniáš - ale dospěli jsme k zjištění, jak legendy neustále ovlivňují histo
rické povědomí i u vědců: bylo by možné pro vás, jako „věřícího“ histori
ka, osvětlit na závěr naši současnou situaci třeba za pomoci antické
legendy - to abychom nepohoršili lidi z pravice či levice?

Hrdina Herakles dostal od krále Euristhea úkol: přinést ze zahrady
Hesperidek zlatá jablka. Co udělal bájeslovný syn Diův? Nechal si jablka
přinést obrem Atlasem, do zahrady Hesperidek nevstoupil. Sám se však na
bídl, že místo obra podrží nebeskou klenbu.
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To je přesně náš případ. Připustíme-li, že zlatá jablka jsou básnickým
vyjádřením skutečnosti absolutní bytosti, přesahující člověka a představují
cí jeho poslední cíl, jakož i výrazem jejích atributů v etice, pak jsme to
právě my, kdo uhýbá před finišem cesty. Raději si necháme ona „zlatá jablka“
donést někým jiným.
Samozřejmě, velice rádi podstoupíme menší námahu „držením klenby“.
Věda a technika, díky kterým se stala „nebeská klenba“ přístupnou, ovláda
jí náš život od narození až ke smrti. Dřívější strach před nevyzpytatelnými
akcemi nebes vystřídal pocit sebevědomých „držitelů“.

Reprocitně očekáváme, že „zlatá jablka“, pro něž jsme si měli sami dojít,
nám budou dopravena. Není třeba se namáhat. Nač meditovat a hledat cíl?
On je přece jistý, donese ho ten, koho jsme delegovali a za něhož teď pod
píráme nebesa v ekonomice i v rozvratu. Činíme výnosný obchod s tím nej
dražším, co máme: se svojí osobní svobodou. Herakles se nemůže pohnout
a nebeskou klenbu jednoduše pustit, neboť riskuje, že mu spadne na hlavu.
A tak nastupuje místo bývalého strachu z rozmarů nebes nový, ještě hroz
nější: strach z eventuality, že bychom se jednoho dne (hrůza hrůzoucí)
mohli rozhodnout udělat krok dopředu a nechat celou klenbu s třeskotem
rupnout na zem a zahubit všechno. Projevit občanskou statečnost, když ně
komu je ubližováno? To by znamenalo i dnes ztrátu životních jistot, to by
byl krok dopředu a - „klenba na hlavě“, čili pohroma, katastrofa. Mít svůj
vlastní názor a nebát se ho dát najevo? Nelze. Životní jistoty nového
auťáku, chaty, postupu v zaměstnání a sličné sekretářky se řítí. Komu na hlavu?
Pochopitelně mojí maličkosti. Nenene... Jen být pěkně zticha a poslušně
„držet klenbu“. Ať žádnému nenapadne udělat volný krok. Takové šílence
je nutno pořádně hlídat, ohrozí nás všechny. Ano, jsme nesvobodni a ne
můžeme se ani hnout. Stojíme uvázáni u klenby jak pes u boudy. Avšak za
ty výhody to přece stojí. Kdoví, kde bychom bloudili, jak si počínali a co
dělali na pouti k cíli - ke zlatým jablkům. Takhle se nemusíme o mnohé sta
rat a vystavovat nebezpečí.

Avšak zapomínáme na tu okolnost, že obr Atlas nemusí být poctivcem.
Herakles uvěřil, když mu zlatá jablka přinesl, že jsou opravdová. Mohl to
ale tvrdit se stoprocentní jistotou? Těžko. Atlas nebyl žádný ideál. Sledoval
také své postranní zájmy, hlavně jak koho napálit a strčit místo sebe pod
klenbu na věčné časy. Není v žádném případě spolehlivý partner. My po
chybujeme, jestli zlatá jablka dialektického materialismu či moneyteismu
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jsou autentická. Jsou chvíle, kdy máme takřka důkazy, že ne. Přesto ho ale
posíláme stále znovu do zahrady Hesperidek pro ně a ochotně držíme
klenbu dál. Jen když nemusíme hledat sami.
Nepovažujeme daný stav za ideální, to ne. Už nás bolí ramena z toho
věčného držení, nohy jsou zcepenělé, protože se nemohou volně pohybo
vat. Nevidíme ale jinou možnost než „cestu Perseovu“. Čekáme na něho,
aby Atlasovi ukázal hlavu Medúzy. Pak obr pod klenbou zkamení a my se
osvobodíme. Jenže Perseus si dává na čas. My už jsme nervózní a rezigno
vaní.
Kdo je to Perseus? Člověk jako my, jeden z nás. Kde získá hlavu Medúzy?
Musí o ni bojovat a prolévat krev. Nevinná Medúza pak na to doplatí svým
životem, protože v každé revoluci a při násilí přicházejí nevinní o život.
Připusťme, že Perseus bude mužem o nejčestnějších pohnutkách. Svou
strašlivou zbraň chce používat jen na patřičných místech a v odůvodněných
situacích. Může však zabránit, aby bezděčně a čirou náhodou nepohlédli
do smrtícího obličeje též ti, kteří si v žádném případě nezaslouží smrt? Ne
hrozí zde nebezpečí, že zraky všech nebo alespoň většiny se upřou na
Medúzu? Samozřejmě, že ano. Každé použití Medúziny hlavy může mít ná
sledky, s nimiž nepočítáme, každá vnitřní revoluce může přerůst v masové
vraždění, ne-li přímo ve vraždění celosvětové.
Perseovu eventualitu je tedy třeba rozhodně odmítnout. Může znamenat
totální zničení. Pak ale nemáme na vybranou. Jediným východiskem je pro
stě a jednoduše obchod s Atlasem neuzavírat a jít za zlatými jablky osobně,
nehledě na obtížnost.

Jenomže ono už se stalo. Vězíme v tom až po uši. Potom nezbývá, než se
s věčným otroctvím „držitelů klenby“ smířit a přijmout daný stav jako ne
změnitelnou a nikdy nevyvratitelnou realitu. Nebo nechat se pohřbít pod
padajícími nebesy. Tertium non datur. A tak volíme raději variantu první.
Už si tak zvykáme na nesvobodu, že ji vydáváme za nejlepší možnost sebe
realizace. Odvykli jsme svobodě tak jako krtek odvykl slunci. Podobáme se
též koňům, tahajícím v minulém století vozíky v dolech. Jejich zrak nakonec
zakrněl v ustavičné tmě a jakmile se dostal pod sebemenší vliv slunečních
paprsků, působil zvířeti značnou bolest. Nám už stačí jenom nepatrné zved
nutí některého z údů, abychom zavili bolestí. Svoboda je už prostě pro nás
něčím obtížným, něčím, co má negativní účinky na náš zdravotní stav. Proto
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jsme tak alergičtí na každý její záchvěv, nutkání, vzpomínku. Ne, my už svo
bodu nechceme.

Obr Atlas může být spokojen. Nosí nám svá iluzorní zlatá jablka a je si
vždycky jist, že ho zas pošleme pro nová. Také to neměl chudák lehké.
Dlouhou dobu musel držet klenbu, bodejť by teď nebyl šťasten, když se ne
svobody zbavil. Jenomže má skutečnou svobodu?
Svoboda je na prvém místě svobodou od strachu. Ptejme se tudíž, čeho
se Atlas bojí Všimněme si, že stále musí přinášet nová a nová jablka s ujištěním
jejich autenticity, vymýšlet nové a nové důkazy. Jinak mu hrozí, že my sku
tečně onen krok ke katastrofě učiníme a zahubíme sebe i jeho. Žije v ne
ustálé nejistotě a obavách, což není záviděníhodné. Otázka, kdo vlastně je
více nesvobodný, jestli my nebo Atlas, respektive kdo je více šťastný či
nešťastný, je zcela na místě a odpověď vyjde asi na fifty-fifty.
Ono totiž nebezpečí zřícení klenby existuje nezávisle na naší vůli. I vůli
Atlasově. Síla je omezená a nedá se přepínat do nekonečna. Jednoho dne
pod tíhou břemene tak či onak klesneme. Inflace, ekologie. Toto jsou
chmurné vidiny budoucnosti. Atlas se sice snaží tvrdit opak, ale musí se
vzdát. My sami cítíme, že sil ubývá.
Zoufale se rveme s vlastním potenciálem. Chceme odvrátit katastrofu
stůj co stůj. Děsí nás pomyšlení, že by k ní jednou mělo dojít a tak si počínáme
jak pasažéři Titanicu: skáčeme bezhlavě do ledových vod kariéry a konzu
mu v naději, že nalezneme záchranný člun, zatím však svou smrt jenom
urychlujeme. Tikot hodin jen znovu a znovu naléhavě připomíná, že síly
slábnou a slábnou. Okamžik pádu a záhuby se blíží každou vteřinou.

Jenomže co se zlatými jablky? Kdo bude pro ně chodit, až my i Atlas zahy
neme pod klenbou? K Atlasoví nemáme důvěru. Nalezneme tam, až všechno
skončí, pravá zlatá jablka Hesperidek? Neznámo, nevíme. Stále chceme raději
na to nemyslet. Třeba se katastrofa dá nějak oddalovat napořád.
I z této iluze brzy procitneme. Co teď? Co dál? Otázky se rojí jedna za
druhou. Není přece jen lepší nevyhnutelnost fakta přijmout? Ano, ale co se
zlatými jablky? Herakles nesplní úkol? Tato otázka nabývá na aktuálnosti
čím dál víc. Zlatá jablka jsou přece smyslem našeho poslání. Tak či onak
musíme bezpodmínečně za nimi. Sami. Atlasoví, jenž nás klame, nemůže
me věřit. Víme však, co znamená podniknout krok kupředu. S takovou ne
dojdeme nikam.
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Naštěstí se ale vynořuje další činitel. Nevystupuje jako „deus ex machi
na“, jako pohotový zachránce bez naší spolupráce. Je to tajemný „věčný
muž“, který si říká Kristus-Spasitel. Hovoří o „novém nebi a nové zemi“, až
pominou staré nebe a staré země. Jenomže nám nebudou nabídnuty bez
naší vůle chtít. Nelze zůstat pasivní a čekat, až stará klenba spadne, že hned
nad ní se objeví slíbená nová. My musíme udělat, čemu jsme se dosud hou
ževnatě bránili: vyjít zpod zajetí starých nebes lpění na utilitaristických
hodnotách pozemského života. Tu se ukáže překvapující skutečnost. Jejich
smrt nebude v žádném případě naší smrtí, jak jsme se domnívali, protože
náš život není spjat s klenbou, kterou držíme a jež nám odírá ramena až do
krve. Jde o největší objev lidských dějin, významnější než jakékoliv vynálezy
vědy a techniky. Jen díky jemu nastane nová éra života, kdy plni svobody se
vydáme na pouť do zahrady Hesperidek pro pravá nefalšovaná zlatá jablka.

Jestliže se neodhodláme k této iniciativě, zahyneme pod starou klenbou.
Přijdeme nedobrovolně o to, na čem lpíme. Nová nebesa a nová země se
neukážou a do zahrady Hesperidek nevstoupíme. Jen na nás záleží, s čím
spojíme svůj život. Vyvoříme-li trvalou vazbu na klenbu, již podpíráme, sta
neme se její součástí a zanikneme spolu s ní, až naše ruce ochabnou. Jedi
nou záchranu nabízí napojení na nové nebe a novou zemi, což ale
předpokládá opustit to staré i s rizikem pádu. Ani Atlas nezemře, pokud
akceptuje též pro sebe onen svazek s novým nebem a přizná se, že lhal,
podváděl a zotročoval.
Vraťme se opět ke starému Heraklovi. Byl to silák a dokázal neuvěřitel
né věci. Ale do zahrady Hesperidek nevstoupil. Podaří-li se tam vstoupit
nám, překonáme jej a odkážeme do říše legend. Zatím nejde o legendu,
nýbrž o fakt. Herakles je realitou, konkrétně Herakles prodávající svou
svobodu obru Atlasoví za zlatá jablka zahrady Hesperidek. Navzdory tomu
jej přijali olympští bohové mezi sebe jako nesmrtelného. Pokud jsme oče
kávali něco podobného, pak nás jasně se rýsující kontury přicházející kata
strofy vyvádějí z omylu. Učiňme tedy konečně onen jediný správný krok,
jak katastrofě nikoli zabránit, nýbrž ji proměnit. Dokud je ještě čas...
Změňme svůj pohled především - Temno nemusí být obrození - temna.
(Otázky Iva Kotrlá)
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Jan Simsa

Levice či pravice?
Nejsou právě křesťané odpovědni za rozbahnělý stav našeho státu? Lze
se zamýšlet nad jednáním křesťanských poslanců v našich parlamentech.
Jak se u některých slučuje s jejich křesťanstvím? A není třeba pozvednout
hlas proti „rabies dextro-sinistra“, jak lze i lékařsky diagnostikovat jeden
tragikomický syndrom našeho veřejného života?

Kdo nám dá na podzim 1992 odpověď na otázku, má-li se křesťan anga
žovat „levicově“ či „pravicově“? Ani já ji nedám! V aktuálním hašteření o to,
kdo se to pokouší o puč, se zapomnělo na to, jak je dobré mít pravou i levou
ruku. Doktor Farland si v „Klubu lysek“ pochvaloval, že má při závodech
plachetnic k ruce své dcery - dvojčata. Levušku a Pravušku.
V novinářské, televizní i soukromé polemice přežívá představa levico
vého intelektuála vymýšlejícího racionalistické utopie, o kterých píše básně
a články a nakonec je vnucuje druhým násilím. Dlouholetá nenávistná pro
paganda proti svobodné inteligenci a zvláště proti nezávislému (levicové
mu) smýšlení, největšímu nebezpečí pro autoritářský režim, poznamenala
kupodivu i ty nejmladší, kteří jedněmi ústy mluví o demokracii, liberalismu,
Evropě, s nenávistí o levicových intelektuálech a navíc se hlásí ke křesťanství.
Přežívá ovšem i představa zlobného konzervativce, nacionála a klerikála,
asociálního člověka, který si připevní na dveře smaltovanou cedulku: „Že
brotu nepodporuji, přispívám na státní sociální péči.“ Nebo zasloužilého
generála, který vyřazuje z národa spisovatele jako nebezpečné internacio
nální humanisty - pacifisty.

Ze zmatku pojmů a zvětralých hodnot lze vyjít jen studiem historie a pře
mýšlením. Křesťan se ovšem může a má angažovat v politice. A má svobo
du
v se deklarovat jako „pravice“ nebo „levice“. Za jednoho předpokladu:
Ze nepřestane Pána Boha chválit za to, že dává člověku pravou i levou
ruku. A že nezapomene, že demokratický parlament míval svou levici i pra
vici a ve šťastných dobách i silný střed, aby všichni polanci spolu hledali
pravdu a to, co je prospěšné obci. „Myšlení a život bez přimknutí se k pravdě
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chátrá a vyvětrává. Horlivost pravdy bez tolerance, bez ohledu na bližního,
zraňuje a boří.“

A uvažte, že při středečních seminářích Emanuela Rádla na Albertově
se svobodně hledala pravda, diskutovalo se o všech otázkách. „Svědci od
politické levice až po krajní pravici si vybavovali věcnou atmosféru s mož
ností se svobodně vyjádřit.“

Takovou věcnou atmosféru, možnost se svobodně vyjádřit, porozumění
druhé straně, bratrskému národu, těm po levici i těm po pravici - to vše
spoluvytvářet a zachovávat - patří k nezastupitelným úkolům dnešních
křesťanů.
(Z lékařského slovníku: rabies - vzteklina, dextro-sinistra - vpravo-vlevo.)
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O knihách:
Svět laskavého idylika
Když jsem před pětadvaceti lety recenzoval pro Hosta do domu „Věčná
loviště“ a probíral se při té příležitosti celým dosavadním básníkovým dílem,
napsal jsem, že Klement Bochorak patří k těm autorům, v jejichž prvních kníž
kách je už jednou provždy všechno obsaženo, k autorům, co neprocházejí vý
vojem a nevykročí už z kruhu opsaného. A tak ani sbírka zveřejněná v edici
Petlice 1981 pod názvem Staronové básně, nepřináší žádná překvapení. (Kniž
ně vyšla v Křesťanské akademii v Římě.) Je to stále týž bochořákovský svět,
který co do formy i obsahuje víc než tradiční, chápeme-li tradičnost právě jako
nepochopitelnou věrnost už dávno přehodnoceným hodnotám. A snad jen že
dnes - a právě z odstupu těch pětadvaceti roků - vidíme tu věrnost a „dávno
přehodnocené hodnoty“ přece jenom trochu jinak. Básníkova bezvýhradná
víra v poezii, v její magickou moc, se transponuje do laskavého a útěšlivého
prostoru idylických zákonitostí i příčin. Je to svět mimo čas jako každý oprav
dový a nepodvržený idilicon, v němž, protože není času, není vývoje a pohybu.
A této volbě jsou podřízeny i výrazové prostředky. V Bochořákově poezii je
hojně příměrů, parafrází, epitet, parabol, symbolů, gnóm, apostrof a exklamací,
celá procesí dnes už málo frekventovaných básnických figur, tropů, obratů
i ozdob, ale zato takřka žádné metafory, protože v ostrých záblescích jejich
krátkých spojení se odedávna vyjevuje rozpornost neidylického světa. Básně
pečlivě vypracované jako jakési minuciózni intarzie, mýtické příběhy, městské
selanky a evokace zasutých let a uprostřed toho náhle sugestivní sloky, blízké
třeba groteskním miniaturám Ivana Wernische: kaplička u lesa / vlk u ní v roz
pacích sedá / když večer klekání zní / a je to krajina kde vše zlé zhasíná /
ze světa širého vykrojená / Zátiší - a vlastně nic překvapivého, protože i Wemisch
je idylik, ovšem artistnější a zdůrazňující především groteskní ozvláštnění.

A tak se mi Bochořákův „Idylicon“ jeví v těch nejlepších verších jako ta
dobrá, i když zatím odvrácená tvář našeho převálcovaného a zplanýrova
ného světa. A jako by naše každodenní skutečnost byla jen tím infernem k idy
lickému ráji, jako by stačilo zavřít jednu knihu a otevřít druhou, anebo
prostě přejít do druhé světnice. A občas je dobré si to myslet. A někdy je
tahle simplifikace jediným rozmarem v naší těžkomyslnosti. A to jsou právě
chvíle, kdy i básníci tak „anachroničtí“ vyvoláni budou jménem.

Jiří Kratochvil

46

Jan Čep: Dvojí domov
(Vyšehrad, Praha 1991, převzato ze samizdatu, připraveno ineditne dr. B,
Fučíkem a Mojmírem Trávníčkem, doslov B. Fučík.)

„Ale nám se svírá dech ode dne ke dni a prostor duše i těla se nám úží
v rakev.“ Tato poslední věta z povídky „Jakub Kratochvíl“ by mohla stát
jako motto nad většinou próz, obsažených v tomto prvním svazku sebra
ných Čepových spisů. Jaká posedlost zánikem, hrůzou, zmarem, jaké opo
jení možností spáchat sebevraždu! Čep je nefalšovaný morbidní
melancholik, konzervativec za každou cenu. Mluví o umírání s takovou
rozkoší jako tvůrce pornografie o milostném aktu. Sugeruje čtenáři jeho
neštěstí a pocit nicoty, aby ho dovedl ke svému Bohu. Podle něj „naděje
v Bohu... vyklíčí zase, ale jen na hrobě tvého lidského štěstí“. Jaká tma zou
falství pro tuto pozemskou pouť! Jaký protiklad Bonhoeffera, jenž Boha
nalezl (v cele smrti!) uprostřed lidského štěstí, ve středu života!
Ani Čepův jazyk bych nějak zvlášť nevyzdvihoval. Ačkoliv zná, jak často
slova „jdou jinam, než kam jsme je poslali“, nabíjí jimi své povídky, hlavně
v popisu, nevybíravě jak dělovými koulemi největšího kalibru. Jeho líčení je
přehnané, přepjaté, nepřirozené. Co například znamená toto: „Nebe se tr
halo... se zvukem praštících lebek?“ Kdy má čtenář možnost si poslechnout,
jak praskají lebky? A takových míst vyjadřujících jen vnější efekt, kterému
se čtenář podvědomě brání, by bylo možno ocitovat mnoho.
Někdy se mi zdá, že se Čep snaží jít ve stopách Dostojevského. Avšak
Dostojevskij jako vypravěč se ve svých dílech ztrácí, u Čepa je příliš znát,
co si autor myslí, příliš vysvítá i z autorského popisu nenávist k technické
mu pokroku, k novotám (to jeho pranýřování meliorací je mi až k smíchu)
a hlavně k nevěřícím (povídka „Přízraky“ a „Můra“). Na tomto místě je
možno srovnat kupříkladu to, jak Dostojevskij popisuje blížící se chvíli
sebevraždy sukničkáře Svidrigajlova („Zločin a trest“) a Čep podobnou si
tuaci u stejně zaměřeného Bedřicha Skácela („Jakub Kratochvíl“).

Nicméně přes tyto výhrady mě Čep oslovil především svým vztahem k tu
láctví v povídkách „Vigílie“ a „Letnice“. Některé myšlenky, třeba: „Vezmeš
svůj uzlíček a budeš utíkat a utíkat, ale dálky nebude nikdy dost,“ nebo: „... měl
rád boží světlo a vzduch a trávu vedle cest nesobecky jako pták,“ mnou re
zonují a rozechvívají všechny mé nenaplněné city.

47

Jako poslední jsem četl povídku „Děravý plášť“. Ta zcela vybočuje z řady
tčch ostatních. Je to úchvatný příběh nešťastné lásky plný vášně, života
a bolesti. Krása, ze které jsem se nemohl dlouho vzpamatovat...
Roman Szpuk

Korespondence Karla Havlíčka s F. WeidenhofTrovou
(Družstevnípráce, Praha 1939, uspořádal Karel Nový, vydání

s. 95)

Málo se ví o době mládí Karla Havlíčka, o jeho první lásce k Fany Weidenhoffrové. Fany byla dívka z rodiny průmyslníka usazeného v Brodě.
Byla to má prateta. 231etý student filosofie založil v Brodě po návratu
z Ruska v r. 1844 ochotnické divadlo, které režíroval. Při zkouškách se oba
mladí lidé sblížili, vznikla láska. Byli stejně staří. Soudilo se, že dojde ke
sňatku. Havlíček odjel z Brodu, kde byl středem duševního života, do
Prahy. Chtěl si vybudovat existenci novináře a spisovatele. Patricijská rodi
na Weidenhoffrových se však stavěla proti sňatku Fany s Karlem. Důvodem
byla jeho nejistá existence a nepevné zdraví. Přesto bylo stanoveno datum
sňatku na září 1846. Avšak při předsvatebním rozhovoru s matkou Fany
došlo k roztržce. Havlíček z návštěvy rychle odešel a své zasnoubení hned
zrušil. Fany doufala v usmíření. Měla svého ženicha opravdu ráda. Marně.
V dubna 1848 viděla z okna svého pokoje, jak si Havlíček odvádí z kostea
sv. Havla jinou ženu - Julii Sýkorovou. Provdala se teprve v r. 1850 za ra
kouského obchodníka a vinárníka Fr. Judmanna. Zemřela v r. 1878.

Pročítáme-li dopisy Karla a Fany, vidíme tvrdý Havlíčkův existenční
zápas v Praze. Je v nich málo okouzlení a mladé něhy. Byl bouřlivák a realista.
Právě v těchto dopisech z Havlíčkova mládí nalézáme klíč k povaze velkého
muže našich moderních dějin. Fany sama se nám jeví jako jemná, půvabná
dívka, vlastenka a nadšená ochotnice divadelní scény. Není však typem ženy
obětující se až do konce. Dopisy barevně zachycují český život předbřezno
vé Prahy, jeho ideové pozadí a lidi v něm. Jsou v nich zmínky o významných
intelektuálech a politicích doby. Je v nich obraz Prahy a šlechtických sadů.
Mnoho tepla duše i srdce zůstalo na stránkách dopisů, přesto Havlíčkova
bytost je reálná v každém ohledu. Požadoval konkrétnost v životní i národní
snaze. Píše: „Reálnost Slovanstva je založena na reálnosti jeho kmenů.
Není kmenovou vypínavostí, když řekneme, že osud Čechoslovanů rozhod
ne také osud celého Slovanstva...“
Eva Lintymperová, rozená Weidenhoffrová
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Člověk Bucharin
(Kmen 11/1988, týdeník Svazu českých spisovatelů, Praha, nakladatelství
Cs. spisovatel.)
V

V roce 1988 se dvě redakce řízené příslušníky KSČ pokusily vyvolat
bouři ve sklenici vody: popisovaly pláč a nářek vedoucích představitelů svě
tového komunistického hnutí. Jedním z těchto představitelů, známých celo
světovému proletariátu, byl Alexander Dubček, druhým Nikolaj Bucharin.
O slzách a pláči A. Dubčeka uveřejnil své vzpomínky V. Bilak v slovenské
Pravdě a zdůraznil, že v oné noci sledoval Dubčeka pozorně, aby se snad
na předsednictvu KSČ nezastrelil. Zřejmě věděl, že vedoucí představitelé
KSSS se rozhodli nezvratně získat Dubčeka živého - a hlavně - svázaného
do kozelce! Jako kozlíka: takovéto „kozlíkové kapky“ totiž mnohdy před
cházejí smrt utracením, popravu neznámo kde. Srpen 1968 měl viditelnou
režii trestu za pláč.
A nyní, pro srovnání, odstavec z výše uvedeného Kmene: „V období ko
lektivizace projížděl jednou Ukrajinou a v malých vesničkách jim rozdal
celou svou hotovost. Po návratu do Moskvy zašel za mým otcem a vše mu
vzrušeně vypověděl: Jestli jsme víc než deset let po revoluci svědky něčeho
takového, jak si to vysvětlit? A zhroutil se na pohovku v hysterickém pláči.
Matka mu dala kozlíkové kapky.“

Bucharin prostě neměl správnou perspektivu pohledu: měl jít jako novi
nář do školy ke geniálnímu Juliu Fučíkovi, který ve stejné době psal své re
portáže ze „Země, kde zítra znamená již včera“. Živá genialita Fučíkova
názvu spočívá např. v tom, že když tato „Země“ vyslala 21. srpna 1968 svá
okupační vojska do Československa, ocitla se v situaci, kde zítra znamená
již včera: srpen 1968 v Praze se stal zítřkem Moskvy, neboť do r. 1991 bylo
pro Moskvu pražské jaro 1968 návazným včerejškem. Ovšem Fučík si svůj
název vypůjčil z biblické metafyziky, z onoho známého PRIN ABRAAM
GENESTHAI EGÓ EIMI (Jan 8, 58 - „Dříve než se Abrahám narodil, já
jsem“.) Jako materialista cedil biblickou metafyziku v onu metafyziku,
která popírá skutečný čas, neboť nechápe stvoření jako moc člověka tvořit
svůj úděl ve spolupráci s Bohem.
Bucharinův „hysterický pláč“ je líčen v článku, který je ukončen odstav
cem se silně vytištěnými větami: „V historii zůstávají jména, uchovatelné
jsou i podoby lidí. Duševní svět však uzavírá smrt.“
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Jestliže Bucharinův duševní svět „uzavřela smrt“, měl důvod k hysteric
kému pláči: biblická antropologie nezná ideu rozdělení člověka na „duševní
svět“ a tělo. Bucharin viděl slovanské děti za socialismu v tělesném stavu
před smrtí hladem, a viděl zároveň duševní utrpení těchto dětí v nejzazší
myslitelné lidské mezi: ponižovaly se žebrotou před tím, kdo na jejich agó
nii měl jako člověk mocenský podíl. Bucharin se nesetkal jen s tělesným
utrpením dětí: na základě lidskosti jednou stvořené přešly i duševní útrapy dětí
do jeho, tj. Bucharinova, duševního světa! A nezbylo mu, než propadnout - dle
svědků - „hysterickému pláči“. Neuměl se vykoupit jinak - než hmotně!
Člověk Dubček plakal v noci 21. srpna dle svědectví V. Bilaka rovněž
„hystericky“. Jeho duševní svět materialisty byl otřesen: podstatou podob
ného duševního světa Dubčekových komunistů, Čechů i Slováků, bylo i tra
diční rusofilství obou národů. Já sama jsem 22. srpna 1968 v Brně na
náměstí Svobody viděla, jak mnozí lidé se slzami v očích trhali legitimace
SCSP a věšeli je na výlohu prodejny tamní Sovětské knihy: přes takto zakry
tá skla nebylo možné zahlédnout cokoliv z knižní kultury v azbuce. Ty slzy
mi připadaly tehdy logické: Češi a Slováci totiž za své rusofilství ve svých
dějinách tvrdě platili a člověk Brežněv, svým rozhodnutím o okupaci Čes
koslovenska za noci, netušil, jak bolestně hluboké kořeny podtíná.
v

Utrpení sousedních Poláků, po dlouhá staletí pod knutou Ruska, zůstalo
Čechoslovákům nepochopitelné - jako národní zážitek - až do srpna 1968.
Ne láska, ale už pouhý pozitivní stav k Rusům byl totiž v zkušenostech
Cechů a Slováků (trpícím pod ostrahou a knutou Němců a Maďarů) něčím
trestným. A když už používám málem poetického slova knuta, pro stručnost
opíši rusofilskou báseň z českého tisku. Jedná se sice o pouhý novinový člá
nek, ve své neznalosti světské poezie neznám ale jiný účinnější text, vysvět
lující na základě jakého tlaku rusofilství proniklo do duševního světa našich
národů. Cituji z agrárnického Venkova, deníku ze 17. srpna 1917:
v

Aurelie Kotíková, 21letá komptoiristka z Brna,
zaslala v září 1914 dopis svému strýci,
Vladimíru Kotíkovi, barvíři a majiteli realit
ve Velké Bíteši. Dopis obsahoval toliko
běžná soukromá sdělení a poznámku,
že rakouské vojsko odtáhlo z Brna.
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Přiloženy byly opisy obou ruských proklamací,
carovy a generála Rennenkampfa.
Kolíková udala, že tylo proklamace
byly jí ukázány nějakým vojákem
za návštěvy v brněnské nemocnici
a vojáci se smíchem vypravovali,
že proklamace svrhl ruský aeroplán,
opsala si je a poslala
je v dopise
ŕ
svému strýci. Úřady pátraly po vojáku,
který ty proklamace měl, ale mamě.
Tato dívka odsouzena byla
drem Arthurem Königem k smrti.
„Arbeiterzeitung“ praví o tom:
Jde o věc, která, ač muže býti velezradou,
mohla by býti také hloupostí nebo dětinstvím.
Než důležito je, co z dopisu Kotíkové
všecko vzešlo. Také Vladimír Kotík odsouzen
byl k smrti, a to za to, že dal ze svého
poznámkového zápisníku opsat obě proklamace
úředníku Hladíkovi z brněnského pozemkového
ústavu. Hladík, který zhotovil na stroji otisky,
odsouzen byl rovněž k smrti. A poněvadž dal
jeden obtah vrchnímu řediteli Slámoví, který
však proklamaci doma spálil, odsouzen byl Sláma
na 5 let těžkého žaláře, úředník Gygal,
který' proklamaci také četl a později také spálil,
odsouzen byl k 3 letům těžkého žaláře.
Dalším postiženým byl však úředník Páral,
který rovněž četl proklamaci a ukázal ji později
pojišťovacímu úředníku Bráchovi. Páral odsouzen
byl k smrti, Brucha dostal tři léta kriminálu.
Břežanovský, jenž dostal proklamaci od Bruchy
a ukázal ji úřednici Poštové a cukráři Tomanovi,
odsouzen byl k smrti, Toman dostal tři léta.
Poštová nebyla odsouzena, ač proklamaci také čtla.
Nezletiletá holčička Tichá dala jeden otisk
nietému žáku prámyšlové školy Ocáskoví. Ten byl
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odsouzen na 18 měsíců těžkého žaláre. Zák
Stochleba, lSletý, jenž bydlel s Ocáskem, nasel
opis proklamace doma na stole, zase si ji opsal,
vzal ji do školy (obchodní akademie) a četl ji
spolužákům. Stochleba odsouzen byl na 12 let
těžkého žaláře.
Proklamace se dostala do školy. Všichni
žáci, kteří naslouchali čtení proklamace,
byli vsazeni do vězení a odsouzeni na 18 měsíců
těžkého žaláře. Byli to: Pavlát 17 letý, Havránek
17letý, Čech lóletý, Novák 17letý, Adamec 15letý,
Bajgar 17letý, Nahunek lóletý, Rut 17letý, Roháč
17letý. Na 1 rok byli odsouzeni: Němec lóletý,
Hrubý lóletý, Ševčík 17letý, Demel 17letý, Keprt
18letý, Pelíšek lóletý, Botar lSletý, Fait 17letý,
Javorník lóletý, Kopřiva 17letý, Pitauer lóletý.
Jedno čtení proklamace, jemuž tito hoši naslouchali,
vydalo 24 a půl roku těžkého kriminálu!
Tím však není celá věc u konce. Žák Josef
Hudec stenografoval si proklamaci cara, když ji
Stochleba četl a tak získal opis. Ukázal jej
příteli studentovi Beranovi a pak stenogram zničil.
Hudec dostal 10 let těžkého žaláře a Václav Beran,
lóletý hoch, dostal také 10 let, neboť ukázal zase
svůj stenogram kamarádům Gebaurovi a Tesařovi. Ti
proklamaci čtli a dostali každý rok vězení. Jeden
opis proklamace dostal však do rukou ještě lóletý
žák Boh. Blahák. Ten jej ukázal krejčovskému po
mocníku Odehnalovi, u něhož bydlel. Za to dostal
10 let těžkého žaláře, a poněvadž Odehnal si učinil
další opis ve svém kalendáři a ukazoval jej v dílně,
odsouzen byl k smrti.
Krejčovští pomocníci Janeček a Mareček čtli
proklamaci u Odehnala. Mareček byl odsouzen na 3 léta,
Janečkova věc byla odevzdána příslušnému vojenskému
soudu. Než Mareček dal proklamaci jdále“. Obžalován
byl takto ještě krejčovský pomocník Špaček, ale
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osvobozen, ježto jeho proklamace neměla už jména
,par a Rennenkampf\ Dále přistřihovač Diviš, jenž
už měl v ruce pouhý cár papíru sotva čitelný, který
pak dostala do rukou policie. Odtud šla policie po
stopě zpět po všech osobách zde vyjmenovaných až
k oné Kotíkové a vzniklo z toho odsouzení 39 lidí!
Šest rozsudků smrti a 91 let těžkého žaláře!

Ano, jenom ve své nezastřené brutalitě formuje moc citlivé hranice
duševního světa, který ani u materialistů nezmírá: nad takovým poznáním
stavu věcí budoucích - slzel - člověk Dubček v noci 21. srpna 1968. Materia
listé mají též své Getsemany! Však s ohledem na tragickou smrt a osobní
nasazení v boji s fašisty i stalinisty, svým lidským významem si pokřtěný
evangelík A. Dubček zasluhuje úctu křesťanů: tu beze slz.

Iva Kotrlá
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Knihy, které by neměly chybět v knihovně
ětenáře AKORDU
Nabídka nakladatelství

SIGNUM UNITATIS
P. Jaroslav Knittl, Vrchoviny 69, 549 01 Nové Město n. Metují
P. J. Knittl: Hovory s Luďkem Pachmanem
Svědectví člověka, který se dal strhnout nadšením pro komunismus. Když
ale poznal pravou tvář, když poznal jeho kmtost a bezohlednost, jeho nereálnost,
zříká se ho. Přirozeně na to v našich podmínkách doplácí vězením, mučením a pro
následováním. Tento statečný člověk však nachází novou jistotu: víru. (9 Kčs)

Walter Trobisch: Dva středy - však jeden kruh
Dva naprosto různí lidé, a oni přesto doufají a věří, že vytvoří jednotu
v lásce. Má-li se ovšem tato naděje naplnit, je nutné na této velmi těžké a srázné
cestě dbát určitých pokynů. A o těchto radách je tato knížka. Uvážíme-li, že auto
rem je evangelický farář, pak toto dílo je vskutku ekumenické, mluví společnou
řečí všech křesťanů. (38 Kčs)

Elisabeth Kiibler-Rossová: Život a umírání
Je to vlastně kurs šťastného umírání. Novodobá zkoumání lékařů a psy
chologů totiž potvrzují, že smrtí nic nekončí, ale teprve začíná. (18 Kčs)

Brenni-Nussbaumer: Příběhy k 1. sv. přijímání
Prostým slohem vyprávěné příběhy světců budou našim dětem dobrým
průvodcem na cestě k milujícímu Otci. Tato kniha se hodí pro naše nejmenší
čtenáře. (20 Kčs)

P. J. Knittl: Promluvy k věřícím i nevěřícím - 22. díl
Promluvy nedávné - z listopadu a prosince roku 1990. (14 Kčs)*
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Mary Craigová: Požehnání
Je to paradoxní, ale opravdu: požehnáním pro matku i celou její rodinu se
může stát i dítě nenormální. Mary Craigové se takové děti narodili dokonce
dvě. Naprosto upřímně se tato matka vyznává ze svého zoufalství po narození
obou dětí a ze svého vzdoru vůči Bohu. Přece se jí však podařilo tento přetěžký
kříž nejen unést, ale dokonce se i radovat ze zvláštní milosti Boží. (28 Kčs)

Christian Feldman: Sny začínají žít
(Velcí křesťané našeho století) - Vpravdě napínavé příběhy salvadorského
biskupa Romera, Matky Terezy, M. L. Kinga, D. Bonhoejfera, G. Roncalliho,
H. Camary, R. Follereaua a dalších. (45 Kčs)

Werenfried van Straaten: Slzy Boží
Zakladatel velikého díla pomoci východním křesťanům cestuje po světě a
všude nachází nepředstavitelnou bídu. Lidé se dívají docela lhostejně a na
troskách lidských životů dál bezohledně pěstují svůj blahobyt a vysokou život
ní úroveň. (20 Kčs)

Albert Peyriguere: Uchvácen Kristem
Duchovní pokyny jednoho ze školy Foucauldovy, který velmi jemně a s plným
respektem k lidské originalitě nás vede blíž a blíž ke Kristu. (25 Kčs)

Kardinál Trochta - mučedník
Kdo pana kardinála znal, ten ví, že to byl muž statečný, muž svátého živo
ta. Byl to jeden z našich novodobých mučedníku: církevní tajemník ho doslo
va pseřval k smrti“. Osobní vzpomínky z Terezína jsou doplněny z jeho
životopisu vydaného v Římě a osobním svědectvím Mons. Jaromíra Korejse
a P. Josefa Pekárka. (25 Kčs)
v

P. J. Knittl: Cesty křížové
Brožurka obsahuje osm křížových cest, které jsou pojaty novým způsobem:
utrpení lidské se spojuje s utrpením Ježíše. (20 Kčs)
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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 spoluobnovil 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 mezinárodní organizace Verga,
Veflíkova 4,106 00 Praha.
Sazba pro tisk, grafická úprava - nakladatelství „Zvláštní vydání...“,
Údolní 21, 602 00 Brno.

Tisk J 4- 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
jmenovaná Ústavem soudní ekonomiky České republiky pro metodiku
účetnictví, kalkulace a rozpočtování.

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

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

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

