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Ničím se nepřibližuje člověk Boží lásce tolik

jako odpuštěním

Zdeněk Janík

Vlasta Tylová

Vánoční
Je advent. Slunovrat se blíží.
Na zemi hojnost plných spíží,
dle výše tuzérů a úkradků a mezd.
K majetku vede mnoho různých cest.

Vánoce, svátky utahaných paží.
K nouzi se nikdo neponíží,
proto se peče, vaří, dusí, smaží
se spoustou naondulovaného cukroví.
Poslední rána patří kaprovi.
Dětem se zapře nejvzácnější zvěst.
Na stolech růžovějí lososi.
Ježíšek už dárky nenosí.
Co dospělí dnes dětem nadělí?
K dětství se boří most
i lávky se strážnými anděly.
Myslete jenom na sladkost.
Napijme se a veselme se.
A co dál?
Dáme si televizní seriál.

(prosinec 1985)
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Eva Jurčinová

Poslední pouto
(Záznamy z rodinného archívu)
Seznámení s M. I. Cvetajevovou

S Marií Ivanovnou jsme mely společnou přítelkyni, překladatelku Annu
Toskovou. Ta smluvila naše první setkání ve Všenorech u Prahy, kde Cvetajevová nějakou dobu žila. Bylo to v letní den a měly jsme se sejít na
všenorskěm nádraží.

Když jsem tam vystoupila, bylo téměř liduprázdné. Nevěděla jsem, kde
Cvetajevová bydlí. Kde ji mám hledat? Rozhlédla jsem se a uviděla jsem na
nástupišti lavičku, na které seděla mladá, tmavě oblečená paní. Šla jsem
k ní a ptala se, neví-li snad, kde bydlí paní Cvětajeva. Usmála se. „To jsem
já,“ řekla. „A vy jste Eva Richardovna, o které mi vyprávěla Anna Anto
novna.“ (Tesková). Byl podmračný den na konci léta a ve vzduchu voněl
déšť. „Nepůjdeme hned k nám. Musíme se více seznámit. Můžeme jít
lesem, “ řekla Marie Ivanovna. „Kdyby pršelo, ukryly bychom se pod stro
my.“ Vyšly jsme z nádraží, minuly několik budov a byly jsme v lese bříz
a mladých smrků. Daly jsme se lesní pěšinou a prošly kolem skupiny listna
tých stromů. Do vlasů nám padly první dešťové kapky. „Bude nejlépe, sedncme-li si na chvíli do trávy pod hustými větvemi,“ řekla básnířka. Sedly
jsme si vedle sebe, zabalily se do pláště a hovořily. U ní doma jsem se sez
námila s Efroncm, manželem básnířky, její odrostlou dcerou Alou a malým
Múrem v peřince. Vyvrcholením přátelského vztahu byl pobyt Marie Ivanovny v naší domácnosti na Jiráskově ulici v Dejvicích, když jela do Paříže
za svým mužem. Bytost básnířčina lidská i básnická mi byla jasná. Při prv
ním setkání ve Všenorech mi řekla: „Věděla jsem, že přijedete. Přivolala
jsem vás zřejmě telepaticky.. Myslím, že máme podobnou jsoucnost.“
A slyšela jsem od ní slova, na která jsem odpověděla: „Snad.“ Řekla po
chvíli jedné rozmluvy: „Mám dojem, že pohrdáte skutečností a ta se vám za
to mstí.“
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Zásah J. Zeyera do života R. M. Rilkeho

Po mnoho let každé vánoce u nás trávila paní Valerie Davidová-Ronfeldová, dcera Zeyerovy sestry Jany. Starší dáma, na které však dosud byla
znát její bývalá velká krása. Česky mnoho neuměla, muselo se s ní mluvit
německy. Paní Valerie s sebou přinášela dopisy svého strýce J. Zeyera, ze
kterých nám četla. Měla však také korespondenci R. M. Rilkeho, své první
lásky. Dnes je tato korespondence uložena v berlínské národní knihovně.
René Rilke, když se vrátil z vojenského učiliště Sankt Poelten do Prahy,
nenacházel domov. Jeho rodiče se rozešli, René Rilke poznal, že se nehodí
pro vojenskou dráhu, vábilo jej studium literatury, otec tomu bránil, neměl
prostředků na takové vzdělání. Reného se ujal strýc Jaroslav, pražský advo
kát. Chtěl si v něm vychovat nástupce, usadil jej u sestry Gabriely Kučerové
ve Vodičkově ulici. Tam se připravoval soukromě k maturitě. U své
sestřenice, paní Gizy Moehlerové se seznámil s Valérii Davidovou. (Julius
Zeyer jí říkal Valinka, když byla jako dítě u jeho matky, své babičky.)
Gize Mochlcrová byla chotí důstojníka, v jejichž domě žil plukovník
David, tehdy již ve výslužbě. Scházela se tak pod jednou střechou společ
nost, kam docházel René i Valy. Při jedné společenské hře bylo Renému
uloženo dát peníze do pokladny pro chudé na Karlově mostě a oznámit to
slečně Davidové. Byl to první z jeho listů, nesmělého a rozpačitého ctitele.
Začala jím dlouhá, milostná korespondence. Valerii bylo málo přes 20 let,
měla zářivě zlaté vlasy, liliovou pleť, černé oči pod plavými brvami. Jejich
vztah trval téměř tři léta, René psával své božské Valy častokrát více psaní
denně, obsahovala i sloky jeho mladých veršů, které neuverejnil. Osobnost
Valy měla odlesk exotického prostoru snění a dálek, který charakterizoval
i jejího strýce Julia Zeyera. Byla vzdělaná a pomáhala zprvu Renému při
přípravě k maturitě.
Scházeli se v zahradě Groebovy vily, kam René chodil studovat. Zvláště
zjara po podzimu, kdy se seznámili, byla za květnatých odpolední téměř li
duprázdná. Kteréhosi dne hodil René svazek veršů do vody umělého jezír
ka. Valérie je vylovila, usušila na slunci. „Rozhodla jsi o nich, drahá Valy“,
psal jí potom, „vydám je.“
Plukovník David myslil ale na oslňující partii pro svou krásnou dceru,
a ne na sňatek se synem chudých, rozvedených rodičů. Jeho budoucnost
byla pouhou neurčitou možností a kdyby i plukovník uhodl básnický talent,
asi by ho málo těšil. Valy, které nejdříve horoucí zbožňování bylo lichotícím
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zrcadlem, měla časem pro Reného více soucitu než lásky. Následovaly roz
tržky, přicházel ji odprošovat, psal jí bolestné listy, posílal verše a květiny.
Dívka se rozhodla zeptat se na radu strýce Julia. Těšila ho její důvěra, ale
„obětovat se a nevědět proč,“ psal jí. „Muž, ušlechtilý svou mužností, obětí
nepřijímá. Pan René to jistě cítí také,“ dodával a odkázal ji na její city.

Tak slečna Davidová poslala Renému poslední list na rozloučenou.
Poděkoval jí násilně a divadelně za znovu nabytou svobodu, se kterou ne
věděl, co počít, a nabízel jí přátelství a mužnou ochranu. Pak neodolal. Pro
sil aspoň o ještě jedno setkání. Sliboval, že bude poslední. Neodpověděla
a nepřišla. Nikdy víc ji neuviděl a nepromluvili spolu. Svou první sbírku
„Život a písně“, jíž kdysi vylovila z vody, potlačil. A další knihu Darenoprer, obětovanou domácím bůžkům Prahy, poslal J. Zeyerovi s dedikací.
Malířka stále živá

Za Zdenkou Braunerovou jsme jezdívali do Roztok. Zdenka byla i spi
sovatelka, která obohatila naši epistolární literaturu. Pouze dvě knihy z to
hoto
odkazu byly vydány - korespondence s Juliem Zeyerem a s F. X.
v
Saldou. Nejobsáhlejší jsou však listy její sestře Anně, provdané za fran
couzského spisovatele Elemira Bourgese. Jsou vlastně deníkem Zdenčiným, začínajícím v r. 1883 a končícím I. světovou válkou, kdy
korespondence nebyla možná. Jsou konfesí odhalující upřímně a naze duši
malířky, jako deník Marie Baškircevové. Sestry, Zdeňku a Annu, vykreslil
E. Bourges ve svém románu „Když ptáci odletí a květy uvadnou“. Ovšem
kromě obou sester vyrůstala v rodině revolucionáře z r. 1848, Františka Au
gusta Braunera, další Zdenka, Havlíčková, krásná a nadaná dívka, osiřelá
dcera Karla Havlíčka. Všem třem dívkám, které paní Braunerová vychová
vala, se dostalo všestranného vzdělání. Životní jaro dívek bylo obestřeno
„braunerovskou slávou“, jak říkala Zdenka. V tom pokračovala více plavo
vlasá Anna, kterou manžel uvedl do společnosti světově známých jmen:
Goncourt, Mallarmée, Barbey d’Aurevilly, Doucet, Renon, Cazin atd.
Anna psala matce a sestře listy, které Zdenka předčítala Vrchlickému
a Zeyerovi. Posílala i nové knihy. Tak seznámila Zdenka Vrchlického
s Baudelairem, v Čechách neznámým, i s další poezií, z níž Vrchlický
překládal. Ale když Zdenka přijela do Paříže studovat na akademii Collarossiho, Anna tam již nežila. Odstěhovali se na venkov do Samois. E. Bour
ges, proslavený románem Soumrak bohů, potřeboval pro své dílo samotu.
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Z. Braunerová docházela i na akademii Julianovu, kde deset let před ní
studovala Marie Baškirceva. Malířka Breslau, o které Baškirceva píše ve
svém deníku, náležela také do okruhu Zdenčiných kolegyň. Zdenka, která
se nazývala sama „femme des lettres“, docházela na pověstné úterky k Mallarméovi. Jedním z nejzajímavějších styků byl s Karlem Jorisem Huysmansem. Zdenka v listech Anně kreslí jeho podobiznu a popisuje jeho byt.
Z českých lidí žijících v Paříži se sblížila nejvíce se sochařem Bílkem
a malířkou Helenou Emingerovou. Do Čech se navracela trvale, zvláště
když při prázdninovém pobytu roku 1894 v Oslavanech u přítelkyně, spiso
vatelky Gabriely Preisové, poznala Viléma Mrštíka. Ale Mrštík nebyl ani
Eiemir Bourges, ani Julius Zeyer a Zdenka si odnesla z delšího vztahu
s ním těžce zcelitelný přelom. Až v okruhu Moderní revue se setkala
s Milošem Martenem. Jeho práce o výtvarném umění nesou Zdenčin ohlas.
Martena nejvíce zaujalo přes Zdenu zprostředkované seznámení s dílem
Paula Claudela.

Básnické dílo Claudelovo působilo na Martena zpočátku dojmem živel
ného chaosu. Nazval jej „dionýským šílením Wagnerovy hudby“. Živelný ly
rismus Claudelův byl však přemožen vášní básníka myslitele, vášní
Pascalovou. V hloubce jeho imaginace bylo vědomí zákonitosti. Jeho duch
prošel nejen skepsí Pascalovou, nýbrž i racionalismem Descartovým, měl
příbuznost se starými řeckými mysliteli. Marten, jenž přeložil Claudelovo
drama La jeune fille Viole, intenzivně prožil jeho básnickou atmosféru:
záhadný východ se svou symbolizací života, reminiscence z Aischyla, odrazy
shakespearovské dramatické tvorby a klady víry Creda katolické církve.
„Jeho katolicism se obrací k metafyzickým a mystickým potřebám nitra,“
napsal Marten, „odpovídá zoufalém výkřiku sensibility, zraněné citem
záhady, obnovuje, co je v tisíciletém bloudění víry pralidského a přijímaje
dogma, vrací mu intenzivní citový a myšlenkový zájem.“ Náboženské cítění
Claudelovo mocně vyznělo i v poslední, mystické skladbě cyklu Stromu, ve
Svěcení sedmého dne. Marten v ní nalezl analogii mystického dramatu
staré indické poezie, jež však není osamělá ve vysoké poezii evropské.
Malířka stále živá je nezapomenutelná i tím, že přenesla do českého
prostředí znalost básníků - od Baudelaira v mládí po Claudela v dospělosti.
Návštěvy v galerii

Karáskova galerie bývala umístěna v Michnovském paláci na Malé stra
ně. Básník Jiří Karásek nás vždy laskavě a přátelsky přijímal. Jeho neteř,
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paní Marie Lipanská, nás prováděla galerií. Ona a malíř Mil. Endler
(umělecký vedoucí) byli duchem i hybnou pákou galerie. Návštěva obvykle
končila v mistrově pracovně. Byl to úzký kabinet vedle síně ruských malířů.
Rodinným obrazům vévodily dvě podobizny: básníkova z doby jeho mládí
od malíře Hlavy a krásné osmnáctileté dívky, básníkovy babičky, od Josefa
Mánesa. Kabinet byl zařízen rodinným nábytkem básníkovým. Nalézal se
v něm skleník s biedcrmayerovským porcelánem, psací stůl s garniturou
křesel, potažených stylovým, vybledlým brokátem - „zrudlá zlatá a vybledlá
plyš“ - jak zpíval ve své básni Karel Hlaváček, knihovnička se svazky vzác
ných knih. Mezi nimi i první anglické vydání poezie Byronovy. Bylo zde in
timní prostředí básníkovo, v němž zazníval Rameaův rokokový menuet,
hraný sloupkovými hodinami, opěvovanými řadou poetů, začínaje Hlaváč
kem a konče Ninou Svobodovou.
Jiří Karásek jako Julius Zeyer byl samotář, žijící nejintenzivněji sám, ve
svém pokoji. Sbíral knihy, obrazy a kresby, měl jich kolem sebe bohatství
a odpíral si pro ně často to nejpotřebnější. Poznala jsem ho v době, kdy Jiří
Karásek již nebyl elegantní dandy devadesátých let - básník Endymiona
a Ostrova vyhnanců. Zbyla mu jen ironie kolem rtů, jak ji dávno předtím
zachytil Hlavův portrét nad pohovkou, kde jsem sedávala.
Jednou vstal a šel ke knihovně a vrátil se se silným svazkem, vázaným
v kůži s patinou dávných let. Otevřel jej na psacím stole. Kolem zavála
jemná vůně starých knih. „Je to žaltář Paracelsův,“ řekl básník. „Některé
listy jsou sžehnuty pekelným ohněm, jenž doprovázel démona, kterého Pa
racelsus vyvolal z podsvětních propastí.“
„Zde v galerii je mnoho podivných věcí, opředených sněním,“ odpo
věděla jsem zamyšleně. „Vy, básníci 90tých let, jste měli rádi tajemno,
v němž září symbol.“

„Máte v paměti malý obrázek Navrátilova "Páva”?“ ptal se básník. „Kou
pil jsem ho velmi levně, majitelé se ho chtěli zbavit. Přinášel prý neštěstí.
Sám, když jsem ho chtěl platit, zjistil jsem, že jsem ztratil peněženku.
A když jsem ho zavěsil v galerii, hned na první schůzi činovníků, která pak
následovala, byl jeden z nich raněn mrtvicí. Vzal jsem tedy Scarabea ze
svých sbírek a obraz jsem odkouzlil podle egyptského ritu. Obrazárnou za
zněla rána. Ale od té doby se již nic zlého nestalo.“
Jiří Karásek uměl kouzelně vyprávět, živě, vtipně a poutavě. Poslouchala
jsem se zájmem. „Žijete zde jako hrdinové vašich románů, v jiné sféře než
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zemské, která sen vyvrací. Zabýval jste se také gnosí a byl jste prý vysvěcen
za gnostického biskupa a Lešehrad za podjáhna ve starém, zpola zborce
ném kostele. Navštěvoval jste martinistickou loži jako Zeyer, ale nemohu se
dozvědět o stupni vašeho zasvěcení.“
„Budu vám o tom také jednou vypravovat,“ ukončil hovor básník a od
mlčel se. Nevyprávěl však již. Při dlouhých a častých hovorech jsme se
k tomu nedostali.
Kraj Otokara Březiny

Jak dospěl Březina z původního realismu, jímž začínal literární dráhu,
jako všichni jeho vrstevníci, ke své definitivní linii: k mysticismu a symbolis
mu? V lipové aleji, šumící v Nové Říši před jeho okny, bloudil básník s kni
hami veršů Baudelairových a Mallarméových. V dopisech příteli Bauerovi
se přiznal, jak zcela podlehl kouzlu tohoto básníka, kterého poznal až po
Baudelairovi, kdy ani neznal jeho jména a říkal mu Stephen. „Nečekám
ničeho od života,“ psal, „poněvadž můj život patří umění, jehož jsem nedo
konalým mediem. Jsem básníkem světel, tónů a tajemného života, jenž dýše
z věcí.“ „Toužím po rafinované a éterné stravě francouzských symbolistů,
zbožňuji Verlaina a Mallarmého,“ psal Bauerovi.
Lipová alej básníkových snů a procházek končila u novoříšského
kláštera. V tamní barokní knihovně byly i knihy francouzských mystiků ze
17. století, básník se tam naučil latině, prošel etikou Spinozovou. Evropu
tehdy mocně ovládala filosofie Schopenhauerova a zvláště krajina kolem
Nové Říše byla blízká jeho asketickým ideám. Český literární život přinášel
mladému básníkovi hodně hořkosti a rozčarování. Zneuznávaní mladí, od
mítaní oficielním Parnasem, se srazili v jeden šik. I nedaleko Nové Říše za
čaly vycházet Literární listy, mladou Moravu dále představovala Vesna
a Niva. V Praze vyšlo první číslo Moderní revue. Jiří Karásek požádal
Březinu o příspěvek, další z vydavatelů, Arnošt Procházka, mu vydal nejen
první knihu veršů, ale byl první v českém literárním světě, kdo vycítil mo
hutnost jeho talentu. Ve dnech, kdy Lumír parodoval Březinovy verše (tyto
parodie byly připisovány Sládkovi, při přímém dotazu však Sládek autorství
popřel), kdy Vrchlický psal na ně satiry y listech nehodných jeho jména,
kdy F. X. Salda psal (v referátě) o Tajemných dálkách: „Verše, k tomu ještě
těžce zrýmované, působily na mě přeplněně a manýrované, k nesnesení bar
barsky. Jeho obraznost je jistě fenomenální, ale mně je to spíše psychopatická
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kuriozita, choroba sic venia verbo. Je to uzoučké umění, mnoho virtuosity,
mnoho žonglérství. Je mi příliš rétorem
a málo poetou.“ Sigismund Bouška,
v
snad stržen odsuzujícím postojem Saldovým, vytýkal Březinovi také nesmír
ný bombaset. (Dopis z 5. 6.1896) V této atmosféře vznikalo dílo Březinovo.
Šestou sbírku již nedokončil - Ruce, to je poslední pouto spojující Březinu
s českým a pražským literárním prostředím.

Poznámka
Eva Jurčinová (občanským jménem Anna Weberová) prožila své dětství
ve Vranovicích na Břeclavsku. (Nar. 20. 4.1886.) Přitom ani ten nejpodrob
nější slovník Spisovatelé Jihomoravského kraje, vydaný v r. 1989, v záplavě
405 jmen spisovatelů Evu Jurčinovou nezná. Ale kdo z uvedených literátů
byl schopen oné životní drobnosti, propojit přátelsky své jméno s básnířkou
Cvetajcvovou, pokud žila v Československu? Hledala-li jsem možnost, jak
připomenout 100. výročí narození této velké ruské a světové básnířky , ne
zbylo mi, než se pro Akord vrátit k dílu E. Jurčinové. Vyšla z okruhu Mo
derní revue, plodně a pilně překládala z francouzštiny, ruštiny, angličtiny,
vydala básnické sbírky - Psýché mluví, Mlha nad růžemi. Dále román Jen
srdce, a dvě povídkové knihy Návrat a Povídky o lásce. V r. 1948 ještě vyšel
v Brně výbor jejích prací s názvem Dlouhá noc, šel však vzápětí do stoupy.
Cenné jsou její literárnč-historické studie Poutníci věčných cest (1929), Po
dobizny spisovatelek světové galerie (7 medailonů, 1929), v r. 1930 přispěla
do sborníku Královny, kněžny a velké ženy české, studiemi K. Světlá
a E. Krásnohorská. Roku 1941 vydala monografii Julius Zeyer, život čes
kého básníka. Předtím, ve 30. letech, byla i recenzentkou literatury v Lido
vých novinách. Za socialismu pouze ve Sborníku Národního muzea mohla
v r. 1963 publikovat dopisy Zdenky Braunerové a V. Mrštíka. Zemřela
v Praze r. 1969. V Akordu nyní tiskneme její fotografii z doby, kdy se po ná
vratu ze studií ve Francii seznámila v Praze s F. X . Šaldou. Teprve po roz
chodu s ním uzavřela manželstva s pražským právníkem Karlem Weberem.
Přátelsky se stýkala s Viktorem Dykem a jeho ženou Zdenkou Háskovou,
Arne Novákem, Albertem Pražákem, Otakarem Vočadlem, s malířkou
Zdenkou Braunerovou a malířem Janem Zrzavým, s Růženou Jesenskou
a Helenou Malířovou atd. Akord, upřednostňující literární vztahy mezi
Prahou a Moravou, nemohl E. Jurčinovou pominout.
(KO)
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Lubomír Nakládal

Pastýřská mše
V posledním městě museli hodiny čekat na další spoj.
„Koupíme něco, abychom tam nepřijeli s prázdnou/' řekl muž.

Hledali proto náměstí. Přestože okolní krajina byla rovina, ulice vedly
nahoru a dolů. Probuzená zvědavost bezděky čekala, že město jim vyjeví
svoji skrytou krásu. Však bylo starobylé, a i když jeho sláva knížecího sídla
pradávno zašla, mělo by se tu něco z dávné slávy a krásy ukrývat. Ovšem ne
každý má oči k vidění...
Ale v poloprázdných ulicích takřka bez obchodů nenalézali nic dávného
ani krásného, ba ani tolik, co by je potěšilo a probudilo z únavy a ospalosti.
Chodili proto mlčky a bez jediného slova vycházeli opět jednou ulicí
vzhůru. Když se před nimi otevřelo kruhové náměstí, zase byli zklamáni.
Uprostřed náměstí na honosném podstavci stála novodobá socha, stála zde
jako cizí místodržitel přišedší do podmaněné země a přes svou velikost byla
lhostejností obvvatel města téměř neviditelná.
Ale někde přece musí být náměstí toho starobylého města! Vysoko
v dálce na radniční věži byly čtyři věžičky s praporky. Nikdo nemohl pochy
bovat o tom, že kdysi tu sídlila údělná knížata!

Únava z marného bloudění městem je zmáhala, také už nakoupili, co na
koupit chtěli. Bylo by nepochybně mnohem pohodlnější a účelnější vrátit se
na vlakové nádraží, kde by se mohli na chvíli ukrýt před zimou a syrovým
vzduchem. Ale ponechají městu jeho tajemství pro trochu špinavého tepla
a kvůli tělesné únavě, kterou přece jen lze přemoci?
Vlekli se ještě další ulicí, i když se stále vzdalovali od nádraží a několi
krát změnili směr. Mohli i zabloudit nebo přinejmenším zajít neuváženě tak
daleko, že po oběti dlouhého cestování by se nakonec nedostali, kam si
přáli dojet. Ale na konci ulice, směřující opět mírně vzhůru, se už otvíral
větší prostor a nad ním velký stan šedivé oblohy.

Našli, co hledali. Uprostřed dlouhého náměstí tryskal k nebi útlý Marián
ský sloup se čtyřmi světci u podnoží, oba konce náměstí střežily starodávné
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věže s průjezdy do vnitřního města a na dolním konci náměstí stál kostelík,
jehož tvar sepjatých dlaní výmluvně svědčil, kdo jej zbudoval. Od kostela se
táhla boční fronta téže architektury, vprostřed ozdobená polokaplí
otevřenou ven a v ní Kristus s hrstkou apoštolů na hoře Olivetské.
„Kapucínský nebo františkánský klášter. Pojďme se podívat!“ Na zdi
boční fronty však visel nápis, jehož si oči povšimly až v posledním okamži
ku, nápis: Ubytovna. Dveře kostela byly zavřené.
„Hledáte něco?“ zeptal se starší muž, který je pozoroval, jak přecházejí
kolem kostela a budovy, jak váhavě zkoušejí kliky. Nechtěli se vyptávat, ko
neckonců v tato místa přišli spíše náhodně, ale přece jen s jistým úmyslem,
proto se zeptali krátce:

„Ten kostel je zavřený?“
„Teď jsou všechny zavřené, mše bývají až večer...“
Čas pokročil, museli se nutně vracet. Posledním pohledem pozdravili
sloup uprostřed náměstí a rychlejším krokem se vraceli. Zašli do jiné ulice,
kterou předtím nešli, ale pak se přece jen dostali k vlakovému nádraží.
Chvíli postáli v neveliké nevytopené hale, ale neměli tu stání, za chvíli šli na
stanoviště autobusů.
Autobus s vlečkou je odvážel z mčsta a dlouho to trvalo, než se vypletli
z ulic. A potom cesta poli, rovinatými, holými, ozdobenými jen nízkým
sněhem s černými vránami. Tu a tam vyčnívala šedivá roura odvodňovacího
zařízení a jen kdesi v dálce se na obzoru táhl osamělý větrolam stromů.
Vozidlo drnčelo, poskakovalo, vnitřek čpěl spálenými plyny, na podlaze
roztávaly špinavé nášlapky sněhu. Šedivé nebe přikrývalo prázdnou rovinu
a sklíčenost poutníků rostla jako soumrak. Muž hleděl strnule před sebe
a na kolenou přidržoval dvě brašny, nevěděl, co si myslí dívka stojící nad
ním. Téměř se bál promluvit. Vozidlo bylo přeplněné, ale lidé jeden za dru
hým vystupovali, cesta se protahovala donekonečna, ačkoli cíl jejich cesty
neměl být, podle údajů, které měli, daleko. V dědinkách a na rozcestích vy
stupoval jeden cestující za druhým. Nakonec byla prázdná nejen krajina,
nýbrž i autobus. A to ještě jejich tíseň zvětšovalo. Kam se to vlastně vydali?
Muže napadlo, že podobné pocity prožívali nepochybně za dávných dob
pěší poutníci, když nedocházeli k cíli a na krajinu padal soumrak. Jistě jim
bývalo nemálo úzko a rozveselili se až v okamžiku, kdy v soumračné tmě za
hlédli nějaké světélko. Nebývá tomu tak i v mnohém jiném lidském životě?
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Žc světlo se objeví, až je tma nejhustší? Až v tom okamžiku tma přestává

být tmou, přestává být něčím konečným, je jen dočasným nedostatkem světla,
světla, které se už ohlašuje jiskřičkou vzdáleného okna neznámé chalupy.

Když už byl vůz téměř prázdný, začala se okolní krajina nepatrně měnit.
Na polích se objevily vinice. A meze s keři vyčnívajícími ze sněhu, na holých
větvičkách drobní ptáci. Na obzoru hájek. Malý lesík u silnice. Konečně vo
zidlo zastavilo na rozcestí na pokraji vesnice, kam jeli. Vyskočili do závěje
špinavého sněhu odhrnutého z vozovky, udělali několik neúčelných kroků
maně voleným směrem, aby náhodní pozorovatelé neviděli jejich rozpaky
a nejistotu, a až lidé zmizeli, zastavili se a začali se bezradně rozhlížet. Byli
na samém okraji osady, ulice se svažovala dolů, ale za jejím koncem stál na
malém návrší velký kostel s dvěma věžemi, jednou nižší rotundovitou, dru
hou vyšší, barokní, na jejímž vrcholku byl hvězdicovitý kříž málo známého
tvaru. Hvězdicovitý kříž maltézských rytířů.
„Alespoň něco!“ řekl muž radostněji po dlouhém mlčení. A on i dívka
přidali do kroku.
„Kde je asi fara?“ zeptala se dívka.

„Jistě ta budova na návršíčku proti kostelu.“
Kostel stál obklopen starobylým kamenným hradbovím, měl vstupní
bránu s krásně kovanými vraty a boční brankou. Nad nimi se klenul kamen
ný oblouk se sochami svátého Petra a Pavla a uprostřed Pán. Sochy byly
omšelé a poškozené, ale radostná jistota obou apoštolů z přítomnosti Mi
stra mohla dodávat odvahu všem vcházejícím.
Fara byla obrovská. Obě budovy, fara i kostel, byly však zvenčí bolestně
zchátralé, omítka zpola odloupaná a zdivo obnažené. Pod zpola zachova
lým starobylým ostěním oken byla na boční straně fary zasazena řada nefo
remných novodobých oken.
Zastavili se nejistě před vchodem. Dívka se tázavě podívala na otce.

„Zazvoň!“
Zvonila několikrát. Nikdo nepřicházel otevřít. Odkudsi z nitra budovy
zněly tlumené rány. Muž vzal za kliku. Dveře se otevřely. Na chodbách byly
šlápoty, stopy nohou po vápenném prachu a písku. Klepali na několik dveří
v přízemí a pak v prvním patře. Několik místností bylo zamčených, jinde
spatřili uvnitř rozkopané zdivo, vytrhané desky v podlaze, vysekané drážky
pro elektrické vedení. Nábytek všeho druhu stál nahromaděn bez ladu
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a skladu, přehozen plachtami. Nahoře prošli menší místností do druhé,
větší, a ocitli se za zády docela malého chlapce, byl jen v košili, ale na hlavě
měl huňatou zimní čepici a oháněl se přespříliš velkým kladivem. Vyrážel
cihly z otvoru ve zdi, který vedl kamsi na půdu. Chlapec se ohlédl.
„Je tu někdo?“ zeptal se muž.
Chlapec zavrtěl hlavou. Obrátil se a vážně pokračoval v práci dospělých
VO
muzu.

Sešli bezradně dolů a zavolali. Uslyšeli zvuk otvíraných dveří a pak se
potevřelv i dveře do chodby. Přivítala je žena ve venkovském oblečení.
Mluvila maličko nezřetelně, trochu podivně, ale zvala je dál, a nakonec po
chopili, že hostitel není doma, že je však očekává, musel někam nutně
odjet, také se mu pokazilo auto, jel jiným, to jeho mu opravují, ale brzy se
vrátí, čeká je, ať jdou zatím do kuchyně.
Pili horký čaj, aby se zahřáli a osvěžili po celodenní cestě, občas proho
dili se ženou několik slov. Její obličej byl poznamenán jakýmsi dávným úra
zem. Seděli v polovytopené, jen vybílené kuchyni, kde také už bylo sekáno
ve zdi. Sklíčenost a pochybnosti se vracely a měnily v tiché přemítání. Jak
žije jejich přítel v tomto domě a v tomto místě, kam přišel jako do vyhnan
ství? Dá se ještě začít od začátku? Dá se vždycky začít od začátku? Dá se
pohnout břemenem, které převyšuje fyzické lidské síly?
Nakonec objevili nahoře místnost, jedinou prozatím jakžtakž zařízenou
a teple vytopenou. Hřála zde roztopená kamínka, zatímco jinde proudil
chodbami chladný vzduch. Bylo to dobré po celodenní cestě. Hostitel
přišel, a i když na něm nebylo viděl sklíčenost, jejich setkání bylo setkáním
mimo domov. Ale jejich vzájemná radost spojila se v jeden plamen, a i to
bylo dobré.
Budova byla poznamenána dlouhodobým držením starého rytířského
řádu. Byla celá propojena chodbami a schodišti s desítkami místností, až
měli pocit, jako by se ocitli ve starém zámku a pletli si dveře. Světlo svítilo
jen někde, jinde byla tma. V místnostech s vysokými stropy stály staré ma
sivní skříně, některé vyřezávané nebo malované, přeplněné mohutnými la
tinskými a německými .folianty, starobylé obrazy, poškozené sochy,
vzácné věci i veteš, stropy a stěny se štukatérskou výzdobou, na mnoha
místech přemalované barvami křiklavými a nevkusnými. Tu a tam vystu
povala stará krása jako záchvěv zapomenuté melodie, byly tu obrovské
sály, ale také malé místnosti, kam vedla jen nízká maskovaná dvířka,
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zapuštěná do stěny a malby. Na mnoha místech omítka poničená, strop
prosáklý vlhkostí, odpadávající ozdoby.
Malá místnost se brzy vyhřála sálavým teplem, ale ráno ještě za tmy pro
budil muže ledový vzduch. Noční tma ještě mlčela, nehybná a neprostupná.
Muž si přetáhl pokrývku přes hlavu, ale starost mu nedala spát: není dívce
zima? Nehýbala se, ležela tiše, neviděl na ni, ale chvílemi se mu zdálo, že
slyší tichý dech. Přikryl by ji, ale čím? Nakonec přece jen se sebezáporem
se vysunul zpod přikrývky a nahmatal svůj plášť a přehodil ho přes dívčino
lůžko. Rychle se schoulil zase pod pokrývku, ale nemohl se už zahřát.

První zvuk přišel odněkud z hloubi domu, tichý, nezřetelný. Přiložil ho
dinky k očím: bylo šest hodin. Ano, v tuto dobu kněz vždycky vstával. Za
chvíli i oni vstanou, aby šli na mši. Hledal zrakem okno, už bylo v černě tmě
bledším obdélníkem.
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Pojednou zazněl zvon. V hlase zvonu je něco, co není v žádném hudeb
ním nástroji. Opět si to uvědomil. Dnes v tom hlase slyšel víru, věčnost,
rytířskou věrnost, neporušitelnou radost.
Tiše se oblékl. Všechno našel po hmatu.
„Dceruško, vstávej!“

Nepochybně i jí zněl hlas zvonu do spánku a volal ji. Neprobouzela se
jako spáč po prohýřené noci, který se nemůže vzpamatovat a dostat z kula
té jámy, v níž se ocitl, ani jako živočich, který jí, tráví a spí. Pro člověka je
i spánek očekáváním.
„Tatínku, už?“
Vtom se ozvaly kroky a tiché zaklepání.
„Žijete?“ zeptal se kněz pokojně.

„Ano,“ odpověděli oba s ranní nadějí v hlase.
Teprve když prošli velkým sálem na chodbu a do místnosti, kde bylo
umyvadlo a tekla voda, seznali, jak je všude nesrovnatelně větší zima než
v jejich jizbici. Kněz místnost předešlého dne nazval - žertem či vážně rytířským pokojem. Byl odtud překrásný výhled přímo na kostel. Také voda
byla ledová, až pálila.
Vyšli z fary tři: kněz, muž a mladičká dívka. Třeskutý mráz svíral
sněhobílou zem, na svítající obloze za chrámovou věží se třpytila večernice
jako veliká slza už už chtějící skanout, a na druhé růžovělo několik obláčků.
Sníh pod nohama vrzal a ve vrstvičce čerstvého sněhu zůstávaly za nimi šlé
pěje, zvečera mírně sněžilo a teprve v pozdní noci se vyjasnilo. Kovová
brána je se zaskřípěním propustila.
Kněz sám rozsvítil dvě svíce na hlavním oltáři a dvě na chudém oltářním
stole na kraji kněžiště a ještě lampičku, která osvětlovala betlém
na bočním
v
oltáříku, u něhož bylo zvýšené místo s pultem a sedátkem. Černá tma ožila
jako ochočené zvíře pohlazené lidskou rukou. Zatřpytila se, zjihla a dychti
vě čekala.
Svíce je Ježíš Kristus a tma je tento svět, myslel si muž. Bůh nepochybně
přebývá ve světle, takovém, že i atomový záblesk by pro lidské oči byl nicot
ným škrtnutím zápalky, a přece Syn se skrývá v symbolu svíce. Vzal na sebe
všechnu nedostatečnost a bezmocnost a přišel tak, jako přichází bratr nebo
dokonce služebník. Plamen svíce připadá bytosti hrubé a málo chápavé sla
boučký a bezmocný: prohýbá se pod závanem vzduchu a neurvalé prsty jej
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mohou zamáčknout. Ale těm, kdo jeho světlo chtějí přijmout, ozáří vše blíz
ce a v sladkém tajemství přiblíží i vše vzdálenější a nesnadno pochopitelné,
že se nám ono vše stává drahé a mnohem mocněji je vnímáme, a to nejen
očima, nýbrž celým duchem.
Tiše vešly dvě ženy zachumlané do teplých šátků, ve vesnickém oblečení.
Světla svící zlahodnila jejich prosté tváře nádechem úsměvu. Postavily se do
první lavice, požehnaly se a dvojhlasně oznamovaly:

„Anděl Páně zvěstoval Marii...“
Modlitba rozvíjela věčný děj konající se v čase na zemi.

Muž s dívkou odpovídali a připojili se k modlitbě žen jako se na křižo
vatce cest vandrovník přidá k druhém vandrovníku a dál kráčejí společně.
Chvílemi si muž mnul prsty, které tuhly v mrazivém prostoru. Ozářený
betlém přitahoval zraky. Muž Josef. Dívka Marie. Dítě. Oslík a vůl. Ovce.

Deus est lux - připomněl si muž. Světlo nepředstavitelné a nepochopitel
né, neboť jen dechnutím jeho energie vyloupl se z nicoty vesmír. Je to oheň
tak mocný, že v něm shoří v nic všechen prach a všechna nečistota. I oby
čejný oheň spaluje všechno, jen zlato v něm taje, čistí se a slévá v jednu zář.
Ale světlost věčnosti je jiného druhu než jakékoliv světlo pozemských sluncí
pro lidské oči. Přímé sluneční světlo zabíjí a oslepuje. Ale nekonečně moc
nější jas Páně budeme vnímat tajemným způsobem tak prostě, jako pozná
vám v lahodném světle svíce kněze, tyto dvě ženy a své dítě.
Ze sakristie vyšel kněz v bohoslužebném rouchu a za ním klopýtal udý
chaný starý muž, který bezpochyby přispěchal v poslední chvíli. Byl to muž
na prahu pozdního stáří, v obnošeném rezavém kožíšku, s lysou hlavou. Na
nohou měl plstěné neforemné pracovní válenky. Přišel odněkud z noční
směny? Hlídač z kravína? Nebo spěchá někam do práce, někam do mrazu
sypat umrzlé silnice? Beranici odložil na kraj lavice a následoval kněze. Po
hyboval se neobratně, ale s pokornou oddaností.
Kněz se postavil na zvýšené místo a betlémské světlo ozářilo i jeho tvář
s očima poněkud vpadlýma. Přivítal přítomné polohlasně, avšak hlasem
zvučně zřetelným. Požehnal se a začal se modlit.
Muž se mimoděk ohlédl: pojednou měl pocit, že chrám je plný živých
bytostí. Na knězovu výzvu zpívalo se Bože, chválíme Tebe. Kněz pokynul
dívce a ona se postavila vedle betléma a četla...

Byl svátek Obrácení svátého Pavla.
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Dívčin hlas zněl jako stříbrný zvonek a muž se zachvěl radostí. I tato
dívka, jeho dcerka, ještě zpola dítě, se podobala dívce Marii sklánějící se
starostlivě a láskyplně nad Dítětem v jeslích. Ořechově temné, ale v hloubi
světlem naplněné oči knězovy se setkaly s pohledem muže. Byl to pohled
přátel, ale přece pohled kněze byl jiný, byl zkoumavý, neboť on byl kněz,
kdežto pohled muže byl pokorný, neboť to byl chybující člověk, jeden ze
stáda ovcí, hledajících pastvu.
„Nic víc nechci,“ myslel si muž, „než aby dívka navždy pochopila, co čte
a o čem vypravuje, a aby nikdy nezeslábla tak, že by zcela zabloudila. A aby
do smrti nezapomněla, že jsem ji zde na zemi nade všecko miloval...“

Lysý stařík přidržel na hlavě otevřený misál a kněz přečetl evangelium.

Potom kněz hovořil - jako kdysi, ještě než přišel sem, jako tam, kde se
před ním tísnily stovky posluchačů.
Přesto muž pocítil opět nutkám zvědavosti, aby se ohlédl, neboť byl pronik
nut vědomím, že zde není jen pět posluchačů. Ale ovládl se a poslouchal.
Ve Francii žil jeden mladý muž, který se později stal spisovatelem. Na
psal také vzpomínky na své mládí. Té knížečce dal název: Bůh je, potkal
jsem ho. Mladík žil a byl vychován v rodině tak beznáboženské, že je ná
boženství vůbec nezajímalo, nebojovali proti němu, tyto věci jim byly na
prosto lhostejné a tak nicotné, že neměli o ně zájem. Mladík se stal
novinářem a měl přítele, s nímž si dobře rozuměl. Jen jedno mu bylo poně
kud nemilé: jeho přítel byl věřící a občas se stalo, i když si spolu někam
zašli nebo vyjeli, že přítel se na chvíli omluvil a zašel do kostela. Jednou
mladík, už netrpělivý, vstoupil do kostela za přítelem, aby ho vyvolal ven.
Vyšel za několik minut z kostela a s úžasem řekl, stejně užaslému příteli:
„Já věřím! Bůh je! Zaveď mě k nějakému knězi, ať mě poučí o víře, protože
já o tom nic nevím...“
Mše skončila, kostelník uhasil plamínky svíček, světu zůstala jen vnější
tvář: do ranního šera vyplouvaly dřevěné tváře světců.

Vyšli. Stařík s beranicí na hlavě se hnal dolů do vesnice, ženy zašly do
první chalupy. Byl třeskutý mráz, ale na bezoblačné obloze oslnivě zářilo
ranní slunce. Krajina byla neposkvrněně bílá. V poprašku čerstvého sněhu
rozbíhaly se od kostelní brány šlépěje lidských nohou.
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Anděla Muzikářově

Hodina lásky
Vánoční světlo
Za dveřmi tolik svízelů a strastí
štěká jak psi zlou rukou rozdráždění.
Chudí a bosí v teplou náruč dětství
vmáčknout se chceme pro pohlazení.
- Skulinka, kterou z ráje světlo svítá.
Pár blízkých věcí rázem zesváteční.
Blýsknutím vyjeví se jejich krása skrytá,
že žasnem vděční.

Starostí marných rázem není
a dech tvůj hebký radost připovídá.
Buď zdráva, lásko! dobrý a prostý život
za dveřmi čeká a kdo budu?zvídá.

Hluboko v moři
Hluboko v moři
drahokam hoří
dech a plamen sám

sem s trojveslicí
braši námořníci
spustíte mě tam
Tmou k světlu do hloubek a všeho jsem se vzdal
pro tebe plameni žes mi učaroval
a kdybych zahynout měl v úzkostech a tmách
rád budu-li ti aspoň na dosah
můj Bože má lásko
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Docela tiše
Kdosi zaplakal a někdo se mi smál
a nebyl nikdo kdo by mě varoval
je pozotvíráno z hvězd čiší noční chlad
a smím tě políbit a mohla bych se smát

- na bílé stěně květina
kvést začíná

Píseň
Zpívala
že na dně všeho
je kapka vroucnosti tak čisté
jako ranní rosa na kontryhelu

zpívala
že pro tu vroucnost bosky a plamenem jít
až na dno věcí nikdy zatěžko jí není.
Rovnodenní. Temnosti a jasnosti
jak lehounce vás píseň vyvažuje.
- Pod víčky tiché tichoulinké mžení.

Mlčet jako mlčí noc
Mlčet
jako mlčí noc
když zraje ke žním
obilí a voní

(a kdesi v křoví
ze sna vzdychl pták.)
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Ten hřbitov v nás
Ten hřbitov v nás
sem tam nějaké kvítí
a snad i svíce
ale nic více
úzko a mráz

Jen láska která nitro přeorala
jak rádlem vlhkou zem
tichá rozsévačka očekávání
prochází tímto hřbitovem

Ráno
Každá noc skončí byť byla sebe delší.
Začne se dnít. Obloha jasní a bledne.
Jitřní hvězda ztrácí svou sílu.
Stojíš pod nebem a zpíváš ranní písně.
A mezitím - nepostřehnutelně jakobys ho písní přivolala rozbřeskne se mladý krásný den.

Chléb
Políbíš chleba když ti upadne
a drobty hodíš mravencům či ohni
tak bosky’ vkročíš na světelnou slavnost
která se ustavičně slaví v nitru věcí
Maminka
s kopisti v ruce pozorně a věrně
krouží kolem díže s kvasem svátečnosti
hněte těsto a zpívá
Kohouti se vzbouzejí
prosté věci domova se rozsvítily a hrají
nezadržitelně se rozednívá
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Úžas
Z ničeho nic a tolik prostom
se otevřelo ve mně
kdo měl k nim klíč
a kdo je pozotvíral
jak dům pro slavnost
zem pro jarní vláhu
diví se andělé
a se mnou chválí
tvou lásku

Přes černou lávku jdou ovečky’ domů
spát.
Z bílé pěny pod kopýtky stáda
rozstříkne se ráno.
Snad.
***

Můj kapitáne kolik je hodin
ptá se lodivod
a kapitán vždy stejně odpovídá
Je hodina lásky’

Poznámka: A. Muzikářová narozena 11. 10. 1924 v Ivančicích, tamtéž

reálné gymnázium, další studie v Praze na sociální akademii. Po r. 1948
pracovala převážně v dělnických profesích. Překladatelka. Původní poe
zie známa většímu počtu čtenářů pouze z CM kalendářů. Po drobných
bibliofilských tiscích jednotlivých básní z dílny Janů Juránků vydalo až
v r. 1991 nakladatelství Signum unitatis výbor z jejích básní - Hodina lásky.
Karmelitánské nakladatelství nyní vydává její překlad Posledních rozho
vorů sv. Terezie z Lisieux.
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Interview s Janem Trefulkou nadvakrát
(z roku 1984 a 1992)
I.
V Praze se bez přestání traduje, že trvalý pobyt na Moravě či v Brně talent
každého českého spisovatele udusí. Existuje prý pro to mnoho příkladů.
Nejsi dušen či dáván mimo? Mimo Mo(ravu), mo(houcnost), mo(hovitost), mo(rálku)?

Moravský, případně brněnský spisovatel je podezříván dokonce z dvojí
zbabělosti. Nejenže se neodvážil emigrovat do ciziny, aby vystavil své
schopnosti nemilosrdné, údajně směrodatné konkurenci svobodného světa
- neodvážil se emigrovat ani do Prahy, protože mu bylo milejší zůstat ve své
provincii jednookým králem! Ale to je snad sugesce z klasického románu:
hrdina z provincie přichází dobýt hlavního města a světa. Mně se mnohem
víc líbí baťovský model: hrdina udělá ze své rodné vísky svým způsobem
a ve svém oboru metropoli.
Pravda je, že mimopražský spisovatel, který tu a tam přijížděl a přijíždí
na všelijaké schůze a schůzky do hlavního města, se občas cítí zaskočený
a třeba odstrčený, když nerozumí cílům, činům, pohnutkám, osobním vzta
hům a zájmům pražských kolegů - jenže: po čase se zpravidla ukáže, že
o nic podstatného nešlo - literatura není, jak známo, kolektivní činnost. Na
konec je v ní vždycky rozhodující to, co vznikne - kdekoliv - za stolem a na
papíře.
Jsi nositelem dvou spisovatelských cen, v pozoruhodné symbióze: Ceny
Marie Majerové a Ceny Egona Hostovského. Existuje i v tvém případě li
teratura „mého mládí“ a literatura „mé dospělosti“?

Symbióza není tady to správné slovo. Neexistuje prostě žádná souvislost
mezi Cenou Marie Majerové a Cenou Egona Hostovského. To, že jsem obě
dostal, stalo se spíš shodou okolností. Myslím, že některým hodným redak
torům Albatrosu bylo v r. 1969 mnohem zřejmější než mně, že Cena Marie
Majerové budou nadlouho poslední peníze, které mi české nakladatelství
může poskytnout.
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Nepočítám-li dětská slohová cvičení a literární pokusy (mezi jinými
báseň v časomíře!) publikované v Moravském středoškoláku, začal jsem
v devatenácti letech jako literární kritik v Burianové Kulturní politice,
v Předvoji a v Lidových novinách. Neměl jsem tušení, že svými striktně
dogmatickými soudy poškozuju autory, třeba Zdeňka Pluhaře, „kádrově“
i hmotně. „Literatura dospělosti“ začíná u mne teprve kritikou veršů Pavla
Kohouta a prózami z knížky „Pršelo jim štěstí“ - tedy korekturou původ
ního východiska. Jak vidíš, docela banální vývoj.
Socialistická společnost ukončila tisíciletou existenci Moravy jako
v
země. Její části byly zabrány do Cech. (Jak do kraje Jihočeského, tak až
po zeměpisný unikát: Moravská Třebová, kraj Východočeský.) Není v roce
1984 už zřejmé, že se socialistické společnosti podařilo ukončit i existenci
svébytné moravské literatury? - Jako poslední šéfredaktor posledního mo
ravského literárního časopisu Host do domu jsi měl jistě svou „morav
skou“ koncepci pro svůj čtrnáctideník. V čem spočívala, s pohledem do
budoucnosti? Tehdy? A v čem by spočívala - při absurdní možnosti obno
vení literárního čtrnáctideníku - nyní: po roce 1984?

Budeš se divit, ale já si nemyslím, že současné dvoudílné uspořádání
našeho státu je konečné. Historické útvary vytvořené přirozenou cestou na
základě přírodních a etnických daností mají ohromnou přitažlivou sílu a se
trvačnost, právem říkáme, že Velká Morava byla prvním společným státem
Čechů a Slováků - druhý se podařilo vytvořit až za tisíc let, ale podařilo!
Morava a Slezsko mají budoucnost, jen co rozum zvítězí nad politickou
omezeností zvanou centralismus na jedné a stále ještě příliš choulostivým
a v sobě se zhlížejícím slovenským nacionalismem na druhé straně. Potom
se náš stát bude jmenovat opět Velká Morava - Great Moravia. To zní docela jinak než Československo! Pak si na nás netroufnou! A ve Velké Britá
nii bydlí vedle Angličanů také Skotové, Walesané a Irové.
v

Naproti tomu si nemyslím, že by byla někdy existovala nebo že bude
existovat svébytná moravská literatura. To je už jednou provždy
promeškaná příležitost - ale snad ani nikdy žádná nebyla. Autoři narození
na Moravě a spjatí s Moravou vplynuli do české literatury, byli jejími spolu
zakladateli, spolutvůrci, moderní česká literatura by bez nich byla torzem,
zejména poezie, v próze je to slabší, ale v dramatu, ať se směje, kdo chce,
ale první opravdová česká dramata jsou ta moravská. Není důležité, kdo na
Moravě zůstal nebo nezůstal, důležité je, že si své moravanství vzali s sebou
do Prahy, že právě jím obohatili českou literaturu. Zajímavé je, že rodilí
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Češi, kteří se usadili na Moravě, si své „češství“ tak nepodrželi, spíš pod
lehli moravskému prostředí - myslím na Mahena a Těsnohlídka - uvaž, tu
nádhernou brněnsko-hanáčtinu Lišky Bystroušky napsal Čech! „Moravská
literatura“ je principiálně stejný problém jako „rakouská literatura“. Jisté
je, že v Rakousku žila, tvořila a byla s jeho osudem duchovně spjata řada
vynikajících spisovatelů. Ale rakouská literatura je z německé nevyjmutclná
a naopak, moderní německá literatura bez Musila, Rotha, Kafky atd.?
Moravská, nebo spíš v případě Hosta do domu „brněnská“, koncepce?
Tu jsem převzal od Mikuláška, Skácela, Suse, Uhdeho, Ludvíka Kundery,
Tomečka, Tachovského (nejmenuju Macáka, protože koncepce nebyly jeho
silnou stránkou), kteří v Hostu byli dřív než já. Jim všem, ani mně, nikdy
nešlo o to, vytvářet uměle „literární Moravu“. V takové roli by nás byli rádi
viděli jak místní činitelé, lokální pisálci a kulturně-političtí pomatenci, tak
i pražští centralisti a korytáři, mnozí z nich moravského původu. Ti první
chtěli mít v Hostu do domu protekcionářskou záštitu před „nepřející“
a „přehlíživou“ pražskou kritikou, ti druzí chtěli mít v Brně když už, tak
provinciální časopis, který by jim nepřekážel, který by nijak nerušil jejich
kruhy a neohrožoval stabilitu jejich absurdního monopolního postavení.
Tedy: problém podle mého názoru není „moravská koncepce“ nebo „mo
ravská literatura a umění“, ale koncepce českého kulturního života - chtělo
by se mi říci i československého, ale to by bylo příliš velké sousto. Uvedu
nejprve příklad: divadlo musí mít svého diváka a tudíž, ať se to komu líbí
nebo nelíbí, musí být decentralizované. A hle: přes všechny místní překáž
ky, opatrnost a omezenost lokálních dozorčích orgánů, je dneska divadlo
prakticky jedinou oblastí, kde se tu a tam přece něco děje - není jenom Di
vadlo na provázku, ale řada jiných, která mají své publikum. Konečně: má
„Provázek“ nějakou „moravskou“ koncepci? Samozřejmě, že ne. Má svůj
umělecký názor, svůj úhel pohledu, svou poetiku - a Morava a Brno jsou
v ní, troufám si tvrdit, vstřebané, podvědomě, beze slov, bez manifestů. Mo
ravské divadlo? Jistě ne. Divadlo, které svou osobitou tvorbou obohacuje
české divadelnictví.

A takhle to v nejlepších časech za Skácela bylo a muselo by být v eventu
ální budoucnosti i s Hostem do domu. Česká literatura a kultura, jako
každá jiná skutečná kultura, mohou vzkvétat, košatět a bujet jenom v mno
hotvárnosti, různorodosti, v maximální decentralizovanosti, která umožňuje
svobodnou výměnu názorů, svobodný výběr inspiračních zdrojů a mezinárod
ních kontaktů, a to vše musí být vybaveno možností vyjádřit se, definovat se, to
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je dlouhodobý proces vyžadující i určité trpělivosti a tolerance, proces,
který nemůže obstarat jediný časopis; město velikosti Brna by nemělo být
například bez týdeníku, bez pořádného nakladatelství a hlavně také skuteč
ného myšlenkového centra, kterým by snad měla být filozofická fakulta
s velkými osobnostmi, schopnými podněcovat v mladé generaci zájem o ori
ginální myšlení a tvorbu. Samozřejmě, toto všechno nemá dnes ani Praha,
samozřejmě, že si nemyslím, že by to, co tady maluju, si neuvědomovali
mnozí osvícení kulturní činitelé v Praze, samozřejmě, že dobře vím , že
třeba v pražských nakladatelstvích byla a možná i je spousta lidí, u nichž se
vždycky i mimopražská kvalita prosadila. Ale ono to není přece jenom
totéž, jako kdyby se mohla prosadit v místě vzniku. Čert ví, odkud se ta
dávná tendence k centralistické politice vzala. Je to starorakouská tradice,
francouzský vzor nebo obavy o křehkou celistvost první republiky? Tzv. de
mokratický centralismus se zde ochotně chytil tradic a tak snad nikde na
světě nehraje hlavní město takovou roli jako u nás, zejména v kultuře, která
právě centralismus nejhůře snáší.
Mluvíme tak trochu o celé Moravě, a přitom je znám třeba „královopolský
fenomén“ (nevím, jak jinak to nazvat) moderní české literatury. V Králově
Poli nevyrostli jen Karel Höger či Jaroslav Dresler, ale i Milan Kundera,
Milan Uhde, Jan Skácel, Jan Trefulka, pohřeb v tamním kostele měl Václav
Y
Renč. Reč je o tobě: jaké byly třeba Tvé vztahy s Milanem Kunderou?

Dnešní generace si už nepamatuje, že Brno bylo dvojjazyčné město. No
a Královo Pole bylo jednou z výrazně českých čtvrtí. Proto snad určitá kon
centrace talentů. Ale my jsme to tak lokálně vlastně necítili: duchovní
„domov“ bylo gymnázium. Královopolské, klasičák, třetí ergé.
S Milanem Kunderou jsem chodil do obecné školy a jako malí kluci jsme
se neměli moc rádi. Já jsem byl vždycky konformním starostou třídy, Milan
byl vůdcem „opozice“ z vilové čtvrti. Ono to Královo Pole mělo tenkrát své
proletářské končiny - Dajnohy, Šanghaj - svůj řemeslnicko-úřednický střed
a taky nóbl ulice. S Milanem Kunderou - protože chodil na klasické gymná
zium - jsme se pak sešli až po válce, jako septimám nebo oktaviáni. Tehdy
nás teprve spřátelily společné zájmy a do Prahy jsme už vytáhli v r. 1948
spolu a taky jsme tam spolu dva roky porůznu bydleli. Vděčím mu za
mnohé. Rodiče sice odebírali Knihovnu Lidových novin, ale kulturně žili
spíš u Vrchlického, Heyduka, Zeyera, Zikmunda Wintra a Boženy Němco
vé. U Kunderů se kulturně žilo s avantgardou - a tak jsem se k ní dostal i já.
Od svého bratrance Ludvíka Kundery a skupiny RA se Milan tenkrát
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„nakazil“ surrealismem a takové byly i jeho mladistvé verše. Také jsem
zkoušel básnit, ale bral jsem spíš z Holana - devatenáctiletý mladý muž
bývá nesnesitelně troufalý. Ještě za něco vděčím Milanovi - že mě postrčil
k Janáčkově hudbě. Vztah k moravské lidové písni jsme měli oba, trochu
jsme oba hráli na housle - Milan byl samozřejmě mimo to dobrý pianista ale nebrali jsme se jako lidové muzikanti moc vážně. Jestli si dobře vzpomí
nám, improvizoval Milan pro důvěřivé Pražáky i brněnské lidové písně měli jsme velkou radost, když někdo z nových známých mystifikaci spolk
nul. Později už nějak srandy ubývalo.
Nestal jsi se tak trochu - po svém vyloučení ze studií a z KSČ počátkem
padesátých let - předobrazem literární postavy z Kunderova Žertu?

Vyloučený z KSČ jsem nebyl jenom já, ale také Milan Kundera a ještč
jeden náš společný kamarád, který dnes sedí někde na ministerstvu, a tak
ho nebudu jmenovat. Takže Milan měl dost vlastních zážitků - i když
samozřejmě využil detaily i celé motivy z cizích osudů. Z mého minimálně,
když psal Žert, měl jsem už svou knížku vydanou. Jak to dnes vidím, spíš ke
své škodě: byla napsaná ještě s plnou vážností, jak jsem tenkrát svou situaci
cítil, kdežto Milan už psal s odstupem, který mu umožnil vidět i fraškovitost
celé situace. Myslím, že to je jeho velké plus - a byl v tom u nás, pokud vím,
první. Mimochodem - ze studia jsem vyloučený nebyl, odešel jsem z fakulty
sám, nejspíš proto, že jsem nebyl s to vyrovnat se s inferiorním postavením
vyloučeného ze strany. Ale to, že jsem poznal prostředí traktorové stanice,
mně bylo v každém případě ku prospěchu.
Pročpak jsi neemigroval také do Francie, či aspoň do Rakouska, kde
máš příbuzné?

Zabránilo mi v tom hned několik okolností: byl jsem například tak
domýšlivý, že jsem si myslel, že nemohu tímto způsobem „zradit“ lidi, kteří
mne zvolili na jaře 1968 do krajského výboru KSČ a za delegáta připravova
ného sjezdu. Toť se ví, že jsem se později přesvědčil, že se mí voliči spíš di
vili, že jsem byl tak pitomý a zůstal jsem, když jsem měl pas v ruce. Ale také
- byl jsem jedináček a nedovedl jsem si dost dobře představit, že bych
opustil své rodiče, kteří se ke mně chovali vždycky s velkorysostí, již dovedu
snad teprve dnes ocenit. A last but not least, žena a děti emigrovat nikdy
nechtěly.
Myslíš, že tvé nefalšované moravanství má na svědomí rodová krev,
když tvůj dědeček postavil začátkem století Dům umělců v Hodoníně
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a přátelil se s kde kým ze staré umělecké Moravy? Či se dá do Moravy
„mahenovsky“ vrůstat? (Sebevraždu spáchal na Moravě i Čech Těsnohlídek.) Co ty na to?

Pravda je, že můj dědeček, architekt Antonín Blažek, zakládající člen
a čestný místopředseda Sdružení výtvarných umělců moravských, byl mo
ravský Slovák z Derfle u Uherského Brodu. Ale: moje babička byla rozená
Strumhaus, dědeček se s ní seznámil na studiích ve Vídni a její rodina žila
zčásti v Rakousku, zčásti v Holandsku. Takže s rodovou moravskou krví je
to všelijaké tulipánové.

Ke svému rodnému kraji se člověk dostává dětstvím, dědictvím i volbou,
já se cítím právě tak doma na Vysočině, kde jsem jezdíval na prázdniny
a odkud pochází trefulkovská větev, jako v Mikulově, kam jsem jezdíval za
vínem, i v Brně, kde žiju. Vlastně ze všeho nejmíň se cítím doma na Slovác
ku, slovácký temperament a gesta jsou pro mě přece jenom trochu okázalé.
V hloubi duše jsem Brňák - a to je podivný slepenec. Všimni si: Praha jako
město si bezesporu vytvořila svůj osobitý český městský folklór - mám ho
rád a beru do něho i písničky, jejichž autoři jsou znání, a všelijaké ty zpě
váčky - ale venkov v národopisném smyslu kolem Prahy myslím nijak nekvete. Brněnská „plotna“, její jazyk a ncčetné folklórní projevy byly
česko-německé, ale snad právě proto si vesnice kolem Brna zachovaly svůj
osobitý ráz, a tak se zde dodnes míchají nejmíň tři nářečí, melodiky, tempe
ramenty. Tady jaksi nikdy nebylo vhodné klima pro intolcranci, pro to
česky české, jak říkáme „čížkovské“, „mít pravdu“ proti celém světu. Proto
se my, Brňáci, občas míjíme s celonárodním nadšením a vypadáme vlažní já bych řekl, že jsme spíš obtížněji manipulovatelní. Což myslím není zas
tak špatné.
v

Máš všechny předpoklady k tomu, abys napsal (i pro svět mimo CSSR)
strhující story z Moravy: co ti k tomu schází - mimo peněz? A zdraví? Otázky se točí stále v kruhu, jako by nás bral vír. V takové poklidné zemi
a v takovém poklidném čase: už několikrát ti v naší umělé atmosféře uká
zali cestičku (únikovou) ze „zahrabání za živa“ do samizdatu. Zároveň tě
dohnali k infarktu: znáš nějaké východisko ze své situace?

Dej pokoj, mám dojem, že můj zájem o story notně ochladl, táhne mě to
k esejistice, k hodně obecným otázkám - jenže tady mi překáží faktická ne
možnost obeznámit se s tím, co bylo v posledních desetiletích na Západě
napsáno a publikováno. Tak budu asi ze všeho nejspíš úplně potichu.
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Samozřejmě, že je mi z toho úzko, ale jakékoliv dramatizování své osobní
situace odmítám. Neřekl bych, že mé infarkty nějak souvisely s domovní
prohlídkou a zdejší politickou situací. Pocit bezvýchodnosti je všeobecný,
má jenom různé lokální podoby: u nás je to nemožnost jít svou vlastní ces
tou, jinde zas nezvládnuté problémy vyplývající z obrovského technického
pokroku, ještě jinde začarovaný kruh populační exploze a hladu. Podstatné
je, že lidé čím dál méně vědí, jak mají žít a usilovně se snaží vytlačit tyto
otázky vůbec ze svého obzoru. Filozofie a kultura v širším slova smyslu na
všech frontách ustupují něčemu, co bych snad obecně nazval „šou“.
Nemám na mysli jenom vystoupení popzpěváků, ale i nejrůznější seriály,
bestsellerovou literaturu, honosné inscenace oper a baletů atd. atd.,
všechno, kde se namísto tvůrčího myšlení uplatňuje v nejlepším případě
perfektní řemeslo, většinou ale jenom splňuje zadaný úkol. Dobrých pěta
devadesát procent publika právě tohle pokládá dnes za kulturu a umění.
Ovšemže v lidech i tak mimo jejich vůli roste pocit neuspokojení a prázd
noty, stesku po něčem podstatnějším. Tím si vysvětluji oživení zájmu o cír
kevní obřady, náboženství i různá orientální tělesná a duchovní cvičení. Ale
nepředpokládám, že by to mohl být trvalý jev, jakási renesance nábožen
ského cítění. Takový návrat může mít veliký význam jako impuls, ale věk
lidstva se nevrací. Doba, kdy člověk odvozoval své lidství od Boha, defini
tivně minula, veliký Don Quijote mezi papeži, Jan Pavel II., marně objíždí
svět a pronáší poselství, která se míjejí s časem. Rozuměj, tím netvrdím, že
vymizí křesťanství nebo náboženství vůbec, bude se vracet jako se vrací an
tika, ale jeho vrcholné myšlenkové a kulturní výkony budou vstřebány nový
mi proudy, které přijdou - vlastně už vstřebány částečně byly. Dneska už
nikdo neuctívá Dia - leda tak ještě Bakcha - a přece řečtí a římští bohové
nejsou zapomenuti.
Východisko? Jsou mi blízké filozofické směry, které akcentují odpověd
nost každého jednotlivce za to, co se kolem něho děje. Sám pro sebe si tu
odpovědnost odvozuju ze své nevědomosti. Dokud člověk nic neví jistého
o smyslu své existence - co ví plankton o tom, jak je důležitý pro život oceá
nů - je povinen ji zachovat, je povinen bránit jejímu zničení, je povinen usi
lovat o to, aby se lidský osud vyvíjel co možná příznivě, jestliže už jsem
povinen svůj život prožít, pak je samozřejmě účelné snažit se, aby to byl
život důstojný, svobodný, myslivý, tvořivý. V rámci svých sil a možností - do
dávám - a to je bohužel v mém případě dost trpké omezení.
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Poslední otázka do tuctu: Kdybys dnes jezdil s Milanem Kunderou na
jedné motorce po Morave, od Velkých Karlovic po Vysočinu, byl prostě
jedním z „mladých“, šel bys do literatury opět přes státem požadované
struktury oficiální - nebo přes „černou díru“ samizdatu? Když už existuje
taková volba?

Z dnešní perspektivy to vypadá tak, že mé mládí a mládí mých kamarádů
stálo ve znamení konformity. Ale to není přesné. Neartikulovaný odpor
proti důsledkům února 1948 byl ve střední vrstvě, z níž jsem vyšel, ohrom
ný, takže se svým prostředím jsem se nekonformoval, naopak. Ale myslím,
že už tenkrát jedním z důvodů, proč jsem vstoupil v devatenácti letech do
KSČ, bylo, že ten odpor byl většinou opatrnický, verbální, mezi čtyřma
očima nenávistný až zuřivý, ale navenek... Byli jsme tenkrát ve třídě dva ko
munisti, jistě nás za to neměli rádi - ale když se po létech sejdeme, jsem zas
já ten jediný, který se odlišuje. A mezi čtyřma očima teď slyším projevy
sympatie. Ale zabydlení v tomto režimu jsou mí hodní spolužáci. Ostatně,
ani v KSČ jsem nebyl s to být konformní, za dva roky jsem byl vyloučený.
Nekonformista je asi napůl vrozený druh reakce na vnější podmínky, jeden
ze způsobů existence. Nese s sebou veliká nebezpečí: ztrátu životního
rytmu, nekázeň, nesystematičnost, lenost, zludračení, nakonec často depre
se, stihomam, alkoholismus. Na opačném konci je cynický kariérismus,
sprosté kořistění a nakonec rozpad osobnosti a chlast, jenomže na „vyšší“
úrovni. Těžko říct, kdo je na tom hůř, jestli pivní „disidenti“, jejichž jedi
ným činem je právě jenom to „disidentství“, nebo mladí mužové a dámy,
kteří v rozhlasových a televizních pořadech lžou a přikyvují lžím a přesvěd
čují své publikum, že žije v nejkrásnějším ze všech možných světů. Ne
soudím a neradím - jenom jedno je pro mě jisté: ti i oni jsou za sebe
a svět kolem sebe odpovědní. Každý sám pro sebe si musí najít svou hra
nici kompromisů se lží a se svinstvem, které kolem sebe vidí, ale také svou
hranici nekázně, nepracovitosti, planého kecání a bezúčelného sebeničení.
Obě cesty jsou nesmírně těžké, chce-li člověk zachovat zdravý rozum,
slušnost a uměřenost a snad ještě navíc udělat kus pozitivní práce. Ale kdy
byl život lehký?
(KO)
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Jaromíra Sekotová

Martincký podkovy
Jeslipak víte, proč se v Jihlavě pečou na svatýho Martina martincký pod
kovy? Nevíte? Tak já vám to povím.
To bylo v těch dobách, kdy milej pánbíček a jeho svati chodívali vizitýrovat lidi na Zemi, aby vokoukli, co lidi dělaj, jak se maj a jesli dodržujou
zákon boží. Co se toho posledního tejká, tak si s lidma moc radostí neužili,
pončváč lidi sou vodjakživa cháska chamtivá, marnivá, hádavá, nepokojná,
zkrátka hříšná a eště ke všemu na svý rozumy domejšlivá.

Jednou taklenc pár dnů před svým svátkem nasypal si svätej Martin
plnej měšeček stříbrnejch grošů, sed na svýho bčlouše a že se zasej jednou
podívá na Vysočinu, dyť vono z těch vysočinskejch chalup z jednoho vokna
koukala bída a z druhýho zasej nouze a jak snáď každý malý dítě ví, byl svä
tej Martin dobrák vod kostí a srče outrpnýho a rád poděloval chudý
křesťanckou almužničkou, no, a potřebnýho lidu bejvalo na Vysočině dycky
do alelujá.
A jak tak pomaloučku jel těma lesama, kopeama aji dědinama, náramně
se podivil, že je ve všech chalupách ticho jako po vymření, ačtě jindová v tý
době eště všude na mlatech vesele vyklepávaly cepy to svý klip-klap-klcp!
Né, že by bejvali byli Horáci tak líný, vono by se mlátilo, copak vo to, ale
jen dyby bylo co, ale dyž vono celý leto pršelo, pro samou mokrotu kolikrát
ani ten dobyteček nemoh na pastvu a na poli, co rovnou neschnilo, to bylo
porostlý, nanicovatý a bylo toho tak málo, že by to straka uvezla na vocasc.
S takovou ourodičkou byli voni teda hotoví ajnevaj a teďkon jenom se stra
chem čekali, jak přežijou tu dlouhou zimu.
Svatýho Martina až srče zabolelo, dyž to uviděl, s těma grošíkama tady
dlouho nevystačím, a tak v první formancký hospodě, kerou při cestě natrapíroval, rozměnil grošíky na menší penízky, aby moh těch chudejch podělit
víc, a nechal si jen dva groše pro strejčka Příhodu, jak se říká. Ale aji tak
měl za pár dnů měšec prázdnej a dyž vyjel z Pcjřimova do Jihlavy, neměl už
nic než ty dva grošíky. Cesta vedla pustejma lesama, nikdež ani živáčka, von
byl taky hroznej nečas, pršelo, jen se slejvalo, a každej zalez do chalupy
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jako sysel do ďoury, dyť vona aji tá lesní zvěř byla poskovávaná v nej
hlubším houští. Až topívá kousínek za Rantířovem potkal svätej Martin
stařečka, kerej se celej třás zimou aji starobou. Sválej Martin nemeškal,
vytáli meč, rozťal svůj mantlík vejpůl a přej nate, dědečku, ajť se aspoň
kapku vohřejete v tý slotě.

- Zaplať pánbíček nastotisíckrát, pane rytíři, - děkoval děda se slzama ve
vočích, von chudák nebyl na to zvyklej, aby mu někdo něco dal jen tak sám
vod sobe, a kór rytíř! Voni nemlich rytíři už dávno zapomněli na sedm
rytířskejch cností, každej jen koukal, co nejvíc urvat pro sebe.

Z tý dlouhý cesty v tom nečase byl už svätej Martin celej ucaprtanej
a taky kopejtka jeho bělouše klapaly nějak smutně a čím dál tím pomalcjc.
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- Nono, běloušku, eště chvilánku, co nevidět budem v Jihlavě a tam si
vodpočineš a dostaneš pytlík plnej vobroku! Běloušek zaržál a dal se do klusu, jako by už cejtil stáj, a než se svätej
Martin stačil ave pomodlit, byli před jihlavskou bránou. Jako dycky kvíčeru, byl tam řádnej tuml, plno fůrverků, rejtarů aji pěších, každej se tlačil,
aby se dostal do města před slunce západem, kdy se všecky brány zavíraly.
Běloušek netrpělivě hrabal kopytem a nejednou cvrnk! upadla mu z pravé
přední nohy podkova.

- To nic, běloušku, kousínek vod brány je kovář, von ti udělá novou pod
kovičku jedna radost! Dyž přijeli ke kovárně, kovář hnedky vyšel ven a co přej pan rytíř porou
čí. Nic přej moc, jen jednu podkovičku pro mýho bělouše. Běloušek sám
zved nohu, kovář vzal kleště, vytáh zbylý podkováky, houknul na tovaryše,
aby dal žhavit podkovu a potym bělouškovi kopejtko pěkně vorašploval.
A za chvilánku v kovárně buch! buch! jen perlík zvonil vo kovadlinu a už se
kovář hrnul z kovárny se žhavou podkovou v kleštích a zasej kladivem pár
krát buchsem, buchtám a podkova seděla jako ulitá.
- Pěkně ti to dc, majstře, vod ruky, jen co je pravda! A copak sem ti dlužnej? - ptal se svätej Martin.
- Tři groše, pane, nic víc a nic míň, - vodpověděl kovář.
- Milej kováři, to bude těžká věc - bůhví, že si za svou práci ty tři groše
zasloužíš, ale marná sláva, nemám víc než dva. A vodevřcl měšeček, teďky už docela splasklej, a vysypal kovářovi na
dlaň dva groše. Kovář chvilánku koukal, jako dyby mu slípka zrno před
nosem sezobla - von byl na peníze háklivej a tuze shánčlivej - a potym
spustil bandurskou: a to že né, co přej si to pan rytíř myslí, že von, jako
kovář, musí dostat za tu podkovu groše tři, že vodved poctivý dílo a že
všude, v celý Jihlavě za podkovu berou majstři tři groše, tak jak přej by von
přišel k tomu, aby škodoval.
- Vidíš přecik sám, že víc nemám, - na to svätej Martin - ledaže by sis
vzal za ten groš tadydlenc zbytek mýho mantlíku, jináč nevím...

Kovář byl teďkon červenej vzteky jako rozpálený železo: a že von néjni
žádnej žebrák, aby bral nějaký almužny, ani žid, aby starý hadry kupoval, že
von se nenechá vod nikoho šidit, ani vod nějakýho takovýho panáčka, kerej
ze sebe dělá rytíře a zatím má měšec prázdnej jako stodolu přede žněma,
a jesli přej mu hnedky nedá ten třetí groš, že pošle tovaryše pro rychtáře.
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Todlencto bylo moc aji na svátou trpělivost!

- Jakáž pomoc! - povzdechnul svätej Martin. - Běloušku, vrať kováři, co
ti nepatří! Běloušek zařehtal, mrsknul kopytem a podkova vodletěla kováři rovnou
na nohu.

- Auvcj, jouvej! - výkřik kovář a chyt se za nohu. - To snáď néjni možný,
dyť sem sám vlastní rukou tu podkovu řádně přitlouk, a najednou! Dyť to je
div divoucí! Koukal chvilánku na rytíře s vyvalenejma vočima, pak se chyt za nos
a přej šmarjá, sem já to vosel voslovská! Rytíř na bílým koni a eště k tomu
zrovinka jedenáctýho listopadu, to přecik nemůže bejt nikdo jinej než sám
svätej Martin!
A pláč sebou na kolena před svátým Martinem a oupěnlivě ho prosil,
aby mu vodpustil, že ho hnedky nepoznal, že von to nemyslel zle, že dneska
sou lidi všelijaký a dyby se jeden vo svý nebral, brzo by přišel na žebráckou
hůl a kdesik cosik. Nakonec toho lamenta zval kovář se vší poctivostí svatýho Martina do svýho domu. Svätej Martin mu vodpustil - znal von
předobře lidcký slabosti - a přijal kovářovo pozvání. Kovářka snášela na
stůl, kdeco jen v komoře bylo - a bylo toho tam habaděj, do žebrácký hole
měl ten kovář sakramencky daleko! A běloušek dostal plnej pytlík toho nejlepčího vobroku a taky náruč voňavýho chrupavýho sena do žebřin a tojceví, aji novou podkovu.
Po bohatý hostině uložil kovář svatýho Martina do svý vlastní postele ve
svým ložumentu a sám si leh s kovářkou do komory. Na druhej den zrána se
kovářka hnala do ložumentu se snídaním, ale tam bylo ticho a nic se nehejbalo, svätej Martin jistojistě eště spí. Vodhrnula vopatrně a potichoučku
firhaňky u postele - propánajána, postel prázdná! A zhlavce aji duchny,
svrchnice, spodnice, bez jedinýho faldíčku, jako dyby v nich nikdo nikdá
neležel. Kovářka vykoukla z vokna, všude bílo a vod jejich vrat se táhly
stopy koňskejch kopyt jako stříbrná šňůra...

Vod tý doby se ta kovárna menovala „U svatýho Martina“ a jihlavský pa
ničky a paňmaminky na památku tý slavný události dodneška pečou na sva
týho Martina.dobrý, makem nadívaný rohlíčky, kerejm se říká martincký
podkovy.
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Václav Durych
Co nového přinesl Jaroslav Dinych?
Tak jednoznačné otázky si nerada klade většina životopisců, protože je
diná možná odpoveď zní NIC. Nic proto, že skutečně pod sluncem není nic
nového, všecko už tu jednou bylo, takže se zdá, že slova žalmistova o tom,
že všecko je marnost a nic než marnost, mají platnost takřka absolutní.
Těchhle úvah však zanechme a pokusme se odpovědět na otázku danou
v nadpisu. Co tedy aspoň zdánlivě nového přinesl Durych tomuto století, co
přinesl svému národu, co přinesl do literatury, ale také do žurnalistiky, do
politiky a do filosofie, třebaže snad jen do filosofie náboženské. A jsme-li
neochvějnými zastánci poučky, že doopravdy není nic nového pod sluncem,
pokusme se o odpověď na otázku, čemu že to vlastně Durych znovu po
mohl na světlo Boží.
Otec Jaroslava Durycha Václav Durych jako spisovatel a novinář sympa
tizoval se staročechy a stálo ho to mnoho útrap. Mladočeši všude vítězně
postupovali, „staročeské“ časopisy zanikaly a ani jakákoli staročeská vlaste
necká literatura téměř nikoho nezajímala. Václav Durych vyrostl v neoby
čejně stísněných maloměstských podmínkách, jeho rodičům se jen taktak
dařilo držet chlapce na gymnáziu v bláhové naději, že z něho bude panáček
a povznese sebe i je na určitou společenskou výši. Václav na to měl, jeho in
teligence byla mimořádná, rád by býval studoval, ale na kněze jít nechtěl.
A tak raději ještě před maturitou ze studií zběhl a zajisté ne proto, že by ze
„zkoušky dospělosti“ měl strach.

Oženil se a snažil se vydělat si krejcary psaním. Nedařilo se mu to. Bída,
v níž byl vychován a které se nikdy nezbavil a v níž se i pokoušel uživit rodi
nu, ho srážela. Snažil se zavděčit se všem a neublížit nikomu a protože osm
desátá a devadesátá léta minulého století byla mělká, bál se na těch
mělčinách postavit se na vlastní nohy - to je ovšem milosrdný pohled:
možná že přece jen k uměleckým projevům mu chybělo nadání. To jen
zřídka odvisí od nadprůměrné inteligence. Katolicky psal Václav Durych
velmi vlažně, tak jako to vyžadoval austrokatolicismus, vlastencem byl
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„v mezích zákona“, slávu české historie připomínal beze vší agresivity, spíše
s určitou sentimentalitou. A přesto jeho „Krkonoše“, „Z českého ráje“
i drobné dramatické dílo „Jiřík z Poděbrad“ a jeho některé další drobné
práce si dodnes zachovaly své kouzlo a nelze je vymést z české literární his
torie. Avšak právě tak jako synové Mistrů, tak ani jejich otcové to nemají
snadné a platí o nich v nemenší míře, že není učedník nad mistra.

Václavův otec, děd i praděd byli brusiči kamenů. Tuze moc na tom ne
záleželo, že to nebyly jen tak obyčejné kameny, nýbrž drahokamy, české
granáty. Takové zaměstnání, to byla bída, svrab a neštovice, spíše však sili
kóza. A proto všichni tito tři předkové se poohlíželi po „vedlejším pracov
ním poměru“, a tím byla služba chrámu: kostelnictví. Kostelníci vodívali
procesí. Nosívali korouhve a musili předzpěvovat. To bylo jistě mnohem
nesnadnější, než zpívat na kůru. Vítr jim bral od úst slova i melodii a tak
tím spíše musili naprosto přesně intonovat i vyslovovat. Jistě se jim za to
dostalo odměny v nebeském království, což ovšem nikterak není v rozporu
s tím, že i na tomto světě jest hoden dělník mzdy své. Nemluvil bych o tom,
kdyby jistý literární historik nezdůrazňoval, že Jaroslav Durych pocházel
z velmi zbožné rodiny, prý již tradičně zbožné. Nuž, snad se nemýlil.
Nesluší se člověku, aby jakkoli hodnotil zbožnost kteréhokoli svého bliž
ního, natožpak svých vlastních předků.

Tento více obsáhlý úvod bylo třeba spáchat, aby tím důrazněji zazněla
slova Jaroslava Durycha, která vyřkl coby student medicíny na Karlo-Ferdinandově universitě a které platila jeho příteli Jaroslavu Voráčovi. Nebyla to
jen slova.

Jaroslav Voráč, to byl strážný anděl Durychova literárního díla. Netřeba
ho zde charakterizovat, to již učinil Jaroslav Durych sám ve své knize
„Váhy života a umění“. A v této knize také ona slova připomíná: „... nezbý
vá mu jiného, než úplně se oddati katolické církvi.“ Dosud prý k ní měl
vztah jen mladicky neustálený a nepřesný. (Váhy života a umění, Melantrich, 1933, str. 82)
O Voráčovi tam na jedné z předešlých stránek Durych tvrdí, že to byl
„praktický atheista“. Jsem tedy přesvědčen, že tato slova vyznání byla
vyřčena se značným důrazem.

Byl jsem kdysi dotazován, zda můj otec konvertoval, a jindy zase, co otce
vedlo k této nadšené proklamaci. Zda tu byl nějaký vnitřní zlom, náhlé poznání
či co jiného. Zajisté: historie o přeměně Šavla na Pavla se hezky poslouchá,
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avšak tady se nic podobného nepřihodilo. Neblýskalo se, nehřmělo, byla to
jen prostá studentova slova, která se měla stát a také se stala doživotním
programem člověka i umělce. Nemám zde samozřejmě žádné právo obha
jovat své přesvědčení, že to byla slova vnuknutá Duchem. Touto milostí bý
vají obdařeni proroci a nesluší se, aby syn o svém otci hovořil jako
o proroku.
Na tomto místě je třeba vysvětlit, co by mělo znamenat Durychovo úsilí
„oddati se katolické církvi“.
Katolickou církev Durych nikdy nepovažoval za sdružení kolem řím
ského papeže se vším klerem od nejvyššího po nejnižší a kam leckdo řadí
i ministranty a kostelníky včetně svíčkových bab. Dnes je v módě řadit
k sloupům Církve též všelijaké katolické intelektuály, vzdělavatele, mluvčí
atd. V řadách údů Církve Durych popřával místa všem věřícím. Ovšem, nic
nového. Byl však, je a bude vždycky i ten nejodpornější hříšník považován
za člena Církve?

Záhy po vyhlášení tohoto osobního programu se stal Durych lékařem.
Odveleli ho do Rakous, vyvstaly nepříjemné problémy s jeho ženitbou. Jako
c. k. důstojník se jen tak mir nyx dir nyx nesměl oženit s chudým děvčetem.
Musil si počkat až na ty slavné dny, kdy stařičký mocnář se slzami v očích
požádal své národy, aby za něj umíraly s láskou a porozuměním. Teprve
tehdy, bezprostředně před odjezdem na frontu, mu nejkatoličtější Dům
Habsburků dovolil přijmout svátost manželství.

Pak odjel do války, obvazoval, řezal, sešíval. Dobře a poctivě a třebaže
už tehdy měl v Přerově rodinu, toužil po tom, aby císaři pánu ukázal záda.
Ale jak sám přiznává, osud mu neposkytl příležitost. Je sice pravda, že služ
bu císaři pánu I. republika Durychovi nevyčítala, ovšem ani zdaleka ho za
to nechválila. Všechna sláva patřila legionářům a samozřejmě i legionářské
literatuře.
Durych si nevzal k srdci poučení, že jen Bohu patří pomsta. Využil zjev
né hanebnosti, jíž se vůči českým a moravským katolíkům dopustil císař
a jeho administrativa. Šlo tehdy o převedení pražského arcibiskupa Lva
Skrbenského na arcibiskupský stolec olomoucký, který té doby byl mnohem
a mnohem výnosnější než stolec pražský. Kardinál Skrbenský byl důvodně
podezírán, že je levobočkem samotného mocnáře. Čeští biskupové se
takovéto nehoráznosti vídeňského dvora zalekli a nedovolili si ani slo
vem protestovat. Jediný, kdo se ozval, byl aktivní poručík c. k. armády,
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MUDr. Jaroslav Durych. Ozval se tak, že spolu se svým přátelem Jakubem
Demlem sestavil žalobu k církevnímu soudu. Teprve ex post ministr Hussarek vymohl od Vatikánu dodatečný souhlas a lajtnant Durych byl eskortován na pár týdnů do blázince v Krakově. Sem bylo z haličského bojiště
nejblíže. Stalo se tak z prozíravé milosti Durychova velitele, který měl ra
kouského Domu také plné zuby.
Třebaže ve svých odůvodněních Durych zdůrazňuje, že mu jde jen a jen
o hájení práv Církve, dá se snadno vycítit, že mu mnohem spíše šlo o pom
stu: přivodit Vídni parádní ostudu. Chybělo málo a mohlo se to podařit.
Všechny potřebné paragrafy’ církevního práva si důkladně a z mnoha stran
ověřil a jeho žaloba neměla kazu. Nepodařilo se mu však zajistit si jediného
svědka z řad osob duchovních. Aby se, nedej Bože, neprovinily proti svému
iluzornímu ochránci snad jen jediným slovem. A protože na takovéto zba
bělé odmítnutí svědectví ani do smrti nelze docela zapomenout, svědomí
hryže a zloba se nakonec obrací proti tomu, komu bylo ublíženo. I tím se dá
vysvětlit, proč tolik prelátů hned v samých počátcích republiky nemohlo
Durychovi přijít na jméno. Snad nejvíce se to týkalo kapituly olomoucké.
A jak už si osud dovede zahrávat, Durych byl po podkarpatoruském bloudění
do Olomouce přeložen svými vojenskými chlebodárci a strávil tam 13 velice
plodných let svého života.
Za Skrbenského případem udělal nakonec tečku 28. říjen: Rakousko i se
svými Habsburky se propadlo do bahna. Svou při Durych prohrál, národu
však názorně předvedl, jak lze revoltovat beze zbraně v ruce, a to ve velmi
stižených podmínkách. Je k tomu třeba síly ducha, zvláště pak síly vůle.
A že výsledek není hmatatelný? Vždyť stačí potěšení jen několika či aspoň
jedné duše.

Na str. 83. „Vah života a umění“ Durych zaznamenává:
„... Dosud se zdálo, že k projevu víry úplně postačí soukromí. Ale zjara
1918 již často se mluvilo a psalo o potřebě církve národní a osvobození od
Ríma. Láska se probouzí často až tenkrát, když osoba nebo věc hodná lásky
se octne v protivenství. Tato propaganda vzbudila pozornost a starostli
vost...“

Od katolicismu tehdy odpadl asi jeden milión lidí, a to i se svými kněžími. Je zarážející, že velmi vysoké procento této apostasie zajistilo
především samo katolické kněžstvo. To kněžstvo, které se líhlo v rakouskohabsburském pařeništi relativní jistoty a blahobytu (kamž málem byl vtažen
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i můj dědeček), to kněžstvo, jehož papežem nebyl římský biskup, nýbrž
vládnoucí Habsburk. Ještě až dodnes (velmi opatrně!) se tomuhle neřád
stvu říká austrokatolicismus.
Když byl v listopadu 1918 stržen Mariánský sloup na Staroměstském ná
městí, Durych stále mlčí. Teprve roku 1919 vychází jeho nákladem leták
„Výstražné slovo českým básníkům“, ale to se náboženství netýká.
Durychem proklamovaná „oddanost katolické církvi“ se v jeho publicistic
ké činnosti projevila až po deseti letech od onoho rozhovoru s Jaroslavem
Voráčem, teprve od května roku 1922, kdy začal působit v mladém lidovec
kém deníku, Lidových listech.

Zde však proti kněžstvu, které z valné části stále ještě ronilo slzy nad
zkázou Rakousko-Uherska, dost dobře útočit nemohl. Hleďme! Co to za
bojovníka! Ono se však nedalo o náboženských problémech psát do ledas
jakých novin a časopisů. Těch náboženských tolik nebylo. Lidové listy fi
nancovaly „jisté církevní kruhy“. Tedy pozor! Jistě i tehdy bylo pár
„nezávislých“ časopisů, ale každá nezávislost odvisí od milosti chlcbodárců.
Což může být jinak?
Nenechme se však mýlit. Více než 40 statí, které Durychovi Lidové listy
zveřejnily v letech 1922 a 1923 jsou dost možná jen publicistickými studiemi
či esejemi v pravém smyslu slova. Je tu řada začátečnických chyb, ale kéž
by dnes někdo našel odvahu a začal se jimi se vší vážností zabývat!
Jsou to vesměs statě velmi obsáhlé: mezi ně hned v prvé řadě patří „Idea
svatovojtěšská“. Rozbor této studie by vydal na mnoho stránek, spousta
problémů se tu přemlela a nemohl mít z té stati radost nikdo. Knížatům cír
kevním takového zrna, jakým byl svátý Vojtěch, se ani zdaleka nemohla
rovnat církevní knížata pozdějších věků a už vůbec ne ta nynější. Čím že je
idea svatovojtěšská závazná pro vůdce českého národa? Co to Durych vy
volal z hlubokého hrobu?
Tato idea burcuje národ k expanzitivitě, ale k jaké? K duchovním výbojům.
Zajisté: četníci, sokolové, legionáři se dali poslat na Slovensko proti Maďa
rům, to by ještě šlo, ale vést nějaký duchovní výboj? Co je to za nesmysl?
Tím však byly potrefeny jenom špičky. Co však rozsáhlá obec věřících?

Zajisté, svátý Vojtěch utekl od našich předků, ale neutíká dodnes i od
nás? Prchá k pohanům, aby snad jeho krev nepotřísnila české ruce křesťanské?
Nuž jistě, byla to nesnesitelná představa jak tehdy pro svátého Vojtěcha,
tak i dnes pro nás. A zůstává hořko v ústech. Není to žádná útěcha, že svátý
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Vojtěch byl nestravitelný našim předkům před tisíci lety. Vzpomeňme
přece, jak se v relativně nedávných dobách tento snad nejvzdělanější Evro
pan 10. století (a to Evropan vskutku v pravějším smyslu slova než většina
dnešních Takyevropanů) znelíbil a dokonce až vzpříčil v krku Karlu Čapkovi!
V Lidových listech se Durych pustil do boje proti realismu, liberalismu
i proti bezhlavému kosmopolitismu. Nedal si pokoje a hlava nehlava tloukl
do profesora Rádla a podařilo se mu tohoto dobrého muže tak vyšachovat,
že Rádi se jal vztekat na stránkách samotného Rudého práva na maršála
Focha, jaký že prý je to válečný palič, jaký to zpátečník a jací jsou teď
Němci po válce chudáci, jak špatně prý dopadli při mírové smlouvě a jak za
všecko prý může „katolická“ Francie. Jak prý to s námi Němci (ať rakouští,
tak i říští) myslili a myslí dobře a - raději už dost. Vždyť něco podobného je
slyšet i dnes, po sedmdesáti letech. Za svou „vzteklou lásku“ ke svému
národu a k české řeči se Durychovi záhy dostalo přízviska „nacionalista“.
Snad to nebylo myšleno tak zle, jak se to vykládá v dnešní době, kdy každá
zmínka o češství je hodnocena jako přestupek, ale jistě se na Jaroslava
Durycha hledělo ve dvacátých letech s nesrovnatelně větším despektem,
než se kterým hleděl na svého přítele P. Václava Fortunáta Durycha
P. Josef Dobrovský, když mu onen dokazoval, že čeština je jazyk dosud živý
a že se opět vzbudí k rozkvětu a k slávě.

Proti Masarykovým názorům vystupoval Durych na stránkách Lidových
novin velice obezřetně. Jako kdyby ještě nevěděl, kam povedou. Bojovně se
mu však ježil knír, kdykoli se tyto názory vyhrocovaly proti katolické věrouce.
Je nepatřičné a trapné, když „laik“, třebaže dokonale obeznámený ve vě
cech víry, začne tuto hájit před jejími nepřáteli. Tehdy, i kdyby měl stokrát
pravdu, nesmí ji mít a bývá proto odměňován jedním výpraskem za dru
hým. Reholníkovi možno připomenout slib poslušnosti, každému knězi pak
papežské zákazy, kněžím plést se do věcí veřejných, ale co s laikem? Artile
rie zaujme stanoviště. Míří se jinam a střílí se jinam, přesto však do takové
blízkosti ústnatého laika, aby ho sice střela nezasáhla, ale aby s ním aspoň
otřásla tlaková vlna. Ty vlny s Durychem zle cloumaly a kdyby si nebyl tolik
jistý svou pří, byly by ho záhy srazily k zemi. Taktikou jeho protivníků však
už dávno nebyla touha po krvi, a proto ani zdaleka nesmělo být jasno, na
koho ona výše uvedená artilerie pálí. Nebude poraženého, nebude vítěze,
nastane však ticho, klid, zapomenutí.

Přetěžko se bojuje proti tomu, kdo nabízí mír.
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Tuze byl Durychovi vytýkán článek „Staroměstský rynk“, kterým se vlast
ně pro jeho autora končilo období „pod střechou Lidových listů“. Tím, že
nepřímo vybídl k zboření pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském
náměstí, rozběsnil všecky pokrokáře. A protože tehdy musil být pokrokový
každý - tak jako ještě před několika lety musil být každý oddán socialismu proto se rozběsnili jako na povel všichni Češi. 1 katolíci, protože i ti chtěli
být pokládáni za pokrokové. Těm snad na tom nejvíc záleželo. Téměř nikdo
však nepochopil, jakou to bžundu si tehdy Jaroslav Durych udělal z celého
národa, zejména pak z lidoveckých představitelů a jejich chlebodárců.
Nabízený „mír“ tedy odmítl a tak na sebe svolal hromobití. Chybně se
vyprávělo, že Durych za tuto aféru přišel o členství v lidové straně a jako
žurnalista že se natrvalo zdiskreditoval. On však členem lidové strany nikdy
nebyl a přišel jen o stálý řádkový honorář Lidových listů. Jistě i takový postih
pro něho mnoho znamenal, ale neželel toho příliš, protože už měl nachys
tánu svou vlastní tribunu, ze které ho nikdo nemohl shodit. Spolu s Janem
Scheinostem a Ladislavem Kuncířem začal vydávat slavný „Rozmach“.

První ročník obnášel jen 6 čísel, neboť začal vycházet teprve od 15. října
1923, ale hned od začátku bylo všem čtenářům jasno, že mají v rukou časo
pis absolutně nezávislý, že ho řídí hrstka nadšenců a že ho tito lidé financují
z vlastní kapsy. Bylo tomu vskutku tak a záhy si Rozmach oblíbil stálý okruh
čtenářů, který by se jistě utěšeně rozrůstal, kdyby někdo z těch tří žurnalis
tických začátečníků měl o trochu více zkušeností v ekonomice. Peněz sice
bylo málo, byla tu však víra, a to víra vskutku nikomu jinému nepoplatná
než právě jen Bohu. Byla tu i nesmlouvavá láska k národu a z ní plynoucí obdiv
ke kráse českého jazyka. Rozhledu autorů si velice vážili příznivci i odpůrci,
myšlenky v Rozmachu byly formulovány jasně, střízlivě, srozumitelně.
Analysovat pět ročníků této revue se dosud nikdo neodvážil, třebaže
k tomu nebylo zase tak málo času, jak se leckteří literární historici snaží na
mluvit. Ale odkud na to jít? Jistě by si byli na Rozmachu s největší chutí
smlsli komunisté, ti na to měli času nesporně nejvíc. Ale ono to dobře
nešlo. Rozmach komunisty leckdy příjemně lechtal a vůbec už nikdy nedal
dopustit na proletariát. A právě ty nejnepříjemnější protivníky komunistů
dokázal suverénně znectít právě jen ten Rozmach.
Samé potíže činil Jaroslav Durych. A zdaleka netoliko atheistům, od
padlíkům a jinověrcům.
Už zjara roku 1919 se pokoušel trochu zamíchat politické karty. Nechtěl
dopřát nově vznikajícím politickým stranám, aby pro své záměry využívaly
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jmen českých spisovatelů buď zcela zadarmo, nebo jen za ubohou almužnu.
Vlastním nákladem vydal Durych výše zmíněný leták „Výstražné slovo k českým
básníkům“ a rozeslal jej svědomitě všem spisovatelům a básníkům, jejichž
adresy sehnal.

„Již delší čas útočí se na vás všelijakými prostředky, abyste se dali do slu
žeb toho, čemu se říká politika...“ píše v úvodu a dále vysvětluje:
„Káže se vám, básníkům, že jest vaší mravní povinností, abyste pracovali
v politických stranách, abyste svými díly pomáhali reklamě volební a časo
pisecké, aby ta která strana se mohla chlubiti, že má ve svém táboře nebo
že dokonce fedruje tolik a tolik básníků té a té hodnostní třídy, aby různé
tlusté nestvůry trojlaločných brad a drzých očí nemusily se báti výtky nekul
túrnosti, máte býti ozdobnými pávími péry, zastrčenými do olysalých zadků
politických mrch. Namlouvá se vám, že prý také „politice“ rozumíte, a nerozumíte-li, máte se snažit to dohonit studiem životopisů a spisů vynikají
cích politiků a p.
Vám, básníci, kteří jste jedinými legitimními vůdci světa a zákonodárci
historie, nakřikují nyní drzí kuplíři den ze dne své požadavky a hrozby, tak
jako byste byli insolventními prostitutkami v drápech uznalých věřitelů.
Jsou mezi vámi básníci dobří i básníci špatní, každý máte své soukromé ctnosti
a mrzkosti v různém poměru, vaše hodnota jest nejen nestejná, ale i pro
měnlivá, dílo vaše jest dobré nebo zlé, někdy i zdánlivě bezvýznamné, ale
vždy jsou to slova, která vy jste pronesli, jež vedou národ k záhubě, štěstí
nebo k prostřednosti. Neděje se nic jiného, než co vy přivoláváte, a proti
vašim věštbám, ať vědomým či podvědomým, ničeho nezmohou spolky ty
ranů, ohromná vojska, věhlas politiků ani moc chátry. Chátra vás neposlouchá,
ale historie vás poslouchá, čehož nikdy nepochopí rada vzdělanců, zapomínají
cích, že jste hodni leda snad toho, aby byli hnojem pro vaše kořeny.
Snad vás v prvních dnech zmátla jiskřička naděje, že „osvobozená“ vlast
bude k vám poněkud ušlechtilejší, že vás bude slyšeti, ale dnes už se takové
mu klamu poddávati nemůžete. Chátra od vás chtěla sprostoty, vzdělanci
žádají, abyste „promluvili“. Chce se vám jisti a psaní sprostot se honoruje.
Politické strany mají peníze, ale nechtějí za tyto peníze od vás jen tu a tam
nějakou sprostotu „mimochodem“, nýbrž chtějí vás celé...“
A ještě jedna důležitá rada:
„... Jste-li rozblázněni a cítíte-li chorobnou nutnost nějakým způso
bem se zaneřádit, máte nesčíslné množství způsobů, jak to provésti, buď
anonymně, nebo zcela nepokrytě a veřejně, ale vždy jen pro sebe a za sebe,
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se svou vlastní značkou, pro svou vlastní ostudu nebo pro svůj vlastní hec.
To si pak můžete spraviti sami, až vás to omrzí. Ale jak chcete jednou žiti nebo
umírati nebo třebas i neexistovati, když se zaděláte nečistotou politickou?
Můžete si sehráti komedii, třebas i komedii velkolepou a ohromnou, ale jen ve
vlastní režii, ne abyste vy hráli v režii počestné chátry, ale abyste vy sami aran
žovali její smích i řev podle potřeby vašeho uměleckého plánu...“
Věru nikterak si tímto manifestem neposloužil 321etý básník, který dosud
napsal jen několik básní v próze, jednu baladu, jednu novelu a jeden román.
Občanským povoláním byl autor „Výstražného slova“ zubař v městě Přerově.
Ta „vzdělaná a počestná chátra“ nebyla hluchá a žel, ví se o ní dobře, že
má sloní paměť. Ale co ti básníci „špatní“, jejichž dílo je „zlé“ a kteří národ
vedli a nikdy vést nepřestanou „k záhubě“ nebo „k prostřednosti“? Co ti na
to řekli? Nu, neřekli nic. Sám Durych si naříká, že mu odpověděl jenom
S. K. Neumann a Viktor Dyk a prý nikterak příznivě. Karel Čapek se tehdy
pokusil i o jakousi polemiku.
Jakou to tedy novotu přinesl Jaroslav Durych? Vůbec nic. Jen - jako
když bobr udeří plochou ocasu o vodní hladinu. Ozve se jedna jediná rána
a pak zase ticho.
To tedy byla slova ze samých začátků Československé republiky, ale i záhy
před jejím smrtelným zápasem Durych varuje a zároveň obhajuje básníky:
„A nutno tyto věci připomínati zvláště nyní, kdy moci světské proměňují
na všech stranách svou tvářnost a snaží se podrobiti si každou autoritu,
která jest vedle nich nebo i nad nimi. Jakákoliv aristokracie, ať dobrá či
špatná, jest ponenáhlu nebo rychle, ale stále soustavněji vytlačována ze
svých původních míst, které zaujímají lidé nejen plebejského původu, nýbrž
především plebejského ducha, kteří vztahují ruce po vlasech papežových,
po klíči k svatostánku, po samotě a vznešenosti duchovní, po svědomí lidí,
neboť nesnesou, aby bylo něco velkého a svobodného vedle nich. Mnohdy
pak tito noví vladaři chtějí způsobem úlisným a vlídným dosáhnouti toho,
čeho by nedosáhli způsobem drsným, a tu nutno nabádati umělce, aby byli
pamětlivi toho, že jejich rozhodnutí a jejich činy patří k dějinám, v nichž
nebudou váženy vždy shovívavě, a že není důvodu, aby se nyní už od umělců
nevyžadovala statečnost a věrnost až k hrdinství...“
Na závěr tohoto článku, který nese název „O důstojnosti povolání bás
nického“, otištěného v Lumíru (roč. LXIV., 1937/38 na str. 405 - 407), píše:
„Básníkovo slovo jest jasné a zřetelné, nelze mu podkládati podle potřeby
chvíle nějaký význam nepravý... Proto básník jest také povinen statečněji státi
za svým slovem a podle potřeby pro ně i trpěti. V tom právě jest jeho
důstojnost.
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Neboť důstojnost, které nehrozí posměch, ponížení a protivenství, není
důstojností.“
Do třetice se sluší uvést několik citací z krátké prózy „Básník a svět“. Je
takřka neuvěřitelné, že tato próza unikla německé cenzuře. Ale stalo se tak.
„Básník a svět“ vyšel poprvé v Lumíru, v 1. čísle LXVI. ročníku, dne
25. října 1939, tj. v osmém měsíci Protektorátu a šest týdnů po začátku
II. světové války.
Takové prý má mít vlastnosti básník:
„Jest zajisté pokorným, odevzdaným a trpělivým sluhou tohoto světa, ale
nikoliv podle rozkazů světa, nýbrž podle vnuknutí, které zahřívá květy
a rozsvěcuje duhy a očišťuje tvář země. Vyvrhuje ze svého srdce nenávist
i strach i všecku dychtivost po věcech, po nichž se třese množství. Nelační
po zdechlinách a nelahodí mu jásot jedné hodiny, která mine jako dým
a nezanechává po sobě než hořkost a dávivou chuť věcí nečistých. Neboť
v jeho dni prolínají se dny mnohé, jeho myšlence není dovoleno, aby se za
chycovala jako slina na stéblech kolébající se trávy, odpovídá nikoliv těm,
kteří přistupují, aby se hádali s ním, nýbrž Pánu...
... Jeho slovo jest chráněno jako květ, dokud nevydá své vůně a krásy,
jako pták, dokud nedozpívá, jako strom, dokud nedoroste, aby na jeho
vrcholu mohla za noci usedati nejkrásnější z hvězd. Pak odchází. Kam?
Podle věrnosti a stálosti či podle nedůvěry a nestálosti svého srdce. Kéž jest
příkladem! Kéž nikdy nedá pohoršení činem malomyslným, kéž nikdy se ze
slabosti nevzdá světu a ničemným námluvám jeho, kéž odejde zemdlen
a zmučen a vyvržen jako hadr a prach, ale kéž se nepokoří před nikým
jiným, než před tím, kdo ho učinil a kdo opět ho povolává! Strašné jest
pohoršení, které duch dává svým pádem. Lépe tomu člověku, kdyby se byl
býval nenarodil...
... Ohavné zdálo by se všecko usilování a zmatení lidské a stýskalo by se
živu býti, kdyby nebylo jiné skutečnosti, než jest vědomí lidské. Pak by ne
bylo básníků. Ale právě přítomnost básníků má býti znamením všem lidem
zarmouceným, že dosud lze věřiti v slávu Ducha a v umění Boží.

Básníku, viz, kdo jsi!“

„Nekamenujte proroky!“ To přece u nás zaznělo z úst básníkových už
kdysi dávno. Ze však jedině básník nad pomyšlení věrný, pokorný, pravdo
mluvný, nezištný, čestný a obětavý se může nadít toho, že ho národ bude
ctít jako proroka, to nebylo a nebývá často slyšet.
(Dokončení v příštím čísle.)
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O knihách
O Slovanech úplně špatně
(Antonín Horák: O Slovanech úplně jinak. Nakladatelství Lípa, Vizovice 1991)

Důvěra, že naše dějiny jsou ve skutečnosti bohatší než ve vědeckém
podání, je oprávněná a přirozená.
Pročv by mělo platit definitivně, že Slovav
né dali světu méně než staří Rekové a Římané? Dějiny o sobě se přece ne
rovnají dějinám pro sebe a právě dějiny pro sebe můžeme dále odhalovat
a rozšiřovat. To činí Antonín Horák ve prospěch minulosti Slovanů.
A počíná si nikoli spekulativně, nýbrž exaktně. Znovu luští starověké nápisy
krétské, etruské, sumerské, egyptské, čínské a korejské, runy a další znako
vé systémy, a článkuje je tak, že mu znějí slovansky. V takto získaných tex
tech pak čte důkazy, že Slované stáli u kolébky všech známých civilizací od
mladší doby kamenné.

Světové dějiny rázem nabývají úplně jiné podoby. Slované, nazývaní zde
též Praslované či Neolitikové, se objevují v dávnověku jako kulturně vyspělé
zemědělské etnikum. Jsou však postupně zotročeni původní paleolitickou
populací lovců a sběračů, z níž později vznikají mocné národy Reků,
Římanů, Keltů, Germánů a dalších. Ti využívají Slovany jako otroky v ze
mědělství a kultuře, plody jejich práce si přisvojují a jejich duchovní podíl
zatajují. Tak například Cicero byl praslovanský písař (s. 76) a i Ježíš mluvil
svou rodnou praslovanštinou (s. 273). Též křesťanství, které je blízké hu
manistickému smýšlení Slovanů, se brzy zmocňují Římané. Římská církev
a její inkvizice pak po staletí zahlazuje stopy slovanského písemnictví.
(U nás tak činí inkvizítor Kosmas, exponent gcrmanizátorských Přemyslov
ců - s. 311.) Zásadní obrat nastává teprve vydáním Josefova tolerančního
patentu, který přiznává lidská práva poddaným. „To se ještě nevědělo, že
těmi poddanými byli po celé dějiny pouze Slované,“ praví autor na s. 315.
Teď už se to tedy ví.
Karel Čapek se kdysi vyrovnával s podobnou teorií o všudypřítomnosti
Slovanů (Po stopách starých Slávů, 1927). Nenapadal, nevyvracel, nýbrž
zcela ve stylu autorově prošel celou zeměkouli a spoustu zeměpisných
názvů uvedl v jejich dávnověkém znění slovanském: Babylón = Babí Lom,
Ninive = Nivnice, Glasgow = Hláskov, Ganga = Haná apod. Já nejsem
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Karel Čapek a o Horákově knize chci mluvit vážně. Nejem rovněž polyhis
tor jako Horák a budu se držet svého jazykovědného kopyta.

Horákova koncepce dějin je smělá a lze se tázat, kde k ní autor bere
oprávnění. Z knížky to zjišťuji marně. Chybí v ní sebemenší údaj o odbor
ném zaměření autora a jeho dosavadní vědecké činnosti, a naopak v ní
přebývá upozornění, že představitelé oficiální vědy stejně tuto knihu
nepřijmou a že by ji raději ani neměli číst. Touha po objevitelském úspěchu
tu groteskně koresponduje se strachem z vědeckého publika.
Prof. Ph Dr. Josef Mana, uvedený jako jazykový poradce, se oprávněně
může prokázat znalostí desítek cizích jazyků. V knize však prokázal velmi
nedostatečnou znalost současných pravidel spisovné češtiny. Ponechal
v textu tvary jako „proti Ventrisově řešení“ (s. 10), „baskitština“ (s. 19),
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„z třech ideogramů“ (s. 32), „v obouch případech“ (s. 61), „titéž Praslované“ (s. 77), „tamnější“ (s. 309), „dogmatizmu, formalizmu“ (s. 310) i takto
stylizované věty: „Když Schliemann našel sesypanou pevnost Tróju podle
popisu její polohy Homérových písařů, podobně postupoval i Biegen.“
(s. 41). Případy typu „slabyka“ (s. 60) lze sice hodnotit jako chyby tisku, ale
jak potom věřit, že jsou správně přetištěny starověké nápisy? Kromě toho
jazykový poradce dovolil autorovi řadu omylů jazykovědných.

Horák třeba nachází v starověkých nápisech slovanských hlásky h, ř, ů,
které však neexistovaly ještě ani v cyrilometodějské staroslověnštině. Na
opak přisuzuje hlásku g pouze jazykům kentumovým (s. 78), ačkoliv ji
známe také ze staroslověnštiny, z jazyka satemového. Termínem „imperati
vům“ označuje 5. pád (s. 8), ačkoliv my oficiální vědci mu říkáme vokativ
a imperativem rozumíme rozkazovací způsob sloves. Pokládá za spisovné
tvary „póla“ (množné číslo slova „pole“), „mínijó“ (s. 32), „děsejí“ (s. 33),
„hovořejí“ (s. 40), k jednomu podmětu vztahuje zároveň přechodník muž
ský „věře“ i ženský „sledujíc“ (s. 35) a pro tajemné slovo „prijcchách“
(s. 86) zavádí ještě tajemnější gramatický termín „aoristová zpřídavňující
koncovka“. Vrcholným důkazem Horákovy lingvistické erudice je tento
gramatický výklad: „Základní tvar slovesa neurčitého mělo však koncovku já odvozenou od 1. osoby jednotného čísla, jak je doloženo u nápisu č. 101
slovesy třmějá a wvějá, kde mají tato slovesa současně význam aoristů
třímaje - třímajíc a vězněje - věznějíc. Později ovšem v různých zemích byly
koncovky sloves neurčitých jiné, např. dnes bul. dam (dáti) a v češtině je to
koncovka -ti u sloves neurčitých, kdežto stind. četati (čisti) je to koncovka
3. osoby jednotného čísla...“ (s. 301)
Etymologie, věčné lákadlo jazykovědných ochotníků, slouží jako základ
ní metoda též Horákovi a v jeho rukou získává nebývalý akční rádius. Tak
prý slovo „démos“ (lid) má stejný základ jako „démon“, a „demokracie“
tedy znamená „vládu násilí nad domácím lidem“ (s. 47), což podle mě skvěle
vystihuje poměry v socialismu, ne však ve starém Řecku. Sloveso „pohaniti“
přes veškerou snahu oficiálních etymologů přece jen souvisí se slovem
„pohan“ (s. 37 - latinské znění paganus je zaručeně pozdější!) a německé
„Wort“ je jen variantou slovanského „hovor“ (s. 40). Nachází-li Horák ety
mologickou souvislost slov „kakat“, „kakofonie“, „khaki“ a „kokotina“
(s. 31 a 47), pak mu v této řadě chybí ještě „kakosf ‘ (smrdutý) a „kaktus“
(věc též nepříjemná). Dále autor opomněl, že o slovanském původu názvu
„Mayové“ (mágové - s. 297) svědčí také veliký znalec Indiánů Karel May,
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jehož jméno se ovšem už dříve vyskytuje v české literatuře v původním slo
vanském znění „Karel Hynek Mácha“ i v titulu slavné básně „Máj“ (podle
1. vydání z roku 1836 „Mág“). Závažnější výhradu mám k etymologii slova
„taramáom“ (s. 33), soudím, že nesouvisí se srbochorvatským „tárati“ (do
dávat), nýbrž se slovanským „netáraj“, které by spíš patřilo k Horákově
knize.
Horákův vědeckofantastický přístup k látce silně připomíná jiného ba
datele v slovanských starožitnostech - zachránce znojemské rotundy a obje
vitele Metodějova hrobu, dr. Jaromíra Zástěru. Očekávali bychom, že
shodné zájmy i blízkost metod povedou Horáka, aby ze Zástěrových objevů
vycházel, a vůbec že oba vědci využijí příležitosti spojit se proti oficiální
vědě. Místo toho v knize nacházíme sice jen třířádkový, avšak jasný protizástěrovský výpad (s. 306).

Horák nezapomněl na dr. Zástěru, nezapomněl ani na zneuznané ruko
pisy královédvorský a zelenohorský (s. 79) a připomíná rovněž zvěčnělého
Jana Kollára a jeho pouť po stopách starých Slávů v předřímské Itálii (Staroitalia Slavjanská). Kupodivu se však nezmínil o knize, které ta jeho jako
by z oka vypadla. Je to spis Josefa Růžičky „Slovanská mythologie“ (Praha
1924). I zde se čtou etruské nápisy jazykem slovanským, i zde se už nachází
mimo jiné chybný výklad nápisu na mezníku z italské Rocchetty „mezu
neměň“, převzatý Horákem (s. 132). (Bohužel, znění „meza“ je doložitelné
teprve od 10. století po Kristu v západoslovanské oblasti, kde z je střídnice
dřívějšího praslovanského dj.) Horák uvádí v seznamu použité literatury
řadu děl ze slavistiky, dokonce i těch, s kterými se diametrálně rozchází.
Avšak Růžičkovu „Slovanskou mythologii“, svůj velký vzor, nezmiňuje ani
slovem.
Karel Komárek

O Josefu Karáskovi a nemanželském původu
(Eva Jurčinová: Poslední pouto, Akord 1992, a O Jiřím Karásku ze Lvovic, Zprá
vy spolku českých bibliofilii, Praha 1988, č. 1, str. 26-29, autor dr. A. Mikulášek.)

Eva Jurčinová podává bezděky vzácné svědectví, jak Jiří Karásek ze
Lvovic v osobním životě vytvářel kolem sebe prostředí vysněné a vypraco
vané na základě životního a občanského eskamotérství se lží. Svým
návštěvám ukazoval tedy portrét své babičky od Mánesa i trosky bývalé
šlechtické slávy rodinného bydlení. Jaký rozpor se skutečností!
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Kdykoliv jsem do roku 1988 pracovala s heslem Jiří Karásek ze Lvovic,
brala jsem do ruky poměrné objektivně zpracovaný Slovník českých spiso
vatelů, Praha 1964. Údajům tam zveřejněným jsem věřila: literární vědci
měli k dispozici prameny, archívy a pomoc profesionálních pracovníků (viz
Předmluva ke Slovníku, s. 4). V roce 1988 se však prokázalo, že i úvodní
věta neodpovídá pravdě, cituji ze s. 220: „Jiří Karásek ze Lvovic (vl. jmé
nem Jiří Antonín Karásek).“

Dr. Mikulášek ve své stati však správně hned v úvodu poukazuje na sku
tečnost, jak mnohé fantasmagorické údaje českých spisovatelů („z románů
autobiografických“) jsou akceptovány „všemi dosavadními literárními ba
dateli“. Ano, čtenář spisovatelských slovníků aby se divil, že literární
vědci přebírají základní údaje o autorovi z jeho biografického románu
a nenahlédnou přitom do církevních matrik a křestního listu. Tu je jejich
chybou, když podobné vědecké pojetí napravují bibliofilové. K nepravdi
vým jménům - „Jiří Antonín“ - přišli vědci v Karáskově autobiografickém
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románě Ztracený ráj. Dr. A. Mikulášek nahlédl do matriky v Praze a bez
problémů zjistil: Karásek měl jediné jméno - Josef. Žádný Jiří a žádný An
tonín. A dr. Mikulášek vysvětluje, proč Karásek si sám zvolil jméno Jiří (s. 27):
„... v té době žil a byl činný Josef Karásek (1868 - 1916), novinář a vyda
vatel církevních textů. Ale je možné uvažovat i o příčině jiné, o příčině,
která je přímo vázaná na jeho složitou nestandartní a nepochybně anomální
osobnost, totiž, že si zvolil jiné jméno proto, aby se vnitřně odpoutal od své
skutečné identity a mohl si vytvořit z hlediska objektivního identitu novou.
Autobiografické falzum s touto eventualitou koreluje.“

Ve vědeckém slovníku dále čteme údaj první: „Pocházel ze staré
měšťanské rodiny.“ Dr. A. Mikulášek publikuje za otázkami „Jaká je prav
da o Karáskovi? Jaké skutečné jméno, původ, dětství?“ skutečné a ověřitel
né údaje. Otec Josefa Karáska byl jeden z pravých pražských proletářů.
Jako domovník, 301etý, si vzal na Smíchově v r. 1860 211etou Annu Faixovou.
A je nutné zdůraznit: Otec Josefa Karáska, Ondřej Karásek, byl nemanžel
ským synem Anny Karáskové a narodil se takto 3. 4. 1830 v Rokycanech.
A matka Josefa Karáska? Ta se narodila opět jako nemanželská dcera,
a to, cituji: „Anně Faixové (jindy udáváno Tajková) z Tmáně u Berouna.
Tato byla 30 let stará, silné konstrukce, již po jednom porodu. Křest provedl
týž den - 23. 5. 1839...“ atd.
Zde se nemohu než pousmát. V době, kdy společnost po svých vědcích
přímo vyžadovala, aby veřejnosti objevovali básníky proletářského původu,
tito vědci zdůrazňují u dvou proletářských rodičů z českého venkova, nota
bene ještě navíc nemanželského původu, že jejich syn „pocházel ze staré
měšťanské rodiny“! Naivito vědeckého socialismu: mohli jsme mít ve Slov
níku českých spisovatelů syna proletářky Anny - a literární vědci naznačují
jeho původ starý a zámožný. (Otec Josefa Karáska to dotáhl na železnič
ního zřízence a konduktéra, matka Anna zemřela až ve 20. století.)

Byl snad Jiří Karásek ze Lvovic maniakem občanské lži? Ne, byl to literát
s naprosto zdravým smyslem pro občanskou pravdu. Dr. A. Mikulášek
publikuje údaje, které literárním vědcům přímo trestuhodně unikly. Cituje
z veřejně přístupné knihy (Fr. Pražák: Paměti českých spisovatelů z dětství,
nakl. J. Otto, Praha 1946), na jejíž téma (s. 28) Karásek odpovídá: „Drahý
pane řediteli, zpronevěřuji se své přísné kritické zásadě, že veřejnosti náleží
dílo, ale nikoli soukromý život umělcův, odpovídám-li na Váš dotazník.
Mé dětství? Dojmy? Záliba ve škole? Podobizna? Nechrne těch otázek,
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těch dokumentů, přesných údajů. V Ztraceném ráji jsem vylíčil dětství ko
hosi, kdo mě zajímal a kdo, třebas nebyl mnou, žil totéž, co jsem já mohl
žiti. To je tak: psal jsem román, vymyslil matku, otce, dítě, spřed o nich
příběh.“ Atd.

Podotýkám: ve vědecky zpracovaném hesle je zdůrazněno, že Karáskova
pozůstalost je „nyní v Památníku národního písemniství“. Proč se literární
vědci v ČSSR více nezajímali o tamní fondy? Bibliofil dr. A. Mikulášek se
netají faktem ověřitelným i pro laika, že o šlechtickém rodě Karásků
z Hradce Králové, konkrétně o Cypriánovi Karáskovi, publikoval - v Praze
r. 1865! - J. Smolík životopisnou práci. S údajem „o bezdětném manželství“
Cypriána Karáska ze Lvovic.
Jiří Karásek ze Lvovic jako spisovatel učinil poznámku na přídeští Vydrovy knihy Historia Matheseos in Bohemia et Moravia cultae, Praha 1778:
„V této knize na stránce 20 až 25 je obsažen životopis mého předka Cypriána
ze Lvovic.“ Spisovatelským kolegům podobný důkaz šlechtictví v moderní
Praze stačil. Umělec má právo na úvahu nad faktem: bylo-li manželství
šlechtice kdysi dávno bezdětné, mohl mít děti nemanželské. Jsou-li oba mí
rodiče původu nemanželského, proč bych konec konců nemohl já pocházet
z předků šlechtických? Jako občan však Jiří Karásek ze Lvovic ponechává
v dotazníku (a nakonec pro Památník národního písemnictví, přece) svůj
pravdivý údaj: „vymyslil jsem matku, otce, dítě.“

Autor není povinen vydat se vždy čtenářům napospas, se svým osobní ži
votem. Jiří Karásek ze Lvovic nebyl jedináčkem svých prolctářských rodičů:
měl řadu sourozenců. Přesto se mu podařil husarský kousek: komunisty
v řadách literárních vědců ČSSR přesvědčil o svém rodovém šlechtictví tak,
že o tomto faktu do r. 1988 nepochybovali. Jiří Karásek ze Lvovic zemřel ve
stalinské epoše v Praze r. 1951. Zpracovat vědecky jeho pozůstalost, aspoň
k účelům ověřitelného hesla kontrolovaných (institucionálně) slovníků,
připadlo plně socialistické literární vědě. Zklamala v tomto smyslu, jako
v mnohém jiném, a já se tomu nedivím. Ještě že v Čechách žili skuteční mi
lovníci literatury české, kteří práci vědců - z ochoty a lásky k věci samé - na
hradili. O Jiřím Karáskovi ze Lvovic se takto prokázalo, že o něm platí plně
aforismus Georgha Christopha Lichtenberga (dobového blížence Cypriána
Karáska ze Lvovic): „Ze všech kuriozit, které ve svém domě nahromadil,
byl on sám nakonec vždycky tou největší kurizitou.“

Iva Kotrlá
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Knihy, které by neměly chybět v knihovně
čtenáře 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 krutost a bezohlednost, jeho
nereálnost, zříká se ho. Přirozeně na to v našich podmínkách doplácí věze
ním, mučením a pronásledováním. 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 autorem je evangelický farář, pak toto dílo je vskutku eku
menické, 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 do
konce 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. Bonhoeffera, G. Roncalliho, H. Camary, R. Follereaua a dalších. (45 Kčs)
Wereníried 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 vyso
kou životní 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 ži
vota. Byl to jeden z našich novodobých mučedníků: církevní tajemník ho
doslova „seřval 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 způso
bem: utrpení lidské se spojuje s utrpením Ježíše. (20 Kčs)
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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.
Díky sponzorování audit & consulting experts group byla v Brně
založena CS Nadace Karla Engliše s celostátní edukační působností.

AUDIT & CONSULTING EXPERTS GROUP
Starobrněnská 3/5, 602 00 Brno
Tel.: 05/ 26 162, Fax: 05/ 26 162
v

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

