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Kdo viděl dům opuštěný ělověkem,

dovede si představit duši opuštěnou Bohem.
Otakar Matušek

Jaromír Hořec

Podobenství zla
Únor hraje o naše kosti

Choulíme se
v posledním zbytku tepla
pod hlavou kámen
na dlouhou cestu

Vítr odírá duby
vystoupivší z mlh
do zplundrovaného kraje
Kdo v těchto zástupech
najde smělost
aby se zastavil na zmrzlé hlíně
a obrátil
a vysmál sám sobě
a zahnal soucit
do zkřivené sochy:
Toto je podobenství zla
toto je pramen lži
toto je původ malomocenství

Kdo vzhlédne za sebe
ač předem ví že bude ukamenován
a vpředu ho čeká
pozdvižení z bláta?
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Jan Zahradníček u potoka - na vycházce kolem Uhřínova - velikonoce 1945
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Adolf Provazník

Autoři na Moravě
(Několik dobových poznámek)
Od mnichovských dnů jsem se zájmem, až celoživotní náruživostí sledo
val, zda česká inteligence prochází při porážkách morálním debaklem.
A v jaké síle, kdo je schopen morálnímu debaklu odolávat. Již od Mnichova
ti, kteří hájí názor, že jsme se tehdy bránit měli, odůvodňují kapitulaci zbabělstvím a vzdání se bez boje uvádějí jako morální debakl. Pozorně jsem
sledoval, jak z Brna, z funkce předsedy Nejvyššího soudu ČSR přešel do
Prahy JUDr. Emil Hácha. Vzpomínám na jeho vynucené a předepsané
projevy, v nichž si dovolil vyjadřovat lásku k národu. Končíval je často slovy
modlitby za vlast od V. B. Třebízského: Neopouštěj, Pane, národ, jehož
krev je mojí krví a jehož tlukot srdce je i mého tlukotem. A tím se dostávám
k propojení spisovatelů a literatury s politikou.

Během války se mladí literáti v protektorátě, s kterými jsem se stýkal, ne
ustále vraceli k Mnichovu. Údajně existoval skutečný plán zatknout a sesa
dit Hitlera v případě, že by útokem na ČSR rozpoutal válku. Otázkou stále
platnou ovšem je, zda by se takový plán podařil. Připomínám osud zvláště
rozhodného odpůrce válečného dobrodružství, německého generála Frit
sche, který později za polského tažení padl před Varšavou. Byl však zřejmě
odstraněn násilím, gestapem. Viz zpráva o osobě tohoto generála, který se
snažil již v únoru 1938 o propuštění z branných služeb, v Národní politice
ze dne 24. září 1939.

Z téhož zdroje jsem si tehdy zaznamenal morální debakl velení slavné
Rudé armády (tolik oslavované po válce V. Holanem). 25. září 1939 přines
ly noviny zprávu, že byly obklíčeny poslední zbytky rozdrcené polské armá
dy a na demarkační čáře byl zvolen - „zvláště slavnostní způsob vystřídání
držitelů moci v Brestu Litevském... sešikovaly se zde německé oddíly a od
díly Rudé armády k parádnímu pochodu a defilovaly za zvuku hudby před
místními vojenskými veliteli obou vojsk“. Přehlídky se účastnil německý ge
nerál Guderian a jeho kolega, generál Rudé armády a přehlíželi svorně
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spolupochodující oddíly německo-sovětské. Fotografie této přehlídky
zveřejnila Národní politika 28. září 1939, na den sv. Václava.

***
Jako mladý a věřící člověk jsem za svou povinnost považoval aspoň his
toricky zaznamenávat protektorátní dny. Se stejně orientovanými vrstevníky
jsme se dali dohromady a domluvili se na nutné společenské spolupráci
věřících Čechů. S určitou mírou kuráže jsme se v mladickém nadšení sešli
v bytě Z. Rotrekla na Údolní ulici v Brně a rozhodli se založit nějaký kruh
spisovatelský, mně byla přisouzena role historika. Literární sekci vytvářeli
hostitel a přítomný Rostislav Zezula, jemuž se též podařilo několik dobrých
básní. Členem s pracovními úkoly měl být i Jiří Šotola, jako nejznámější
básník z literárního klubu Vítěz, utvářeného (bez povolení) studenty kol
Boromea v Hradci Králové. Měl s námi propojit další členy Vítěze:
O. Sklenčku, Lubomíra Vaculíka, atd. Sám jsem toto setkání za historické
nepovažoval, proto již přesně nevím, v kterém období roku 1942/1943 se
uskutečnilo. Spolupráce skončila ještě předtím, než byl dům hostitele sme
ten leteckým bombardováním. I dnes však považuji za morální debakl, že
později, když se chopili moci rudí totalitáři, R. Zezula opustil ze strachu
náš tábor, stejně tak odpadl po válce do řad našich nepřátel Jiří Šotola.
Škoda těch pádů. Vyhnuli se však tvrdé persekuci, které my jsme si užili.
Co ale J. Šotolu štvalo posluhovat komunistům natolik, že vydal naprosto
lživou knihu reportáží např. o vraždění v Babicích? Měl to zapotřebí?

***
Mé první setkání s Janem Zahradníčkem proběhlo o velikonocích, od
Bílé soboty 31. března do Velikonočního pondělí 2. dubna 1945. Vyjeli jsme
přesně na čas vlakem z Brna do Studence, kde nám nad hlavami prolétla
nějaká západní, v tehdejším slovníku „nepřátelská“ letadla. Po přestupu do
jiného vlaku jsme dojeli do Velkého Meziříčí. Ačkoliv na Moravě již pro
bíhaly boje, vlaky kupodivu tak krátce před koncem války jezdily. Pět kilo
metrů pěšky do Uhřínova jsme hravě zvládli a byli jsme uvítáni na pohostin
né uhřínovské faře. Tam jsem se poprvé setkal i s P. Janem Dokulilem,
který byl statné a zdravé postavy. Byl jsem ale překvapen subtilním zjevem
Zahradníčkovým, tělesně sláb, s určitou vadou v důsledku zranění v dětství,
ale duchem silen - z nás nejvíc.
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Jan Dokulil na uhřínovské faře - Velikon, pondělí 1945

Fara v Uhřínově - duben 1945
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Všechny tři dny jsme kromě doby bohoslužeb trávili na faře ve velké
místnosti s mnoha knihami. Vzpomínám, že P. Dokulil měl celou jednu
dlouhou stěnu vyplněnou poličkami s ohromným množstvím knih. Byl nejen
básník, ale i vědec znalý problematiky latiny a překládal krásné latinské
hymny. Na chvíle před spaním jsem si vybral k četbě Durychovo Rekviem.
Durychovo jméno se v našich debatách objevovalo, neboť ty se točily kolem
Akordu, jehož redaktorem byl Zahradníček. V době válečné skončil Akord
XI. ročníkem, poslední 10. číslo vyšlo v červnu 1944. Bylo tehdy věnováno
šedesátinám profesora Josefa Vašíci, články o něm napsal Jan Čep, Zde
něk Kalista, Josef Vajs a bibliografii četných Vašicových knižních edicí po
psal Vilém Bitnar. Akord nebyl zastaven ani tak z důvodů persekučních,
kupodivu vycházel řádně po celou dobu protektorátu a zachoval si napros
to čistý štít, ale rok před koncem totálně vedené války se muselo vše upřít
pouze na její vedení a co nesloužilo válečné mašinérii, bylo odsunuto.

Kromě literatury se naše hovory též točily kolem válečného dění, s jeho
počínajícím koncem. A s čím je dále možné počítat v politice. Můj strýc,
který mne do Uhřínova přivezl, P. František Pokorný i já, jak musím po
pravdě konstatovat, jsme byli překvapeni: oba naši hostitelé zůstávali,
pokud se týče politiky, optimisté. Vůbec tehdy nepočítali s tím, že po sko
nčení války, jakmile k nám přijdou vojska z Východu, s celou tou politickou
garniturou, že můžeme zažít nesvobodu. Domnívali se, že nastávající po
válečná doba bude národu příznivá po všech stránkách a tvářili se nedů
věřivě, když jsme je přesvědčovali o opaku. Později nám dali za pravdu.
Oba byli odsouzeni k literárnímu mlčení, oba trpěli v komunistických kri
minálech, které jim nakonec přivodily smrt.

Pouze v neděli odpoledne jsme se vypravili na větší vycházku do okolí,
směrem k lesu, přes louky a stráně. Farář Dokulil nás vyzbrojil holemi, aby
chom se prý mohli dobře opírat v nerovném terénu. Mně se to zdálo být
směšné, nač bych tehdy coby mladík potřeboval hůl. To bylo tak vhodné
pro starce. Nakonec jsem šiji vzal také, abych nerušil jednotu. Vzpomínám,
jak jsme přešli loukou do jakéhosi údolí, v němž se proplétal malý potůček.
Pro mě bylo hračkou jej přeskočit, oběma pánům farářům se to s trochou
rozvažování také úspěšně podařilo. Horší to bylo s naším básníkem. Jen
s naší pomocí se na druhou stranu dostal - ne, právě tento člověk si neza
sloužil tak trpký osud potom až k smrti 7. října 1960.

***
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Ihned po přejití válečné vichřice jsem zahájil svá studia na znovu
otevřené filosofické fakulté v Brně. Jako člen Moravanu, spolku katolic
kých akademiků, jsem se pravidelné účastnil bohoslužeb na Dominikán
ském náměstí u sv. Michala, které vedl Pater Šupa. S ním jsme se scházeli
i po mši v blízkém domě, který patřil tuším redemptoristům. V kostele, i při
diskusích, byl často mezi námi dr. Bohdan Chudoba, význačný historik
a katolický politik, jehož zachránil jen poúnorový útěk do Španělska od
mučednického osudu.

***
Když jsme vycházeli po mši z chrámu, tak jsem se zpravidla zastavil na
kus řeči s Janem Zahradníčkem, rovněž tam přítomným. V té době již ho
např. veřejně obviňoval literární kritik Václav Běhounek z prominentního
života za protektorátu, s kolaborace s Němci a z dalších lživých protizahradníčkovských legend. (O dvacet šťastných let komunistického literár
ního prominenta V. Běhounek Jana Zahradníčka přežil: pronásledoval
nevinného a svět se mu zlatém odměnil.) Jednou jsme vzpomněli i na
Uhřínov a vím, že si náš básník již uvědomoval, že jsme měli pravdu, když
jsme ještě za války tvrdili, jak to naše osvobození z východu nepřinese nic
dobrého.

Z vycházky o velikonocích 1945
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Vzpomínám na takovou maličkost. Když jsme stáli na schodech nahoře
u chrámu, šel dole po ulici hlouček mladíků. V podnapilém stavu již za ne
dělního dopoledne hulákali a beztrestně obtěžovali okolní křesťany. Zkon
statovali jsme, jak zdárně za Fierlingerovy vlády postupuje úpadek mravů
české mládeže. A to ještě byla drobnost proti stavu, jaký se dostavil za ně
kolik let.

***
V roce 1946 jsme jako posluchači podnikli exkursi do bohaté klášterní
knihovny a archívu v Rajhradě u Brna. Tam byl archivářem kláštera P. Vá
clav J. Pokorný, který byl nakonec i posledním rajhradským opatem.

V. J. Pokorný napsal knížku „Z rajhradských pamětí“, vybranou, jak sám
píše, ze starých papírů a tradice. Jsou to nahodilé obrázky a črty ze starých
časů, humorné i vážné, k nimž bral námět z archivního fondu kláštera i z
ústního podání. Knížku vydal archiv kláštera v r. 1932. Vyprávění končí
vzpomínkou, proč za Josefa II. nebyl klášter zrušen. Komplex budov totiž
stojí na mokřině, před regulací Svratky byly zde časté záplavy, voda proni
kala až do budovy, do níž v době záplavy bylo možno dostat se lodičkou
nebo na prámu. V době rušení klášterů přišli též císařští komisaři do Raj
hradu, aby zjistili, zda se z klášterních budov dá zřídit státní hřebčinec.
Právě byla záplava, páni byli promočeni a zabláceni, dlouho se nezdrželi
a prohlásili, že se ty budovy na hřebčinec nehodí, koním by to neprospívalo,
ale pro řeholníky že je to dobré dost. Tak byl klášter tehdy zachráněn.

Klášter šťastně přečkal i další časy a dokonce i poslední válku. Zajímavé,
že panství nacistické klášteru vůbec neuškodilo. Bohužel to jinak dopadlo
za komunismu, po krátké poválečné době relativní svobody. Komunistický
puč v únoru 1948 odsunul naši zemi někam do asijské pouště. Noc z 13. na
14. dubna 1950 znamenala násilné přepadení všech našich klášterů a od
vlečení řeholníků do koncentráků. Tento osud potkal i starobylý klášter rajhradský.
Nastalo drancování, vykrádání a odvážení všech cenností, obrazů a vyba
vení, takže nezbylo zhola nic, jen holé stěny, a to ještě silně poškozené.
Ničitelé kultury se postarali, že inventář zmizel neznámo kam, včetně
i mosazných klik u dveří. To co dlouhá staletí poctivých hospodářů nahro
madila, to spodina rozkradla, prodala a výtěžek se rozplynul v hospodách.
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Do kláštera byla pak nasazena naše „lidová“ armáda, která doničila vše,
co ještě zbylo. Jakákoliv cennost třeba u mříží a dveří vzala za své. A v
sálech ty nádherné stropní fresky, dílo Etgensovo a podobných umělců,
byly zničeny, poněvadž to prý neodpovídalo „socialistickému“ duchu.
Výčet škod by byl velmi obsáhlý.
To vše jsem zkonstatoval při své návštěvě, na velikonoční neděli roku
1990. Devastaci jsem shledal perfektní, všechny místnosti prázdné, po in
ventáři ani památky a ani jeden z četných obrazů nezůstal. Takový je výsle
dek té naší „cesty k socialismu“, která se opěvovala ve školách a kterou se
obelhávaly děti a jíž se oslavoval ten falešný pokrok. I v okolí kláštera vy
hlíží jako měsíční krajina, kdysi anglický a francouzský park je nadobro
zničen.

Na svátek Nejsv. Trojice 10. června 1990, jsme opět navštívili starobylý
Rajhrad. Byli tam vzácní hosté z Rakouska, chlapecký pěvecký sbor z bene
diktinského kláštera v Altenburgu. V odpoledních hodinách pořádali
v chrámu duchovní koncert vynikající úrovně. Rovněž byl přítomen alternburský opat, který pak nakonec dal přítomným pontifikální požehnání.
Při této příležitosti nám byl rozdán šestistránkový barevný prospekt
kláštera v Altenburgu, zobrazující nádherné umělecké zařízení sálů, cho
deb, kostela, celkový pohled i jednotlivé detaily. Vše v perfektním stavu,
vzorně udržováno, až jsme tomu záviděli. Do očí bijící kontrast se stavem
u nás. Naše kláštery vyrabované, vykradené, holé rozbité stěny...

Benediktini, mužové modlitby a práce, se vracejí do nejstaršího a jedi
ného kláštera svého řádu na Moravě. Našli v něm téměř zříceninu. Připoju
ji k jejich úsilí slova, která napsal Beda Dudik, když dokončil první díl
svých Dějin Moravy. Tam na poslední stránku napsal začáteční písmena
řádového hesla: I. O. G. D. - což znamená: In omnibus glorificetur Deus aby ve všem byl oslaven Bůh!

♦**
Oslavovat Boha jsem se snažil učit své žáky jako středoškolský profesor
na gymnasiu v Uherském Hradišti, za svého působení v letech 1948-49
a části r. 1950 (ukončeného komunistickou zvůlí). Tehdy jsem si pro posilu
jezdil do nedalekého Velehradu, kde na tamnějším řádovém gymnáziu učil
jezuita P. Blažej Ráček. Tam jsem dostal od něho „Československé dějiny4
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s vlastnoručním podpisem: vedli jsme různé debaty o celé současné tehdejší
situaci, i z hlediska historie spásy. A o našich starostech. Až nastal osudný
den 14. dubna 1950, kdy nočním útokem byl přepaden velehradský klášter
a všichni knězi i nevysvěcení řeholníci odvlečeni na koncetrační místa.

Tehdy, v době velehradského působení, byl P. Blažej Ráček velmi čilý
a svěží a skutečný přítel. Proto, když jsem se v Brně dozvěděl o skutečnosti,
že byl již z moci úřední přemístěn na Moravec, zorganizoval jsem návštěvu
u něj. Přesně v ten určený den, kdy nám bylo známo, že dohlížitel nebude
přítomen. V moraveckém Charitním domě, na nuceném pobytu, trávili
z jara 1963 svá poslední léta přestárlí kněží, pro svůj vysoký věk již
propuštění z věznic a z různého pronásledování pro víru Kristovu. Stateční
lidé, kteří neohroženě vydali svědectví Boží pravdě a zůstali vždy věrni Cír
kvi. Byli tam ubytováni, mohli být i navštěvováni po ohlášení u dohližitele,
ale nesměli odejít. Staraly se sice o ně řádové sestry, ale ze strany státu
zůstali pod dohledem.
V květnu 1963 jsme s přítelem malířem jeli ranním vlakem do Tišnova.
A návazným autobusem až na Moravec. Odtud, po krátké vnější prohlídce
zámku s krásným parkem, v němž na konci staleté lipové aleje je socha sv.
Antonína a po prohlídce místního kostela, hned vedle zámku stojícího,
jsme se vydali silnicí za ves. Tam, i když nebyl návštěvní den, byli jsme ve vší
tichosti puštěni do zvláštního pokojíku. Očekávali jsme příchod P. Blažeje
Ráčka.

Přišel stařeček, ocelově modrých očí, štíhlý, vysoký, asketického zjevu,
trochu již životem unavený. Představili jsme se. Už si mě vybavoval poně
kud s obtížemi, jeho stáří skoro 80 roků se zřejmě projevovalo. Naše přátel
ství jsme ale rychle obnovili a můj přítel Jiří Pištělák se dal se zručností
jemu vlastní do práce. List papíru, tužka a kresba rostla. Asi půl hodiny
a jeden portrét hotov. A v rychlosti celkem 4 kresby: první en face, druhá
z boku, z profilu a poslední při debatě u stolu opět zpředu.
Zatím co přítel kreslil, pořídil jsem několik fotografických snímků.
Ovšem to nejdůležitější, debata, zcela ovládla prostor. Náš slavný historik
stále sledoval všechny události a překvapoval svým úsudkem a cílevědomostí zkušeného jezuity. P. Blažej zdůraznil tři citáty o Církvi z evangelia
Matoušova, které je nutné mít na paměti:
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Brány pekelněji nepřemohou (16,18)

Nechte obého, koukolu i pšenice, ať spolu rostou až do žní (13,30)

Já s vámi jsem po všechny dny až do konce světa (28, 20)
Mluvil též o hrozném trestu, který čeká současné nenávistníky slova
Božího a trápitele slušných lidí. Zdůraznil, že nejen na věčnosti, ale už i na
zemi na né zakrátko dolehne trestající ruka boží, která nedovolí, aby natr
valo byla posmívána a opovrhována.

V hovoru o církevních dějinách připomínám Ráčkova slova v charakte
ristice křesťanského starověku, o době pronásledování Církve, mučení
a žalářování křesťanů, že to byla nejslavnější doba Církve!
Jak mnoho sám pro pravdu zkusil. Vláčen po kriminálech, vyslýchán
jako zločinec. Takový člověk, svátého života, plného vědecké práce, takto
s ním jednala naše zvrácená společnost. Jaká nepřirozenost! (Jistě i tento
styk s P. Ráčkem přispěl k tomu, že můj přítel malíř při první možné
příležitosti, v roce 1968, zvolil exil...)
Svůj život věnoval P. Ráček velkému dílu. Deset let postupně vytvářel
Dějiny církevní, asi stejně dlouho Dějiny československé, historickou práci
odborně velmi ceněnou na světových univerzitách a dalších deset let zasvě
til práci na „Životě Kristově“. Toto význačné dílo asi na 700 Uštech bylo
pouze v rukopise a nepřátelé pravdy a kultury se snažili všemožně je vypátrat a zničit. Stejně tak na budoucí vytištění čekal další spis, „Rád nejvíce
rozšířený a nejvíc nenáviděný“, apologie na Tovaryšstvo Ježíšovo. Oba ru
kopisy byly před očima slídilů ukrývány a jak jsem se později dozvěděl, obě
uvedená díla vyšla v Římě.
v

Přes stáří a nepřízeň doby se snažil P. Ráček stále udržovat svého ducha
v čilosti. Pokračoval ve studiu, zhotovoval si neustále poznámky a výpisky
a jak jsme se dozvěděli, četl i různé autory beletristické, např. F. X. Šaldu
a též, jak sám zdůraznil, krále světového dramatu, Shakespeara.

Na okraj hlavní data ze života Ráčkova: narodil se 3. 2. 1884, na svátek
Blažeje biskupa, v Křoví u -Velké Bíteše. Do řádu Tovaryšstva Ježíšova
vstoupil 5. září 1902, na kněze byl vysvěcen 5. 7. 1918 biskupem Kleinem
v Brně a zemřel 26. Hstopadu 1970.
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P. Blažej byl naší návštevou radostne překvapen. Přišli jsme o 9. hodině
a právě zvonilo poledne. Práce skončena, portréty vlastnoručně podepsány
a nastal čas rozloučení. Prosíme o benedictio, dostáváme je i s příslibem
mše svaté v nejbližším termínu. A stařeček odchází, tak jaksi samozřejmě:
vždyť celý jeho život byl jenom řád a povinnost - za všech okolností být věr
ným sluhou Božím. A napadlo nás: kéž i my stojíme tak pevně jako on...

***
U příležitosti této vzpomínky nemohu, než se závěrečně zmínit o problé
mu tolikrát mezi křesťany diskutovanému, o třetím tajemství Fatimy. Jan
XXIII. první četl toto fatimské tajemství a již P. Blažej Ráček měl vědo
most o tom, že dne 8. února 1960 byla v Římě publikována zpráva, že „ač
koliv Církev zjevení z Fatimy uznává, nepřeje si převzít zodpovědnost
za slova P. Marie.“ (Jan XXIII. uložil po přečtení list s tajemstvím hluboko
do nepřístupného archívu.)

Toto tajemství bylo zjeveno 13. 7. 1917. V r. 1943 žila sestra Lucie
v klášteře sester sv. Doroty v Tuy. Tehdy vážně onemocněla, takže biskup
da Silva z Leira se obával o její život: naléhal, aby tajemství sepsala. Po ně
kolika měsících, kdy sestra Lucie cítila divnou překážku, kdykoliv chtěla
psát, se teprve začátkem roku 1944 odhodlala tajemství napsat. To bylo pak
dodáno v zapečetěné obálce biskupovi.
Sestra Lucie si přála, aby s obsahem byl seznámen papež Pius XII. Když
se sestra Lucie dozvěděla, že biskup da Silva odmítl obálku otevřít, vyžáda
la si, že tajemství bude zveřejněno buďto po její smrti, nebo v r. 1960. Podle
toho, co bude dříve.
Až v r. 1957 si sv. Officium ve Vatikáně vyžádalo obálku. Biskup da Silva
si ji před odesláním prohlédl proti světlu a rozeznal malý list papíru s tex
tem asi 20-25 řádků. Prostřednictvím apoš. nuncia Msgr. Genta v Lisabonu
byla v dubnu 1957 obálka přijata v Římě a v kanceláři Pia XII. dána do
přihrádky s nápisem: Secretum Sancti Officii. Pius XII. zřejmě tajemství
nečetl, nedočkal se r. 1960. Kardinál Ottaviani a Msgr. Capovilla, sekretář
Jana XXIII. říkají, že obálka byla ještě zapečetěna, když ji tento papež
otevřel.
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Předpovědi a tajemství vzbuzují zájem křesťanů, ze slovníku P. Ráčka je
nutné však připomenout pravidlo - cum grano salis. Tak např. dobový
zájem vzbudil Alois Irlmaier z Freilassingu, zvláštním nadáním obdařený,
který zemřel 26. 7. 1959. Zanechal předpověď o 7 bodech. Diskutovalo se
o nich nejméně stejně vášnivě v počátcích 60. let jako o třetím fatimském
tajemství. Pro pořádek uvádím: 1. Nejprve nastane blahobyt, jako dosud
nikdy. 2. Pak bude následovat odpad od víry, jako doposud nikdy. 3. Nasta
ne morální rozvrat, jako dosud nikdy. 4. Pak bude veliký příliv cizinců do
země. 5. Začne velká inflace, peníze budou stále více ztrácet na hodnotě.
6. Brzy bude následovat vlna revolucí. 7. Potom přepadnou Rusové přes
noc Západ. - Zajímavá předpověď, zatím se však nezdá v 7. bodě pravdě
podobná, proto je nutné zopakovat ono základní poučení z úst kněží pro
následovaných, jako byl P. Blažej Ráček: Cum grano salis.

***
I na P. Jana Dokulila vzpomínám. Někdy nás, později, po roce 1965, až
si vypil trpký nápoj nepřízně doby, navštěvoval v našem rodinném domku,
kde bydlil též P. František Pokorný.

Při jedné takové návštěvě, kdy už byl propuštěn z vězení a těžce pracoval
coby dělník - „příslušník vládnoucí třídy“, vzpomněli jsme i na náš pobyt
v jeho pohostinné uhřínovské faře před koncem války. Sám z této fary do
brodružně unikl oknem před důstojníky StB, když ho přišli zatýkat. Kdo
z věřících lidí ho potom tak dlouhodobě dokázal skrývat v 50. letech, zůsta
lo pro nás tajemstvím. Ale jakým historickým svědectvím o ovzduší na Mo
ravě v 50. letech je samotný fakt dlouholeté ilegální existence básníka
a kněze, skrývaného úspěšné před všemocnou tehdy StB! Nechytili ho, uvě
znili ho až po té, kdy uvěřil amnestii a šel se na „lidosprávu“ sám ohlásit:
z hájenky v Uhřínově v r. 1957. Jednal vždy čestně a nechtěl, aby věřící nesli
zodpovědnost bez konce. A dnes není tajemstvím, že před hněvem StB by
ho museli skrývat až do listopadu 1989.
(Vybráno z nepublikovaných článků)
13. decembris A. D. 1992
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Jiří Kratochvil

Znáte to
(rozhlasová hra)

Hlasy: A - Alenka
- Tomas
O - Otec
M - Maminka

A: Všechno to začalo na mý jedenáctý narozeniny, Tomáši... Ne, počkej,
tak to vůbec nebylo... nebyl žádnej dort. Maminka přinesla kremrole, indiá
ny, ovocné a oříškové rolády, špičky, rakvičky, plnou krabici toho přinesla.
A tatínek něco v maličké krabičce. Náušnice, prstýnek? Kdybys mé zabil,
tak si nevzpomenu. To je divný, Tome, jak málo si pamatuju... A když jsme
pak všechny ty kremrole... sežrali (směje se, pak náhle zmlkne). Teď jsem si
na něco přece jen vzpomněla, Tomíku - hrálo rádio.
z rádia záběr přímého přenosu soudního procesu s protistátním spikle
neckým centrem nebo podobný rozhlasový dokument z počátku padesátých
let, pak prudce stáhnout

A: Blbost. Bylo to až večer, pozdě večer. V tom rádiu musela být nějaká
hudba.

z rádia optimistické pochody z počátku padesátých let, stáhnout
A: Ne, bylo to ještě později, Tome, ještě později. V rádiu byl myslím ně
jaký noční koncert.

noční koncert, stáhnout
A: Nezlob se, Tomíku, ale ještě později. Teď si vzpomínám, že to bylo
hodně pozdě.

z rádia půlnoční zvony, pak začátek hymny
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A: Jo, teď je to přesný. Bylo to o půlnoci. (Pauza) Zazvonila, Tome, ale
jenom tak lehoučce, jako když myška čumáčkem ťukne do zvonečku.

opakované kraťoučké zazvonění
A: To je vono. Trefilo to. (Pauza) A teď, Tomáši... víš, chtěla bych
napřed vědět, co se to vlastně tenkrát s tebou... Jak to všechno bylo.

T: A opravdu tě to zajímá, sestřičko? No, bylo to všechno hrozně jedno
duchý. S klukama jsme si hráli takovou hru. Na Torna Mixe, víš, na krále
kovbojů. A někdo to doma látl a jeho otec byl nějakej ten funkcionář,
a ukázalo se, že ta naše hra vůbec nebyla hra, ale kdoví co.
A: A pak?

T: Zavolali si nás, ve škole si nás zavolali do sborovny a hezky jednoho
po druhým, a pak nám někdo řekl, že jsme v pěkným průseru a že už se o to
zajímá bezpečnost. A najednou jsme ti dostali takovej strach. A tak jsme se
s klukama dohodli, že radši utečem přes hranice. Jeden z nás, myslím
Štefan, to tam v Břeclavi znal, jezdíval tam na prázdniny k babičce. (Pauza)
Štefana postřelili a ostatní pochytali vlčákama. Mně se nějak podařilo...
Chtěl jsem se ještě podívat domů, Alíku, než mě chytijou...
A: A víš, jaká to byla blbost! Dům mohl být hlídanej. Mohls někoho pot
kat na chodbě, mohl tě někdo vidět kukátkem z nějakých dveří...

T: Vím, sestřičko.
A: Vyflák ses na to, Tome Mixi, vyflák ses na to, kovboji!

T: Strašně jsem chtěl domů, chtěl jsem vás všechny ještě aspoň vidět!
znovu půlnoční zvony, pak opakované kraťoučké zvonění, několikrát za
sebou, někdo vypne rádio, ticho, váhavé kroky ke dveřím, znovu ticho, pak
někdo tiše a dlouze odemyká.

T: Když mě otec uviděl, lekl se. To bylo hrozný, Alíku, jak se mě polekal.
Napřed to vypadalo, že mě vůbec nepozve dál. Pak si to rozmyslel, opatrně
za mnou zavřel a vzal mě do kuchyně, kde si teprve troufl mluvit.
O: Poslouchej, Tome, chceš nás všechny dostat do kriminálu? Copak
nevíš, jakým nebezpečím nás vystavuješ? To sis měl rozmyslet, než vlítls do
toho průseru! Jdou po tobě jak psi a nemáš tušení, co jsme si už kvůli tobě
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užili! A když nás zavřou, co bude s tvou malou sestřičkou? Copak si oprav
du neuvědomuješ, že my ti už nemůžem pomoct?
T: Mohl bych ještě aspoň vidět Alenku?

A: Tady jsem, Tome.
T: Alíku!

O: Co tady děláš? Jaktože nespíš? Víš ty, kolik je hodin!
A: Přijels na mý narozeniny?

T: To víš, že jsem přijel na tvý narozeniny.
A: A tak se nám Tomášek zas vrátil. A vrátil se na mý narozeniny!
A teprve teď jsem byla opravdu šťastná a těšila jsem se, že tě zas ráno uvi
dím a takhle jsem si představovala narozeniny. (Pauza) Tenkrát jsem ještě
neměla tušení, že v něčem lítáš, a jak je to pro nás nebezpečný.

O: Tak jsi viděl sestřičku a teď už běž.
T: Chtěl bych ještě zůstat, tati, aspoň hodinku, a pak hnedka půjdu.

O: Zbláznil ses? Ráno můžeš někoho potkat na schodech. (Lekne se.)
Neviděl tě už někdo?
T: Dával jsem si bacha. Čekal jsem celou věčnost, než jsem se odvážil do
domu. Musel bych přece vidět, kdyby byl dům hlídanej.

O: Prd bys viděl! Co chceš v noci vidět! Běž, Tomáši, než se probudí ma
minka.
T: Chtěl bych ještě... maminku.

O (rázně): Dobře. Tak pojď tudyma. Tiše, prosím tě, ať maminku ne
vzbudíme. (Pauza) Viděls ji? A teď už běž, Tomáši. Počkej, podívám se,
jestli je čistej vzduch...
pauza, odemykání dveří, naslouchání zvukům v domě

O: A teď už běž, chlapče, a Bůh tě provázej. Já věřím, Tomáši... že se
zas... brzo (Pauza) Běž, už běž.
A: Vidíš, dal ti možnost odejít.
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T: Jo, to mi dal. (Pauza) A teď si zahrajem, Alíku, na příští den ráno.
Chceš, jak to příští den pokračovalo?
A: Jo, Tome, chci.

předěl
O: Jak se vyspinkala má holčička po těch nádherných narozeninách?
A proč vstáváš tak brzo? Dneska je neděle, Alenko, můžeš ještě klidně
spát.

A: Už se nemůžu dočkat Tomáška.
O: Ale holčičko, kde je v tuhle chvíli konec Tomovi! Odešel brzo ráno,
aby stihl ten vlak, na který tak moc spěchal.

A: To není pravda! Nemohl odejít! Vždyť večer říkal, že se zas ráno uvidíme!
O: To nebylo včer, ale v noci, miláčku. A co říkal, si zas rozmyslel. Roz
myslel si to a odešel.

A: Ale to přece nejde! Slíbil mi, že se ráno setkáme u snídaně!
O: Sama ještě uvidíš, holčičko, že člověk vždycky nemůže dodržet
všechno, co slíbí. (Pauza) Tiše, ať neprobudíme maminku. Potřebuje se ko
nečně pořádně vyspat. Když se nevyspí, bojím se, že nám onemocní. Tak
buď hodná, ohleduplná dceruška, miláčku.
A (tiše): Proč nemůže být Tomáš s námi?

O (tiše): Jak bych ti to řekl. Všichni máme nějaké svoje povinnosti. Taky
Tomáš má svoje povinnosti. Až budeš větší...

M: Co si tady šeptáte? To byla zvláštní noc, Alenko. Celou noc se mi něco
moc divnýho zdálo. Počkej, vzpomenu si, byl to takový moc ošklivý sen.
O: Dobrý den, maminko! Je hezké nedělní ráno, zahoď všechny ošlivý
sny! Pospěšte si, pospěšte (tleskne do dlaní), snídaně je hnedka na stole!

T: A poslouchej, Alíku, nechceš to dál jako pohádku?
A: Tak fajn, zkus to, Tome, zkus to dál jako pohádku.

T: Byl žil jeden tatínek s maminkou a dceruškou Alenkou. Jednoho dne
se probudili a snídaně už byla na stole. Totiž maminka s Alenkou se probu
dili a tatínek mezitím celou noc připravoval snídani.
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M: Co to tady tak nádherné voní? Kdo celou noc vařil, podléval, dusil
a smažil?
jedí, labužnicky vychutnávají, cinkot příborů

M: Co je to za mékké, lahodné maso?
O: Nepoznáváš? To je tvůj syn, Tomáš, maminko. Vychovali jsme ho do
lahodného masa a rozvinuli v ném všechny jeho chutné a voňavé vlohy. Je
to měkký a dobrý syn.
A: Tak tohle je Tomík. Takhle chutná můj bratříček. Škoda, že nemůže
jíst s námi. Takhle šťavnaté maso míval moc rád.

M: Nezlobte se, jsem jen hloupá ženská, ale mohla bych vědět, proč mu
síme sníst právě mého syna?
O: Kdo se moc ptá, moc se doví. A komu nechutná, ten může nechat.

T: Čím víc o tom, Alíku, přemýšlím, tím víc teď chápu, že jste vůbec ne
měli jinou možnost. Kdybyste mé skrývali, stali byste se spoluviníky, a na to
tenkrát byly nejtvrdší tresty. A stejné jste mně nemohli pomoct. Můj vlastní
život se mi zdál cennější než bezpečí celé rodiny, a proto jsem o néj musel
přijít. Čím víc o tom, Alíku, přemýšlím, tím víc tomu rozumím. Neméli jste
jinou možnost, než mé sníst. Zabili jste tak dvě mouchy jednou ranou. Zba
vili jste se nebezpečí ohrožujícího celou rodinu a zár oveň jsem takhle směl
zůstat s vámi, tam, kde každá cihla vydechovala teplo domova. Stal jsem se
tak tkání vašich tkání, snem vašich snů, steskem vašeho stesku...
M: Odpusť nám, Tomášku, můžeš-li. Nezapomínej prosím, v jakých jsme
to žili strašných časech...
A: A pak se najednou zbláznila maminka. Do čtyřiadvaceti hodin poté,
co jsme tě snědli.

T: Jak se to stalo, tati?
O: To nikdo neví. Prosté se zcvokla. Napřed dostala hysterický záchvat
a začala něco nesrozumitelné křičet. (Pauza) Když nékdo vyvede něco takovýho jako ty, Tome, dostarte tím do maléru všechny kolem. Já si myslím,
že jsme hlídaný. A když nehlídají nepřetržitě, tak se určitě chodívají vyptá
vat. Anebo třeba pověřili někoho v domě, aby si nás vzal na starost. Neumíš
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si, Tome, představit, jak je tohle nebezpečnej dům. Kdykoliv otevřeš dveře
na chodbu (otvírá), slyšíš, jak se někdo rychle vzdaluje, a pak zas slyšíš
šeptání a najednou začnou klapat všechny dveře (naslouchá šeptání na
chodbách a klapání dveří).
T (naléhávě): Jak se to stalo s maminkou?

O: Vždyť o tom přece mluvím. Nemusíš na mě tak kvaltovat. (Pauza)
Když pořád nepřestávala křičet, tak se mohlo stát, že upozorní toho udava
če v domě, anebo někoho jinýho. Vždyť to byla, Tomáši, taková doba, že
každej byl tak trochu udavačem a všichni aspoň trošku udávali. A třeba to
ani nevěděli. A já mám, Tomáši, zodpovědnost. Za tvou malou sestřičku.
A vůbec. Co ty můžeš vědět. Není nic snadnějšího, než nechat zodpověd
nost na druhých. (Pauza) Chtěl jsem ji jen trochu uklidnit. Vzal jsem
polštář, a by nemohla tak křičet. Ale vždycky se mi vysmekla a začala
znova... (Pauza) Nakonec jsem si ji musel přidržet takovým grifem, jak mě
to naučili na vojně, a polštář pořádně přimáčknout. (Pauza) Podruhý je už
pak všechno snadnější, Tome, protože člověk v tom už začíná mít, jak se
říká, rutinu. Tvoje matka vždycky říkávala „rutinu“, rozumíš, s měkkým
„ť“... rutinu! (Směje se.) Promiň.
A: Když člověk jí maminku, je to jak sen, Tomáši. Dlaně, kterými jsi měl
hladila, líčka, na které sis mě přitiskla, rty, kterými jsi mě líbala, oči, které
se jak hvězdičky skláněly nade mnou, maminko. (Pauza) Pak jsme už zůsta
li s tatínkem sami dva a tím víc k sobě přilnuli.
hudba

O: Představ si, Alenko, co se mi jednou stalo na vojně. To jsme ti vyjeli
na zimní cvičení na Karlovarsko a zachytili jsme v noci reflektorama takovýho krásnýho srnce a obklíčili jsme ho vozama, vysokýma skříňákama,
a pak jsme vyskákali z kabin a teď mlask-mlask-mlask, holýma rukama
a nohama jsme toho srnce... A byl tam mezi námi kuchař, ňákej Honza Jurečka z Hradce Králové, ale co ten uměl, Alenko, to člověku bralo dech.
Seděli jsme pak v jednom z těch skříňáků, kde byla jinak pojízdná
spojařská dí lna, za hlavou nám blikala modrá a zelená světýlka a venku
strašlivě mrzlo a dupalo tam stádo ledových mamutů, ale my jsme měli fajn
slivovičku a toho srnce Břetislava - protože my jsme si ho pojmenovali, aby
nám lip šmakoval - koštovali jsme slivovičku a olizovali si mastný prsty, v tý
nepředstavitelný pohodě toho dávnýho prosincovýho večera...
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T: A teď mi pověz, sestřičko, řekni mi, Alíku, jak se ti mohlo podařit, jak
se ti vůbec mohlo podařit...

A: To bylo jednoduchý, Tomášku. Dostala jsem totiž strašlivej strach, že
jsem teď na řadě já. Pochopila jsem, že teď buď já anebo taťka.

O: Ale to je přece hrozná blbost, holčičko! Dělal jsem všechno jenom
kvůli tobě! To tebe jsem chtěl ochránit před vším nebezpečenstvím světa!
Kvůli tobě jsme se museli zbavit Tomáška a... maminky...

T: Kdy poprvé pochopils, že ti jde... o kejhák?
O: Nikdy. Nic jsem nepochopil, Tome, vůbec by mě to nenapadlo! Nikdy
bych přece nevěřil, že má zlatá holčička, že můj malý miláček...
A: Moc dobře věděl, Tomíku! Jenomže byl chudák pomalejší než já. Už
měl moc dlouhý vedení, už mu to nezapalovalo v tý (něžně) šedivý kebulce.
(Pauza) Tati, dej pozor, v pokoji jsem vyleštila parkety!
O: Šel jsem do pokoje a dával jsem si pozor, abych neuklouzl, ale holčička-mrcha nevyleštila parkety ten den, co mi to řekla, ale až ten příští.
A když jsem přišel domů, znova mě varovala A: - pozor, ještě pořád to klouže!

O: Ale já jsem už přece věděl, měl jsem už vyzkoušený, že to fakticky ne
klouže. A tak jsem sebou sekl, a jak jsem tam ležel, má holčička okamžitě...
Musím to povídat?
A: Než budeme, Tomáši, pokračovat, chtěla bych si teď zahrát takovou
hru, jakou jsme si spolu hrávali, když jsem byla úplně maličká.
T: Ale to jsme si hrávali na prince a princeznu.

A (dojatě): Tak ty si vzpomínáš... princi? (Pauza) Řekni mi něco hezkýho. Už moc dlouho mně nikdo neřekl nic hezkého.
T: Jsi krásná, princezno. Jsi moc krásná.

A: Ale asi trochu tlustá.

T: Když chceš, tak trochu... zakulacená. Vlastně dost zakulacená, ale
přesto krásná.
A: Maso kazí postavu, ale zato zapaluje očí žár.
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T: Je to zvláštní, je to moc zvláštní, ale známe se sotva okamžik, a přesto
jako bych tě znal už od loňských, už od předloňských švestek.
A: Jo, s tím se nedá nic dělat, s tím se nedá vůbec nic dělat, princi.
Zřejmě jsme si určeni. Asi si mě budeš muset vzít.

T: Víš, představoval jsem si všechno mnohem složitější. Myslel jsem si,
že budu muset podstoupit různé zkoušky a projít všelijakým peklem, abych
si tě zasloužil.
A: Zkoušek si užiješ a peklem projdeš, až si mě vezmeš. (Pauza) To byl
jen vtip. Promiň. (Pauza) Můžu ti něco prozradit, princi? Seber se a utíkej.
Zavčas se seber a utíkej.

T: To nemyslíš vážně. Opravdu mě posíláš pryč?
A: Samozřejmě to nemyslím vážně. Proč bych tě posílala pryč? To byl
zas vtip. Promiň. Posaď se a na ty řeči zapomeň. Asi jsem dost užvaněná
princezna. (Pauza) Však jsem taky dost divná princezna. Asi žiju v moc
divným království. Když se tady trochu rozhlídneš, jéé to budeš koukat,
princi. (Pauza) Jsem princezna masa, princi. Když si mě vezmeš, staneš se
králem masa. Jak se ti to líbí, princi?

T. Nějak moc se mi to nelíbí.
A: Nepřišels sem přece za vůní masa. Nejseš přece sup. Toho masa
kolem si prosím nevšímej. Jakmile si mě vezmeš, maso švihem zmizí. Je to
takové prokletí, které odvaneš svým zázračným políbením. (Pauza) Tak
pověz, za čím jsi přišel, princi?

T: Přišel jsem za tebou, jen za tebou, princezno.
A: To zní opravdu moc hezky, ale opravdu bych ráda věděla, za čím kon
krétním. Třeba za vůní mého parfému? Možná mám dost pronikavý par
fém. Anebo tě přitáhl lesk mých očí? Zvlčilý lesk mých očí, princi? Jinak
totiž opravdu nevím, za čím bys mohl přijít.

T: Nedovedu to pojmenovat, princezno.
A: Ale to mě dost mrzí, protože když to nepojmenuješ... Víš, to je ta
zkouška, co sis ji tak moc přál.

T: A musím to pojmenovat ihned?
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A: Hned nemusíš. Ale měla bych to nějak časově limitovat. Odpovíš do
oběda. (Pauza) Podívej se, i já ti dám takovou možnost na něco se zeptat.
I já ti odpovím na jednu tvou, jakoukoliv otázku. Myslím, chlapče, že bys
toho měl využít!
T: Fajn, to beru, ale můžu si otázku taky odložit... až do oběda?

A (směje se): To máš nějaký popletený, princi. Odpověď se může řekně
me odložit, ale otázka se musí položit okamžitě. Ale když se okamžitě ne
zeptáš, vůbec nic se nestane. Jenom ztratíš právo na svou otázku. Tak co?

T: Zeptám se samozřejmě. (Pauza) Tak například, proč, princezno... tak
například, odkud se, princezno... tak na příklad...
A: Nezeptal ses, ztratils právo na otázku. Přesto ti odpovím. (Pauza)
Chtěl ses zeptat, kde se tady vzalo tolik masa. (Pauza) Je tady tolik masa,
protože je to maso z mých rodičů a z mého milovaného bratříčka. (Pauza)
Jak je ti, kamaráde, princi?
T: Tady se ptám já, princezno.

A: Kdepak, tvá otázka je už vyčerpána. Nemůžeš se ptát donekonečna.
T: Ještě bych se potřeboval...

A: Dobrá, můžeš položit otázku, ale nebude už zodpovězena. Ale po
ložit ji můžeš.
T: Co se stane se mnou, když tady zůstanu dost dlouho? Když tady
s tebou zůstanu?
v

A: Ziju už strašně dlouho sama v tomhle bytě. Chtěla bych se taky
dozvědět něco o tom, jak to třeba vypadá venku... Pojďme si chvilku poví
dat o světě.
T: Rád, princezno. (Pauza) Víš, tvůj byt je ve velikém domě a ten dům je
zas součástí ulice, co je zas součástí městské čtvrti, a několik městských
čtvrtí tvoří město. Mnoho měst dohromady je stát, například tahle naše malá
zemička. A všechny státy, všechny velké i malé státy, to je svět, princezno.

A: A dál je co?
T: Ach princezno. Dál jsou hvězdy, kolem nichž se otáčejí světy, hvězdy
a hvězdný prach. A to všechno dohromady tvoří galaxii. Stovky miliard
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hvězd se skládají do galaxií a galaxie se skládají do supergalaxií a supergalaxie do metagalaxií.

A: A dál?
T: Dál už to nevím. Lidské poznání má totiž jistou hranici, princezno.
A: Bála jsem se, že to tak bude.

T: Myslím si, princezno, že to, co mě přivedlo, je láska. Přivedla mě
z moc veliké dálky, abych tak řekl, z jiný metagalaxie.

A: Výborně, princi. Ale co je to láska? Jak vysvětlíš někomu takovému,
kdo jako já... (Dlouhá pauza) Říkáš tedy, že tě sem přivedlo něco, co nevíš,
co je. Bála jsem se, že to tak bude. Lidské poznání má jistou hranici, že
ano, princi. Můžeš tedy klidně jít, princi. Neobstáls ve zkoušce. (Pauza, pak
prudce) Nechoď, nechoď, princi! Beru tě, i když jsi neobstál! (Pauza)
Nemám totiž žádný výběr. Musím brát, co přijde. Je to trapné, ale přišels
jenom ty. A tak tě nemůžu podrobovat žádným zkouškám. Je tohle, pověz,
je tohle láska, princi?! (Dlouhá pauza, pak jiným tónem) Jednoho dne,
Tomáši, jednoho dne jsem s hrůzou zjistila, že když se pokouším cokoliv
sníst, okamžitě to zas vyvrhnu. Zkoušela jsem to s chlebem, máslem,
kouskem slaniny, zavařenými třešničkami, ale i s kouskem bramboru, se
vším, co bylo v domě. A tak jsem pochopila, Tomíku, že už nejsem schopna
pozřít nicjinýho. A napsala jsem jednomu milému strýčinkovi a protože ne
měli s tetinkou nejmenší tušení, přijeli.
(Pauza) Víš, Tome, po mamince tady zůstal takový adresářík a v něm
jsem si pečlivě odškrtávala. Ale všichni naši bratranci a sestřenky nebyli zas
tak hloupoučtí jako strýček s tetinkou. Musela jsem být lstivá jak holubice
a rychlá jak had. A věř mi, Tomáši, že je to nakonec jak s kladením pastí na
příliš vychytralé myši. Případ od případu se totiž učíš a zdokonaluješ. Ale
ani zásobnice našich příbuzných nebyla bezedná. Nakonec jsem všecky
odškrtala a octla jsem se na dně. Ale je to dno tak hluboké, že po něm
bezradně pobíhám a je mi do breku, Tome, jak už dlouho ne. Čekám, ale
nikdo už nezvoní, nikdo už nezazvoní, ani lehounkým myším čumáčkem
neťukne do zvonečku, přestože jsem tak hodňoučká a trpělivoučká. Nikdo
už nezvoní... nikdo už nezazvoní... ani lehounkým myším čumáčkem
neťukne...
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Předěl

T: Především musíte pochopit, že jsme tady proto, abychom vám pomohli.
O: Všechny psychické choroby pochází od toho, že nám pacienti nedo
kážou přijmout realitu.

M: Obecně platí, že návrat ke skutečnosti může působit jako šok, ale na
konec je to vždycky ta jediná cesta.
T: Protože když nepřijmete realitu, skutečnost, doplatíte na to nejen vy,
ale i vaše okolí a nakonec i celá společnost.

O: Lidi vašeho typu reagují nakonec vždycky katastrofálně.
M: Znepokojují svým nepřizpůsobením, jsou to takové, říkáme, znepo
kojivé faktory.

T: A čím víc znepokojivých faktorů je ve společnosti, tím hůře pro ni.
M: A jsou období, kdy šije vůbec nemůžem dovolit. Zvláště v těchto ča
sech, kdy se jen s obtížemi konsolidujeme.
O: Skutečností například, člověče, je, že jsme jen maličká země. A s tím
nic nenaděláte. To je prostě realita, znáte to. A je třeba se smířit se vším,
co z toho vyplývá.

M: Maličká země si nemůže moc vyskakovat.
O: A když si vyskakuje, odskáče si to.

T: A kdo nedokáže přijnout realitu, doplatí na to M: - aby na něj nemusela doplácet celá společnost.
O: Když nemůžeme zachránit jedince, musíme chránit aspoň společnost.

T: A poslyšte, pokusíme se vám to nějak přiblížit.
O: Na takovém příkladu z naší praxe.

M: Máme tady pacientku, s kterou už dlouhá léta terapeuticky pracujem.

T: Její neschopnost přijmout realitu byla přímo katastrofální, zdrcující,
výstražná.
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O: Nu, je to takový prastarý případ. Přímo letitá kauza, znáte to.
M: Začalo to před dobrými dvaceti roky.

T: A teď si představte tu realitu počátku padesátých let M: - kdy to všechno začalo.

T: Bratr té naší pacientky se tenkrát ve škole do něčeho zapletl. Nejspíš
to byla jenom taková klukovina.
M: Ovšem v realitě počátku padesátých let...
T: A pak se ti nerozvážní kluci pokusili dostat přes hranice. A toho
jejího bratra -

M: - bratra té naší pacientky T: - při tom útěku na hranicích, znáte to...

O: To se na hranicích stávalo, co si budem povídat, a ještě pořád stává.
Vidíte, že jsme k vám upřímní.
T: Navíc z toho tenkrát někdo udělal takzvaný velký politický případ
a zavřeli rodiče toho zastřelenýho.

O: A ta naše pacientka, mohlo jí být tenkrát takových M: - jedenáct roků, soudruhu primáři, jedenáct O: - takže zůstala sama, bez rodičů, bez bratra, a národní výbor sejí ujal
a strčili ji do nějakýho takovýho domova, znáte to.

M: Ale ona nám... prostě nepřijala tu skutečnost a místo toho si vytvořila
takovou smyšlenku O: - chorobnou fikci M: - anebo chcete-li, pohádku.

T: Vymyslela si totiž, že jejího bratříčka nezastrelili na hranicích a že její
rodiče nezgebli v tom lágru.
M: Jo, to jsme vám ještě neřekli? Její rodiče prostě nepřežili ten krimi
nál, lágr nebo co, znáte to.

T: Takže nedokázala tu skutečnost reálně zpracovat a tak si vymyslela -
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M: - tu pohádku T: - že jejího bratříčka nezastrelili a že se vrátil v noci domů -

O: - právě na její narozeniny M: - a že ho pak s tatínkem a maminkou snědli a že pak ještě snědli ma
minku a že pak ještě snědla tatínka, znáte to -

T: - prostě takovou pohádku.

O: Ale rozumějte, to vůbec není jenom taková nesmyslná fantazie. Ta
pohádka má svoji přísnou logiku -

T: - i když samozřejmě chorobnou logiku.
O: Tahle pohádková verze byla totiž pro ni přijatelnější než skutečnost.

T: Vždyť ona je tak vlastně jakoby zachránila pro sebe a zachovala si je
tam M: - kde každá cihla vydechovala teplo domova.

O: Radši je snědla M: - tedy jakoby snědla -

O: - než aby je zastřelili na hranicích anebo zgebli v kriminále.

T: jenže, pak se nám ta pacientka rozežrala.
M: A začala nám pořádat i další příbuzný.

O: Pochopitelně jen v tý svý chorobný fantazii.

T: A když jsme si ji vzali do práce, chvíli nám holt trvalo, než jsme rozkryli jádro tý choroby.

M: Vzali jsme si ji do prádla a začali jsme s ní tu její chorobnou fantazii
kolektivním způsobem zpracovávat O: - začali jsme ji s ní přehrávat -

T: - hráli jsme s ní jejího bratříčka O: - hráli jsme jejího tatínka -
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M: - maminku -

T: - hráli jsme s ní tu její pohádku O: - anebo chcete-li, psychodrama.

T: A tak jsme postupně odkrývali jednotlivé vrstvy té její nemoci.
O: Až jsme ji vrátili skutečnosti, realitě, znáte to.

T: Stejně jako chceme dnes vrátit skutečnosti i vás.

O: A jistě vás bude zajímat, jak jsme to provedli.
T: Jak jsme ji vrátili skutečnosti a realitě.
O: Tož docela jednoduše. Nakonec je všechno docela jednoduché, člověče.
M: Prostě jsme tu její chorobnou fantazii odstranili tím, že jsme ji usku
tečnili. Realizovali.
O: Už to prostě není žádná pohádka, ale skutečnost. Vrátili jsme ji reali
tě. Království za skutečnost! (Pauza) My jí teď, člověče, sami chytáme lidi,
znáte to, a usilujeme, no snažíme se, aby časem byla soběstačná, aby se to
naučila sama.

M: Vždyť už dávno není žádná malá holčička a už je nejvyšší čas, aby
byla soběstačná.

T: I když ve vašem případě jí ještě trošku pomůžeme, znáte to.
O: A sám uvidíte, člověče, jak je všechno nakonec jednoduchý.

T: Když nemůžeme zachránit jedince, musíme chránit společnost.
M: A lidi vašeho typu, znepokojivé faktory, co nedokážou přijmout reali
tu, končí vždy katastrofálně.

T: Upozorňujeme vás, že nemá smysl, abyste se pokoušel nějak, znáte
to...
O: Máme v tom už totiž jakousi, abych tak řekl rutinu (vysloví s měkkým
„ť“), rozumíte: rutinu.

T: A teď pustíme hlasitěji rádio. Vždycky k tomu pouštíme, nesmíte se
zlobit, hlasitěji rádio pro případ, že byste chtěl, znáte to, že byste chtěl
křičet...
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rádio - optimistické písně z počátku sedmdesátých let, pak stáhnout a po
chvíli lehounké, opakovaně zvonění jako na začátku hry, několikrát za
sebou, pak chvíli ticho
O: Maruško, postavte na kafé! A teď přátelé... teď vám povím takovou
podivnou vojenskou historku. Co se mně stalo, když jsme byli na zimním
cvičení v Josefově u Jaroměře. Tam vám totiž je taková stará vojenská pev
nost, šance tomu říkají, stará tereziánská pevnost, skrz naskrz prolezlá
myšíma, znáte to...

konec

Petr Pavel
Paměť strachu
Kdo za mlhou
jde s trofejí jasu,
v troskách svého boje,
svých tupých hlav,
svého rezatého stroje.

Diven jsem,
když stíhají marné laně šelmy.

A pokoutnými hejbátky
ničeny jsou schráně paměti a pouště.
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Naděje jezdce
Býti bujar
a kašlat chci na slouhy.
Oni už to na nás vědí,
nezapomenou nám sliby,
špinavé sliny polknou.
Oni už mizí
v rozbouřeném mrtvém moři,
v pískových dunách
krásní červi a plameňáci.

Ulpívá na nás strach novice,
tmavá ulice, kde neustane
laskání se potkanu
a Jidášova smyčka.

Budeme přes močál
brodit se,
budeme tonout,
tonout
a nenaříkat,
tonout
a doufat...

Rybolov
Vše běda nechtít,
državo mord,
vůni tchoří,
v půlnoc nor
pochodně shoří.
V ztrácených, bludných lítostech
ryb deroucích se ze slunce,
již po zemi táhnou sítě.
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Zamhuř
řasy balvanu,
mstev se zřeknou,
a až naposled
zatají se dech
vodnářova věku,
bez děsu
pohlédneme v zář.

Poklady
Až ušetřené rozdáme.
Až plakat budeme spolu.
Až tušit...
Tu začnou se sbíhat mniši,
bez kápí,
bez obživy,
mniši a světáci zazobaní
s nimi budou žárlit.
A žádné horší časy nevzpomenou.

Tu po žebrotě se tážeme,
po odvaze i po lži
se tážeme,
po darmošlapství.
A po humbuku.
Leč prvou pověrou,
zrazením se nechlubíme.
Až ušetřené rozdáme.
Až plakat budeme spolu.
Až tušit...
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Navzdory korunovacím
Není radno se tu potloukati. Není radno.
Tu kopyta jelena něžného rudá od krve jsou.
Tu se žvaní. A žere.
Skotačí před rituálem.
Já dosud nezaleknut spodními proudy zlejšího kovu.
Má na mě spadeno vesmír v zobáčku jestřábím.
Šlechetní loupežníci z pradávna uprchnutí.
Osamělý, opuštěn.
Jásám se všemi stíny. Měsíček doroste.
Jen věřit na zařeknutí.
Jen věřit.
Jen věřit v pokušení.
A dřímat. A poklízeti.
Již třepí se kraje v almaře tralaláku.

Do háje a do hajan
běžte. Běžte spáti.
Nit navleč a jehlu polkni.
To zmaří ptáci setí.
Vyměníš pleny pro bohyni.
A umřeš-li budu tě pronásledovat.
Ržání slyšet je přes pouta.
A dřímat. A poklízet.
A umřeš-li budu tě pronásledovat.

Kudy se ubírá robota.
Tez.
Kudy jdou hordy.
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Žaloby
Nezbedo trubadúre,
již nezaduješ,
ty naparáděn tolikrát byls.
A mstou. A pomluvami. Podobenstvími.
Toť pantofle bohatýra.
A ty zmizíš támhle za usnutím sebou spjatých,
nesňatých, za tou pasekou.
Prosbou smrti je žij mé dítě.
Zajisté pane. Jak přejete si pane.
Vše mohu.
Vítat Té. Odcházet s Tebou.
Až po pudu stlát.
Platit převozníkům.
Hybaj tam a zase zpět. Zase láteřit.
A skoro nikdy nežalovat.

V trysku
Neztratil ani píď.
Jediný oběh planet. Ze severek. Z jitřenek.
Větvičky přelámané. A nevěsty neunesené.
Neztratil starobylý bol opratí zadrhnutých.
Paměť plotu a koše na bedrech.
Pěchoto pyšná.
Za vámi koně.
Fýchavka rozdupaná.
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Vpasti
Lehkost kroku mého podél kouzelníků
a kapucínů.

Straž tam past. Noci, která nastane...
Je zdejší kořist. Je snem včel.
A klestí posbíráno v celém světě.
Bez úhon. Se pouze potkáváme.
Kňučte souzení bez hlasu šalvěje.
Velebme na něhož si vzpomeneme.
V tajemství. Josefa v studnici.
Kam se podějem.

Tichý Těší Blaze.

Jan
Přiložíš mokré dřevo v oběť, v oheň,
ošklivý Ganymedes se na zem vrací,
ať plane, ať plane zloději uchvácené,
na jedné noze přikováván, na druhé v skvostném tanci.
Nevyhnouti se lovišť, tvář v tváři
si zachovat, dále káže nám počestný mrav,
všude nutno klásti pasti
a kořist nesmírně milovat.

Jsme drobet nelaskavi,
drobet panovační,
lačni vrháme se po kůrkách, po všem okoralém
a ukrátit chceme světcům probuzení, hodným ptákům pernatý let.
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Úpěnlivá zimo,
kulhá to kulhá přes oraniska
a málo je ti líto,
komusi býti napospas.
Skrčení zajíčkové,
už na ně jdete s noži,
chlívkům hrozí zaťatá pěst,
těžká vlečko kolem nevěsty se točíš.

Jsi skryt či číháš, na rtech kletba či modlitba?
Kam poději se nejsa objat.
Oblaku za lišejníkem - otevřeš-li stáje.
Když rmutné vedouc do ráje.

Jane!

Memento mori
To nic to jen rámus
kopí umírajících.
To nic to jen řev
nespravedlivých na spravedlivé.
To nic to jen oslové
hýkají.
A nářek tyrkysu.

Upokoj se.

Spasení se již blíží.
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Co nového přinesl Jaroslav Durych?
íl
Pláčeme-li dnes nad úpadkem literárního jazyka, sluší se připomenout
některé Durychovy úvahy a eseje z let dvacátých o tom, jak by měl básník
s tímto nejcennějším nástrojem pracovat. Jsou to např. stati „Boj s metafo
rou“ (cesta IV. 1922, č. 13), „Potřeba poetiky“ (Lidové hsty II., 30. ledna
1923, č. 23), „Tradice a teorie rajské řeči“ (Revue Archa, XI., 1923)
a „Bludiště lidské řeči“ (z rukopisu).
Z tohoto eseje pochází Durychovo vyznání úcty a lásky k lidské řeči.
A komu jinému než právě literátovi by měla být řeč tím nejposvátnějším?
„... Zapomíná se na to, že lidská řeč jest velebným tajemstvím, že jest
ohromná, složitá, mocná, prastará, že jest v ní množství bludišť a podzem
ních bydel, že tato řeč byla dána lidem, aby jejími slovy mohli mluviti
k sobě, k Bohu a k celému světu o všem, co na zemi žije, co se na zemi zje
vilo, v co země věří a doufá, že tato řeč byla dána a svěřena tak, aby se v ní
mohly uchovávati věčná tajemství pro věčné časy, aby byla veškerým bohat
stvím lidského ducha a věčným ohlasem slov, která prvního dne stvořila
světlo nad propastmi. Zapomíná se, že lidská řeč jest jedním z největších
zázraků života, zapomíná se na její divotvornou moc a na její krásu, právě
tak jako se zapomíná na Boha pro jeho přílišnou velikost.
Zdá se, že kdybychom jednoho dne náhle poznali a pochopili její velikou
krásu a vznešenost, že bychom už nikdy více nemluvili, poněvadž bychom
se jí báli...“

Mnohdy jsem slýchával starobylou průpovídku: Každá bytost svým hla
sem chválí svého Stvořitele. Je to krásné poučení plynoucí z úcty k životu.
Ale je to pouhý sen, považujeme-li za „bytosti“ jen lidi. Tuze málo je toho
od nich slyšet k chvále Stvořitele. Věrni této moudrosti zůstávají toliko ži
vočichové. Milióny kakofonií, v pravém smyslu slova i kakofonií myšlenko
vých, vycházejí denně z lidských úst a staly se naším denním chlebem. Jen
básníci a spisovatelé nás mohou tohoto neštěstí zbavit. Skutečně však o to
usilují?
V rukopisu „Naše víra v českou řeč“ lze si přečíst tato slova:
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„Řeč jen zdánlivě je hodnotou, která nemá významu pro valutu, diplo
macii, vývoj různých energií a pro stabilitu státu. Neboť třebas se vlády do
bývá činy a nikoliv řečněním, ať ústy či na papíře, přece je známo, že činy se
rodí z představ jasných a představa se stává jasnou až tenkráte, když ji lze
defmovati. To se děje slovem, ať již vysloveným, ať již utajeným v nejskry
tějších hlubinách lsti, mlčenlivosti, moudrosti. Všecko, co nás žene k činu,
má formu slova: obraz, hudba, tělesný cit ženou nás k činu až tenkráte,
když se jejich energie promění v nějaké slovo. Neklid, který v nás vzbuzuje
nějaká touha či vášeň, je jen z toho, že nemůžeme atakující mocnosti polapiti do osidel slova: nemůžeme nalézti toto slovo. Jakmile je najdeme, žár
instinktu se změní v žár vůle a můžeme uvědoměle pracovati, hledati, dobývati. Každou vášeň zkrotíme, podaří-li se nám úpornou prací určití její
přesnou formu slovem. Slovo je skoro ochranným prostředkem proti hříchu
a pokušení a chrání nás od zpozdilosti, nemužnosti a malosti, neboť slovo je
nejobjektivnější a nejneúprosnější kriterion všech věcí.
Ovšem k tomu je třeba úcty ke slovu a kultury slova...
... Jako slovo dělá muže, tak je i jeho obrazem. A jakého jiného, většího
či lepšího důvodu bylo by ještě třeba, chce-li se říci, že kultura slova je nej
vážnějším příkazem národu?“

Durych kategoricky vyžaduje perfektní znalost jazyka od každého, koho
jen napadlo vzít pero do ruky. Sám šije dobře vědom své nesmlouvavé přís
nosti a jen proto odmítá práci kritika. Nechce se mu být soudcem svých
bližních, chce však dosáhnout maximální dokonalosti svého vlastního proje
vu. Daří se mu to stále zřejměji. Budí to závist, ale i nenávist, především
pak posměch.

Hned v počátcích relativně skrovné básnické tvorby si Jaroslava
Durycha podmanila krása české řeči. Třebaže on sám si leckde stýská, že
tou či onou řečí neumí ani žbleptnout, pak zde nedoporučuji příliš mu
věřit. Byl to polyglot, řečem se učil velice snadno, už v dobách studia četl
v originále Háfíze, četl staré peruánské eposy, ještě před doktorátem
přeložil ze španělštiny Výkřiky svaté Terezie, které mu pak vydal Bitnar,
překládal z angličtiny Blakea, leccos přeložil z italštiny (před první světov
ou válkou i po druhé světové válce). Nikterak mu nebylo na překážku, aby
se nepřihlásil již jako „dříve narozený“ do kursů italštiny a angličtiny. Ke
svému studiu japonských dějin XVII. století si dělal rozsáhlé výpisky z por
tugalský psaných dějin misií a nepohrdal ani nizozemskými historiky. Na-
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prosto suverénně ovládal latinu. Tím spíše zaujmou jeho eseje o jedineč
nosti a nenapodobitelnosti české řeči, jíž vzdává téměř božské pocty.

„... Hudební krása české řeči je velice rozsáhlý a skvělý poklad,
o kterém, bohužel, dosud jsme měli jen zcela nepatrné tušení. Bohudík je
to poklad, který nám ani Stinnes ani Američané nemohou vžiti, poněvadž je
pro ně bez užitku. Snad jsme o tento poklad nedbali proto, poněvadž po
něm na bursách nebyla poptávka. A nebude.

Troufáme si zcela neomaleně tvrditi, že česká řeč je jedinečná co do
schopnosti výrazové...
... Ve slovním pokladu máme slova, zvláště taková, která vyjadřují rado
st, ples, něhu, tklivost a nejjemnější a nejdiskretnější citové vztahy, jichž
jiné řeči buď vůbec nemají anebo mají za ně nějakou náhražku méněcen
nou, jak zvukově tak i obsahově. Je mnoho krásných věcí na světě, kterých
nelze říci žádnou jinou řečí než českou a nelze jich do jiné řeči opsati ani
složitými komparacemi, nelze jich jiným národům ani vysvětliti. Ale jsou to
netoliko slova jako obrazy logické, aleje to i jejich nenahraditelný, překrás
ný zvuk. Proti tomu nic nezmůže poukaz na to, že zase máme mnoho slov
kákofonických i groteskních. Neboť dobrý řemeslník umí i taková slova
dobře umístit.

Česká řeč je jako tělo úplné, ani kosti ani tuk ani hmota útrob nedosahu
je v něm hypertrofie. A nad to je nejen schopna pěstění, ale byla až dosud
pěstěna jen poskrovnu, jen od několika jedinců. Její šaty jsou sice již ušity
definitivně a snad jim lze už přidati jen sem tam nějakou ozdobu nebo
ubrati nějaký nešvar, ale ještě nejsou vyprány, vybíleny, vyžehleny a krásně
srovnány na jejím těle. Dobrý krejčí ví, jak důležitá je voda a žehlička.
Je třeba ji znáti a zamilovati se do ní. Ne z vlastenectví, Bůh uchovej,
abychom se pletli do takových věcí, které nám nepatří, ale pouze pro její
krásu, která je oslňující, třebas dosud oslňuje jen málo a ne každého, ale
někdy oslňuje, až oči slzí radostí. Až se uplatní všecky její allury, snad jí ne
bude scházeti ani tvrdá a caesarská velkozvukost latiny, ani nádherný a bo
hatýrský humor němčiny a - což je nejparadoxnější - ani jambiqký pathos
frančiny.

Ale práce je k tomu třeba a zuřivé, vzteklé lásky. A především těch, kteří
by tyto věci měli.“
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Zcela bezcitně si Durych hraje s českým slovosledem na zlost všem filo
logickým hnidopichům a zejména pedagogům. To jen proto, aby dal vynik
nout všem finesám rytmu, bez jehož úzkostlivého respektování nenapsal
snad ani jediný lékařský recepis.
Čtenářský požitek z Durychových knih se znásobí, jsou-li čteny nahlas.
To je dnes neobyčejně cenná valuta, kdy knihy se přestávají číst a dává se
přednost poslechu četby z magnetofonových nahrávek. Mnoho lidí bylo
překvapeno zcela nedávno dokonce dvojím zpracováním Durychovy knihy
„Z růže kvítek vykvet nám“, třebaže tuze veliké množství vět bylo vypuštěno
z důvodů úsporných. Takovémuto poslechu české četby dává prý nyní
mnoho posluchačů přednost před poslechem vážné hudby. Takové četby je
však málo, ono i hudebního nadání je málo. V mladších letech hrával Jaro
slav Durych na klavír. Nic virtuózního, ale také nic bezvýznamného či žá
kovského. Nejraději prý hrával Beethovenovy sonáty. A uměl o nich krásně
vyprávět.

O Durychovi se napsalo mnoho zlého ať už kdykoli, kýmkoli a o čemkoli,
nikdy však, že by ubližoval českému jazyku. Mistrem českého jazyka nazý
vají Durycha i skalní nepřátelé jeho světového názoru. Jest tu ovšem jedna
výjimka: náš nezapomenutelný Julius Fučík, který češtinu románu „Maso
pust“ vyhlašuje za zkaženou.
Jedině dva spisovatelé dvacátého století dbali důsledně o čistotu a ryt
mickou libozvučnost svých knížek: Vančura a Durych. Takováto důsled
nost, kterou lze nazvat jistým druhem posedlosti, nikdy v naší literatuře
nebyla všední záležitostí a není jí dosud.

***
Jednou z nejvýraznějších charakteristik Durychovy tvůrčí filosofie je úz
kostlivě dodržovaná zásada nepomlouvání života. Tuto zásadu Durych za
chovává i na těch místech, kdy se zdá, že už se řítí celý svět a všecka krása,
všecko dobro a všecka naděje se mění v trosky. Proto se mohou některé vý
jevy z třicetileté i z první světové války jevit povrchnímu čtenáři jako cynic
ké. Jako kdyby se autora nedotklo žádné lidské utrpení. Konečné
hodnocení veškerých hrůz si autor ponechává jen a jen pro sebe, vždyť je si
dobře vědom toho, že jen Bohu patří soud. A samozřejmě se ani Bohu ne
pokouší napovědět, jak by měl soudit. To dovede ocenit málokterý čtenář,
zpravidla se mu taková spisovatelova opatrnost jeví jako nedostatečnost
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a třebas i strach nebo zbabělost. Tím spíše je nápadná Durychova snaha za
chytit na zrcátku aspoň poslední výdech umírajícího. Proto ještě smrtelně
zraněný Jiří z Bloudění je schopen korunovat svůj život nejcennějším
darem Andělce. To opět se mnoha lidem nelíbí a viní autora až z morbi
dnosti. Josef Florian tento závěr románu označuje jako „ukecané milovám .

Smrt je velmi častou „hrdinkou“ Durychových prací. Seznámil se s ní dů
věrně především jako lékař, který největší část první světové války prožil na
frontě. Nikdy o ní nehovoří jako o utěšitelce či vykupitelce, smrti se lidsky
pravdivě děsí a varuje před jejím „ostnem“, který nemine nikoho z nás,
třebaže nám otvírá dveře do věčného života. Durych nezavírá před smrtí
oči, nezamlžuje ji, ani zdaleka se jí však neodevzdává nebo dokonce ji
nepřivolává. A to podle napomenutí: Stojíš-li, hleď, abys neupadl!

Nekončí však každé lidské neštěstí smrtí a o takovýchto nedovŕšených
neštěstích se samozřejmě nejvíce píše. S nadšením o utrpení může psát jen
člověk nejvyšší duchovní úrovně, je však nesmírně obtížno stanovit, kdy tak
činí z přesvědčení a kdy z pózy. Nebo je to psychopat či fanatik myšlenko
vého odpadu. Takových spisovatelů naštěstí není mnoho. Daleko největší
většinu tvoří ti spisovatelé, které kritika odívá do všezahalujícího roucha
humanismu. Sem se vejde téměř každý: demokrat, liberál i anarchista, v ta
kovém oblečení se cítí dobře zednář i klerikál, socialista, aristokrat i milio
nář. Lidské utrpení tu jest, lze je dokonale poznat a definovat, lze se nad
ním prostě zamyslit i obsáhle nad ním filosofovat. A samozřejmě nutno vy
hlásit rozsudek: za všecko utrpení může ten blbý lidský život. Ale pozor!
Kdo že za tu jeho „blbost“ může?
Ale je tu ještě hrstka autorů a bezesporu právě mezi ně Durych patří,
kteří kolem utrpení a bídy nechodí jako slepci, i oni je dovedou lépe či hůře
vylíčit. Nehodnotí je však. Takováto „nevšímavosť* nebude vypadat lacině
jen a jen tehdy, nabídne-li autor současně v tutéž chvíli svému čtenáři něco
mnohem lákavějšího, zajímavějšího a krásnějšího než je rozebírání utrpení.
Snad tedy jakýsi útěk, ne však takový, za který se nutno stydět. Je to asi jako
s hlubokým zármutkem nad odchodem milované bytosti. Můžeme propad
nout zoufalství a zabít se. Můžeme se žalem zbláznit. Může nás to na celý
další život „poznamenat“. Můžeme se trápit dlouhé týdny a měsíce. Nako
nec všechno spraví čas. Ale okamžitou úlevu mrtvému i nám samým dokáže
přinést jen modlitba a jak se zdá, nemusí to být ani modlitba příliš dlouhá.
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V jednom z dopisů Jakubu Demlovi mu Durych píše: Vzpomínáme-li na
někoho v dobrém, vlastně se za něho modlíme. - O takovémto tišení žalu
však jest přetěžko hovořit s ateistou.
O vztahu ke kráse a k pomlouvání života se Durych zcela jasně vyjadřuje
v eseji „Jak vykvetla Sedmikráska“ (L. Kuncíř, 1929):
„Vím... nejen z novin, knih a vyprávění, ale z vlastní velmi trpké
zkušenosti, co to jest zloba lidí, co to jest spodina lidské společnosti, co je
to hnus, musil jsem býti sousedem Udí, kteří by patřili do káznice, kdyby
proti nim bylo důkazů. Ale tento svět či tato jeho část není mým pánem,
není pánem mého tvoření a žádná móda mi nemůže poručit, o čem a jak
mám psáti. O tom ať píše kdo chce. Hledám krásu: nevymýšlím jí, neboť
jest jí na světě dosti a vidím ji: nemusím život zkrášlovat, ale nikdy se
nesnížím k tomu, abych život pomlouval.
Moje práce chce býti a bude protiváhou proti tomu, jak se v naší společ
nosti a v ohromné části naší literatury zlehčuje, uráží a przní život. Říká se
moralisticky, že jest nutno objevit a obnažit zlo a pak je s kořenem vytrhnouti. Ve skutečnosti jest to však vlastní zápach zla, co k sobě lidi láká.
Nikdo zajisté nepochybuje o tom, že nejlepší odbyt mají knihy skandalisující, právě tak jako lidé nejraději poslouchají pomluvy, a touží-li spisovatel
po úspěchu, nechť jen si vezme skandální děj a užije skandalisujícího slohu.
Lze zesměšňovat jemně i hrubě a to všechno, nejlépe však zesměšňovat
mravní hodnoty a pak ženu. Přiznám se, že kdybych se byl předem neznepřátelil se světem pro mé náboženství, byl bych se s ním ještě více
znepřátelil útokem na velkou a důležitou část naší literatury...

... Nemohu-li dát svým čtenářům trochu ryzí a čisté radosti, trochu útě
chy a trochu světla, pak je hříchem psáti. Poznal jsem příliš bolest srdce lid
ského a bídu světa a poznal jsem také, že dnes člověk potřebuje radosti,
aby se z bídy zdvihl. A největší radost způsobíme lidem, řekneme-li jim
a ukážeme-li jim, kolik v nich samých dosud jest krásy, o které nevědí...“
Pevné přátelství poutalo Jaroslava Durycha k olomouckému převoru dominikánů a výtečnému teologu Silvestru Braitovi. Braito po dlouhá léta
vedl znamenitou revui „Na hlubinu“. To byl časopis na svou dobu veskrze
moderní, hýřící postřehy a vtipem, náročný na čtenářovu inteligenci, měl
přitom ne zcela běžnou vlastnost: byl to časopis srozumitelný, čtivý. Tento
časopis byl dvakrát zakázán. Za protektorátu a za komunistů. Vzbuzoval
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čtenářský zájem i mezi nekatolíky a zase naopak. Málokdo mu uměl tak
šťav natě nadávat jako katolíci. Tuze hýbali žlučí „hlubináři“ právě Josefu
Florianovi a jeho suitě z třicátých let. Ani dnes by samozřejmě tato slavná
revue nenašla mnoho milosti a tak raději si jí nikdo nevšímá, nezajímají se
o ni ani náboženští vzdělavatelé, ani literární kritici a historici všeho druhu,
přestože vycházela po dobu 18 let. Přiznejme si, že to je doba velmi dlouhá
pro život jakéhokoli časopisu, tím spíše takového, který se zabývá převážně
kulturou a duchovním životem vůbec.
S. Braito Durycha vybídl, aby do Hlubiny pravidelně přispíval. Durych
mu vyhověl a tak za dobu mezi rokem 1927 až 1949 lze najít na stránkách
tohoto časopisu celou stovku Durychových příspěvků. Někdo je nazývá ná
boženskými úvahami, jiný esejemi. Ale všecky tyto prózy mají jedno společ
né: obracejí se ke křesťanovi a otravují jeho samolibost.
Být uznávaným moralistou je nesnadné a není přípustno se v tomto
řemesle jakkoli mýlit. Mýlit se však jest lidské a mýlil se i Durych, leckdo se
pak na něho horšil a hněval. A protože Hlubina je stále neznámá, lze se
nadít i toho, že tuze mnoho ran schytá Durych v dobách budoucích, tehdy,
až si to mnozí křesťané vůbec přečtou. Nicméně není-li moralista úplný
hlupák či psychopat, bývá grunt jeho ponaučení vždy správný a všecky ty
dobře míněné a zajisté i spasitelné rady lze přijmout ať již s nepodstatnými
či většími výhradami. Je-li pak moralista mimořádně vzdělaný a chytrý, je-li
vtipný a dokonce i mile sarkastický, pak dopad jeho rad může mít značnou
váhu. Sarkasmus však může být milý jen čtenáři inteligentnímu, zejména je
li namířen proti jemu samému. Avšak i k samotnému porozumění podstaty
Durychova sarkasmu je zapotřebí filipa. A nemohu se zbavit dojmu, že i z
té hrstky Durychových obdivovatelů by zbyla ještě menší hrstka, kdyby
onoho filipa mohli někde lacino nakoupit.

Literární historie ovšem zaznamenává sarkasmu mnoho, přemnoho.
Velmi málo sarkasmu však bylo a dnes už vůbec není v literatuře nábožen
ské, či snad přesněji řečeno v literatuře nábožensky laděné. Sarkasmem se
snadno dají postihnout hříšníci - hřešící sedmi hlavními hříchy (třebaže jen
vskutku málokdo si může dovolit posmívat se všem těmto sedmi šelmám
najednou)! Právem i neprávem je možno se obouvat do hříšníků a nedbalců
všeho druhu. Zdá se mi, že tuze málo spisovatelů se dovedlo tak bojovně
zastávat práce, málokdo uměl tak jedovatě se vysmívat netoliko lenochům
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všeho druhu, zejména však těm, kteří ze vší té dřiny až padají, ale jejichž
práce je, slušné řečeno, zbytečná.
O nutnosti, prospěšnosti a někdy i o posvátnosti práce nám vykládali ko
munisté více než 40 let a také Němci krátce před nimi nás velice květnatě
poučovali, jak usilovně a s jakou láskou máme pracovat dnem i nocí pro
vítězství Říše. Takže zdálo by se, že má jakési opodstatnění výkřik: dost už
o práci! V hloubi duše však cítíme, že tu opravdovou práci všichni nezbytně
potřebujeme a jen ona a pouze ona nás může vyvést z toho, čemu se říká
morální devastace. Zamilovat si práci však není snadné. Durych se mnohdy
pokouší o jakousi definici práce, odděluje ji např. od zaměstnání a dokonce
pro ni sestavuje „katechismus“. To se mu příliš nedaří, ale se značnou
přesvědčivostí dokazuje, že byť nutno práci chápat jako součást Božího
trestu za prvotní hřích, lze práci chápat i jako Boží dar, který nás má chrá
nit od pokušení a hříchu. Novou či při nejmenším ne zcela otřelou myšlenkou
je zřetelné pranýřování práce zdánlivé, vykázání jí takového místa, které jí
náleží a tím pádem i uvedení do stavu zběsilosti všech jejích veřejných i taj
ných vykonavatelů a vyznavačů. Máločím můžeme totiž bližního svého tolik
rozhněvat, jako když nahlas zapochybujeme o účelnosti jeho práce.

Výtečně se trefuje Durych do volného času („Pracujme“ - Na hlubinu,
říjen 1936):

„Jest přece více než jisté, že omezení práce a rozmnožení volného času
má v ohromné většině případů za následek vzrůst povalečství, nudy a prá
zdnoty, která pak hledá svůj lék v chlípnosti, žroutství, klevetách, závisti
a jiných ničemnostech. Dejte lidem více volného času a z většiny jich se sta
nou ještě nespokojenější ušlebenci, kteří svou nespokojenost budou
rozšiřovati po okolí.
Právě práce jest ochranou lidské duše před různými hroznými stavy,
dokud člověk pracuje, nemůže tak příliš mysliti na zlo, které by mohl
a chtěl páchati, nemůže po tu dobu příliš ubližovati jiným a působiti tolik
pohoršení, nemůže se tak zhlížeti ve své vlastní ušlechtilosti, dokonalosti
a slávě, jest vázán a zavřen při své práci jako zlý pes. A dobře tak...

... věřící, ba i kněží, čím více mají volného času, tím jsou lhostejnější
k duchovnímu životu. Co pomůže volný čas! Vidíme, že ti z básníků a uměl
ců, kteří mají volný čas od rána do večera po celý rok, neudělají za celý ten
čas nic kloudného. Lidé, kteří stále jen naříkají na nedostatek volného času,
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nestojí zpravidla za nic, ať ve svém oboru zvláštním, ať ve svém životě ro
dinném, či ve společnosti a ve světě vůbec.

... Práce nás zdržuje, abychom se nemohli vzhlížeti v každé kaluži, abychom
nemohli ze sebe dělati šašky, abychom se neušklebili až do věčného zatracení..“

Rozdíly mezi prací opravdovou a zdánlivou předkládá Durych ve stati
„Vlastnosti práce“ (Na hlubinu, únor 1939):
„... Práce jest cosi těžkého a tato těžkost jest její stálou a podstatnou
vlastnotí. Z toho plyne, že to, co není těžké, není a nemůže býti podstatnou
a zvláště ne úplnou a hotovou prací, buď je toliko přechodným stavem mezi
různými obdobími práce, jako se stává, že člověk může pracovati někdy
s největším úsilím a jindy jen povrchněji, a jako se stává, že se někdy zdá, že
se něčeho dosáhlo jen nepatrným úsilím, ač ve skutečnosti takový výsledek
bývá ovocem usilovné práce dřívější, ať už vlastní či cizí, anebo to s prací
vůbec nesouvisí a jest to jen zdání, takovým zdáním práce bývají všelijaké
malichernosti úřední, spolkové i politické, mnohdy i malichernosti umělec
ké, vědecké a učitelské a všecko to, co se dělá proto, aby se zdálo, že se
něco dělá. A tu se stává, že ten, kdo dělá něco zdánlivého, buď chce, aby se
zdálo jiným, že něco dělá, což jest ovšem pokrytectví a podvod, anebo chce,
aby se jemu samému zdálo, že něco dělá, což jest ovšem duchovní neštěstí.
Stává se totiž, že pak lidé, kteří od obtížné práce skutečně zabloudili k ma
licherné práci zdánlivé, přesvědčí sami sebe o veliké ceně a důležitosti
toho, co dělají, že tomu věří nezvratně... a běda pak těm, kteří by je chtěli
usvědčit z toho, že klamou buď svět nebo sami sebe. Ale neštěstí spočívá
v tom, že zdánlivá práce požívá obecnější obliby než práce skutečná
a možno říci, že požívá obliby téměř všeobecné. K zdánlivé práci patří totiž
každé bezmyšlenkovité opakování, napodobování, překládání a rozmnožo
vání toho, co už vykonal nebo čeho dosáhl jiný, ... k zdánlivé práci náleží
totiž právě nedostatek myšlenky a samostatného rozhodování čili duševní
svobody, bez čehož skutečná práce není možná. Většině lidí se nechce
uznati to, čím práce má býti, totiž pokutou za první hřích a dobýváním ztra
ceného ráje, to jest ve vlastním smyslu službou Bohu z povinnosti k Bohu
a z lásky k Bohu. Proto lidé, pokud je to v jejich moci, volí si nejraději za
své správce a vladaře ty, kteří nic takového od nich nechtějí, kteří také nic
takového sami nekonají a kteří zato vynikají jako zastánci toho mechanic
kého a celkem pohodlného způsobu takové práce, která se snad hodí pro ty
nejomezenější...
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... To, čemu se člověk naučil, to ho svádí k pohodlnosti a odvádí ho od
poznání, že každá věc si vyžaduje jiného a nového způsobu a že věc, jednou
dosažená, přestává nebo aspoň má přestátí být cílem dalšího snažení.
Kdyby například bylo třeba spočítati zrna obilí v pytli, pak bylo by povin
ností je spočítati, ale jakmile byla by jednou spočítána, bylo by nepravostí
a zvrhlostí počítati je znova a přepočítávati je denně až do smrti. A právě
takové nebezpečí hrozí při každé práci. Člověk jest sváděn, aby opakoval
to, co už učinil, co už má za sebou, co už umí, a podléhá tomu pokušení
z toho důvodu, aby se vyhnul, či aspoň oddálil to, co má ve skutečnosti před
sebou, co ještě nepronikl a co ještě neumí, dává, třebas bezděčně, přednost
tomu, co jest pohodlnější, a ani nepozoruje, že v té chvíli už jest na scestí,
že už kazí umění, že kazí vědu, že už nerozezná zrní od plev. Neboť práce
jest těžká jako utrpení...“

***
Obrovskou roli hraje v Durychově díle erotika. O tom se však neodvažuji
psát, poněvadž tato věc by si zasloužila zevrubné analýzy a k té se mi nedo
stává sil. Erotika je skutečnou solí Durychova díla a chuť soli není patřičné
porušovat osobními názory. Navíc pak hovořit o erotice za éry pornografie
by se každému musilo jevit jako zpozdilost.

Přesto mi však budiž dovolen ještě jeden citát z knížečky „Jak vykvetla
Sedmikráska“, kde Durych umělcům a všem mužům připomíná, jaký by si
měli nají poměr k ženě:
„... Poznávání žen je dvojí. Umělec i erotický spekulant mohou míti stej
ně jemnou smyslovou citovost, erotický spekulant může míti i větší
zkušenosti praktické. Rozdíl mezi nimi je ten, že jeden z nich je bytost tvůrčí,
druhý pak bytost parasitní. Umělec zachovává krásu a slávu ženy pro věky, parasit ji polyká. A tu platí zákon: chce-li umělec zachovat ve svém díle krásu
ženy, nesmí si svou úlohu splésti s parasitem. Nejdokonaleji mohl by pak krásu
ženy zvěčnit svým dílem takový umělec, který by se - jsa ovšem úplně duševně
i tělesně zdráv a vyvinut - z pouhé vnitřní kázně nedotkl ženy nikdy. Vnímat
krásu ženy může mnoho lidí, ale vtělit ji v dílo, to už je něco jiného.

Kdo se aspoň trochu pokouší přemáhat sám sebe, zná z citových reakcí,
jak je žádost naléhává a neúnavná. A v tom stavu začíná se též chápat, že
jak veškerá krása, tak i veškerá láska jest jednotná. To chápou též starší
zkušení světáci. Kdyby za nejrůznějších příležitostí, v nejrůznějších dobách
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a místech milovali ženy všech možných typů, přece poznávají, že jest jen je
diná žena, jediná vášeň, jediná rozkoš a že každý shon po obměnách jest
marný. V jedné ženě lze milovati všechny ženy a ve všech ženách jedinou
ženu. A z veškeré krásy, rozsypané na duše i těla všech bytostí, lze zase
s bezpečností poznati krásu jedinou...“
Teprve po napsání těchto posledních řádků se mi jeví jako zcela bláhové
komukoli připomínat, že Durych přinesl něco nového. To se ve skutečnosti
nepodařilo nikomu a kdo si kdy o sobě bude myslit, že něco nového přináší,
dopouští se bludu. Není tedy vskutku nic nového pod sluncem.

Jaroslavu Durychovi je však třeba přiznat, že se svými literárními projevy
zřetelně postavil za renesanci křesťanských ideálů a že mu za to nikdo z lidí
ani nezaplatil, ani nepoděkoval. Tuším, že mnoho jeho vskutku osobitých
návodů a rad by paradoxně mohlo najít odezvu právě v nynější době. Zej
ména u mládeže, která umí ocenit poučení nebývalá, neotřelá a byť velmi
nesnadno proveditelná, přece jen povzbuzující. Bohužel nikdo, ani mládež,
se Durychem řídit nemůže. Obrovské Durychovo publicistické dílo, zahr
nující více než tisíc položek, ještě dlouho zůstane národu utajeno.

1992
Václav Durych

Jana Trefulky odpovědi - pro Akord
Opět jsi část roku pobyl v nemocnici, tak jako při prvním rozhovoru.
Jaké zkušenosti si lze dnes odnést z místa, kde se starají o nemohoucí?

Nechrne nemocnici nemocnicí, narkóza a přípravky proti bolestem ovli
vňují vnímání a snění a obojí se v tom stavu prolíná. Teď, po pár měsících,
si už nejsem jistý nakonec ani tím, že se některé příhody a rozmluvy skuteč
ně’ odehrály a nemohu proto říci nic aspoň přibližně objektivního. Jisté
ovšem je, že se vztahy mezi zdravotníky a pacientem podstatně zkomplikují
ve chvíli, kdy obě strany budou muset myslet na peníze. Podle mého cítění
by bylo pro celou společnost lepší, kdybychom aspoň ve zdravotnictví mohli
být těchto komplikací ušetřeni.
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Kolik jsi měl od listopadu 1989 času na tvůrčí práci literární?

Času jsem měl neomezeně, ale nevyužil jsem ho, uvízl jsem v náhradní
činnosti, funkcionářem, organizování, schůzování. Tak se mi letos poprvé
stalo, že jsem zmeškal rorýsy. Nepodařilo se mi stihnout jediný klidný
večer, abych si sedl před dům, nebo jen k otevřenému oknu, naslouchal je
jich křiku a sledoval jejich závratné stíhací lety a neúnavný trénink na dale
ké cesty. Je mi z toho teskno, protože takový večer patříval po léta k mému
roku jako obligátní svátky, ovšem s tím rozdílem, že toto byla chvíle nepo
vinná, do níž mne nenutil ani kalendář, ani železná košile rodinných zvyků.
Rorýsi jsou někde v Africe a mně se zdá, jako bych od loňského Nového
roku ani neotevřel dveře domu, ani nevyšel na zápraží, a teď už je čas, který
neláká dveře vůbec otevřít. Cítím, že bych se měl nějak bránit, ale čemu
vlastně? Času? Událostem? Zdržovat? Popohánět? Když se zas jednou
ukázalo, že sebelepší poznání a dobrá vůle i rozum jsou vždycky bezmocné
proti setrvačné tíze života, proti setrvačné váze nelogiky lidských skutků,
proti neracionálním, ale nezničitelným představám, které ovlivňují cesty
osudu? Mé životní zkušenosti se ocitly za hranicí času a je nesmírně těžké
z nich vybrat to, co by mohlo oslovit dnešek, dnešního čtenáře, který chce
nejspíš zapomenout. Píše se o zklamání z disidentské literatury. Možná
tady je důvod. Vypadá to tedy tak, že mně k tomu, abych psal zase prózu,
nechybí ani tak čas, jako odvaha. Nerad bych zbytečně popisoval papír.
Účastnil jsi se schůzek zástupců českých a slovenských spisovatelů, jed
najících o rozpadu Československa od r. 1990 - jak vidíš po přijetí zákona

z 8.12. 92 tento problém?

O příčinách rozpadu Československa se mluví hodně povrchně. Ani
schůzky českých a slovenských spisovatelů nebyl výjimkou. Zrálo to
všechno mnoho let, to, co prožíváme, je závěr dávno rozehraného kusu,
o jehož průběh česká strana nejevila dlouho skutečný zájem. Volební vítěz
ství Václava Klause mělo dobrou příčinu: podařilo se mu totiž jako jediné
mu českému politikovi prosadit konkrétní, srozumitelnou akci, na niž
soustředil energii svého týmu a jež slibovala občanům konkrétní a kontrolo
vatelný výsledek. Politiku, která se musela zabývat stavem a perspektivami
federace, ponechal svým tehdejším kolegům, později politickým protivní
kům - i když se na ní jeho strana pochopitelně také podílela. Neúspěch
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česko-slovenských jednání přisoudil pak volič jim. Z velké části neprávem:
pražská politika jako celek byla a je tradičně neschopná vymyslet cokoliv
nového a konstruktivního v uspořádání státu, protože setrvale nemyslí na
nic jiného, než na svůj prospěch a není schopna překonat svůj nacionalis
mus. Ten nepotřebuje žádná slova proklamace, skrytě trvá a projevoval se
při všech jednáních i po listopadu 1989 zejména naprostou (předstíranou?)
neschopností rozpoznat, oč doopravdy jde. V pražských politických kruzích
nikdo nepochopil, že je sice výborné, že Češi zachránili Slováky před maďarizací, že je záslužné, že na Slovensko poslali inteligenci, aby Slováky poslovenštila, ale že vzniká zcela nová situace ve chvíli, kdy Slováci už nechtějí
být jenom obyvateli území, připojeného k zemím Koruny české, kdy si zač
nou dělat nároky jako národ. Češi měli mít pro tu chvíli připravený velkory
sý plán přestavby společného státu, který by tak vlezle pořád nezdůrazňoval
to tisícileté české, s čím se Slováci nemohli ztotožnit. Mám na mysli paritní
zastoupení ve spolkové vládě, zvláštní statut Slovenské republiky (která by
se ovšem mohla jmenovat Svobodný slovenský stát) a třeba i přenesení
vlády do nově vybudovaného československého správního centra někde
uprostřed státu (stálo by to podstatně méně prostředků, než nynější děle
ní). Na takové změny mlčenlivý, leč tvrdošíjný český nacionalismus zdaleka
nepomyslel, stejně jako nyní by žádný pražský „veltman“ nebo „Evropan“
nepřenesl přes srdce ani to, že by se český stát mohl jmenovat z čistě prag
matických důvodů Velká Morava, což by dobře vyřešilo všechny problémy
s nepřijatelným Českem. V Praze se myslí stále na stejnou notu a stále stej
ně omezeně: co je doma, to se počítá. To „doma“ jsou senáty, ministerstva,
ústředí, vládní komise, generální ředitelství, aparáty, které se na celé území
pořád dívají jako na svůj majetek. To je ovšem způsob vlády, který se nej
spíš podobá protektorátu - a takovým způsobem vládnou naše úřady neje
nom na Moravě, ale i Čechám. Nekritizují to „české“ hospodářství jenom
moravisté, ale i zahraniční zájemci o spolupráci. Zatímco téměř všude
v Evropě se hospodářská a kulturní spolupráce rozvíjí na úrovni zemí, což
je jednoduché, průhledné a pružné, u nás musí všechno projít těžkopádnou
a nepřehlednou centrální byrokracií, která ovšem často bez „všimného“ ne
jede. Trvám tedy na tom, že rozdělení Československa je kolosální nesmysl,
ale dojít k němu muselo, protože Češi by byli sice nakonec i ochotni přesu
novat na Slovensko nadále peníze, ale vskutku nikdy nebyli s to brát Slová
ky jako rovnocenné partnery.
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Zlepšil se nějak postoj Prahy jako kulturního centra, vůči spisovate
lům, žijícím v provincii? Nemá např. Obec moravskoslezských spisovatelů
před sebou jepičí život, když ODS zvolená na 4 roky dává jednoznačně ve
všech vládnách strukturách přednost novodobým regionům?

V kulturní oblasti nevidím problém v pražském centralismu, kultura se
tak jako tak řídit nedá a dobrá vůle pražských kolegů v praktických záleži
tostech je většinou evidentní. Neštěstí je v celkové atmosféře, která je obec
ně namířena proti kultuře a humanitní inteligenci vůbec, jistě právě proto,
že v totalitním období ukázala svou sílu a své možnosti. Tím trpí kultura a s
ní literatura stejně v Čechách jako na Moravě. K moravanství, byť jenom
kulturnímu, nemůže nikdo nikoho nutit a spisovatelé, žijící na Moravě a ve
Slezsku si mohou kdykoliv název organizace změnit. Na druhé straně,
jestliže se obyvatel Moravy, případně i spisovatel, necítí být Čechem, není
na tom nic k smíchu a skutečný demokrat musí jeho cítění respektovat. Ne
chápu dost dobře lidi, kteří dovedou přesně vyčíslit, kolik denně ve světě
ubývá živočišných a rostlinných druhů, které květinky a kteří ptáčkové vyhy
nuli v jejich sadě, ale že ubývá místních, krajových a národních nuancí mezi
lidmi, že písně Evropy vytlačuje uniformní kultické řvaní, které už dávno
není hudbou, a evropskou kulturu ubíjejí zabijácké velkofilmy, které už
dávno nemají nic společného s uměním. Tím se nevzrušují! Nerozumím ani
lidem, kteří bijí na poplach proti nacionalismu a nechápou, že v bývalé Ju
goslávii nevraždí srbský nebo chorvatský národ, ale demoralizovaná vrstva
lokálních diktátorů, zlodějů a vrahů, kterým jsou naprosto cizí jakékoliv
skutečné hodnoty, tedy i národní, jejichž jednání je výbuchem nekultivova
ných, bohužel všelidských vlastností.

Jaképak „novodobé regiony“ - to je přece prastarý trik: už přemyslovská
knížata nechtěla mít Moravu jednotnou a dělila ji na knížectví, aby nevznikl
„dualismus“. (Nebyla by to v dnešních podmínkách spíš zdravá rivalita
a konkurence?) Tato taktika se však neosvědčila, centralismus nezvítězil,
dvou nebo vícedílnost a zemská samospráva byly právě vždycky jedním ze zá
kladních charakteristických rysů Českého království. Tradice Velké Moravy
a Moravanů se nedala zapřít a nevymizí ani tím, že ji vládní koalice nepustila
do ústavy, naopak. Jsou některé lidské záležitosti, na které je každý pragmatis
mus krátký - jestli ovšem můžeme vůbec nazvat pragmatismem politiku, která
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směřuje proti základním instinktům. Nacionalita, jako součást obranného,
sebezáchovného chování, vždycky platila a bude platit za legitimní.
Jak lze pochopit skutečnost, že jsi členem redakční rady pravicového
Proglasu, který dává přednost kléru z „církve mlčící“ před klérem ustano

veným bez jediné pochyby církevního práva? Proč jsi tento post, prokazu
jící zájem o vnitrocírkevní život, před veřejností přijal? Co tím jako
člověk nevěřící sleduješ?

Překvapilo mne především, že užíváš v souvislosti s členstvím v redakční
radě slovo „post“, které patří do slovníku bývalých papalášů. Ale k věci:
církevní záležitosti mne vůbec nezajímají. Proglas mne zaujal tím, že na
rozdíl od našich vládních „pravičáků“ a „konzervativců“, kteří poletují ode
zdi ke zdi - odřekli se třetí - a jdou už přinejmenším nějakou pátou cestou,
tady se tisknou názory a stati přesvědčeně zpátečnické, ale většinou náram
ně dobře logicky promyšlené a často opodstatněné. Není tu vulgární nadá
vání, nekvete zde blbost populistických reakcionářů a prostoduchých
antikomunistů. Proglas argumentuje, neuráží, připomíná nemódní hodnoty,
ale zas nemoralizuje. I když v mnohém s obsahem jednotlivých článků ne
souhlasím, nijak se mi nepříčí být v redakční radě časopisu, který je
uveřejňuje. Konfrontace s někým, kdo vidí svět úplně jinak, je velmi osvěži
vá a potřebná.
Po listopadu 1989 zůstala nejprestižnější cenou, i finančně, ve vlasti
pouze Seifertova cena, kde jsi v pozadí jako porotce. Je možno s touto
cenou počítat na desítky let, či je to efemérni porevoluční projev sametu
vůči dříve postiženým literátům?

Jsem jedním z mnoha porotců a nezdá se, že by ostatní na mé návrhy
slyšeli. Cena byla udělována už před listopadem 1989 a je jistě přirozené, že
pokud možno pořád ještě kompenzuje staré křivdy. Líbilo by se mi ovšem,
kdyby na Moravě byla udělována stejně prestižní cena Františka Halase.
Ale kde vzít sponzora?
V čem Tě zklamal vývoj po listopadu 1989?

Zklamání? To snad ani ne. Už dávno vím, že v životě bývá nakonec
všechno jinak. Mrzí mne snad jenom to, že jsme dopustili, aby se ze všech
koutů vyvalila vulgarita, agresivnost, nekulturnost, lhostejnost k hodnotám
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a benevolence k veškerému svinstvu a bezcharakternosti, odshora až dolů,
od parlamentů až po drobné zlodějny na bleším trhu. A dost mne znervó
zňují projevy ministrů, kteří vyjadřují nadšení nad tím, čeho jsme už dosáhli
a zároveň ohlašují opatření, která i v dalším roce povedou ke snížení život
ní úrovně. Takové projevy jsem už někde slyšel.
Prosinec 1992

(Otázky KO)

O knihách
Otevření Mahenova památníku
Myšlenka zřídit Mahenův památník v Brně vznikla již počátkem 80. let.
V roce 1988 schválila pak tento záměr Rada NV města a objekt byl zapsán
jako kulturní památka v Ústředním seznamu nemovitých památek. V létě
1991 vilka i se zahrádkou, kde Mähen prožil svá poslední léta od r. 1935,
osiřela: krátce po sobě zemřely obě obyvatelky, paní Karla Mahenová a její
sestra Marie Haselmanová. Byla pořízena fotodokumentace Mahenovy
pracovny, obrazy, knihy, písemnosti, plastiky a nábytek mohly být prozatím
ně uschovány v depozitáři Moravského zemského muzea. Vzhledem ke
stavu vilky bylo zapotřebí začít s generální opravou. Proběhlo v dnešní
době tak nutné shánění nejnutnějších prostředků pro stavební firmy. Nako
nec kromě Magistrátu města Brna finančně přišpěli Český literární fond,
Nadace Charty 77, Husova nadace v Brně a Lidové noviny. Ministerstvo
kultury žádost o příspěvek zamítlo, i když bylo zapotřebí peněz mnohem
víc, než se podařilo zajistit. Hlavní problém pak ale nastal z hlediska byro
kracie: nový zákon ČNR 172/91 podle výkladu, který mu brněnská radnice
dávala, umožňoval jediný vztah Mahenovy knihovny k Mahenovu památní
ku, a to nájem. Forma nájmu u PBH s pouhou tříměsíční výpovědní lhůtou,
když do vybudování památníku sponzoři již vložili 600 000 Kčs a navíc vyso
ké roční nájemné za vilku ve výši 26 000 Kčs znemožnily plynulé pokračová
ní budování památníku. Podobné záměry odmítli dědicové paní Mahenové
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a Moravské zemské muzeum. Tomu paní Mahenová v posledních svízel
ných letech svého života odprodala mobiliář, který zápůjčkou měl vytvářet
jádro památníku. Roční jednání přineslo řešení až po výsledku XX. zasedá
ní zastupitelstva města Brna, které schválilo příkazní smlouvu, pověřující
Mahenovu knihovnu správou Mahenova památníku. Na jeho vybudování
tak zbylo čtvrt roku a památník byl slavnostně otevřen 11. prosince 1992.

Současná koncepce památníku musela být přizpůsobena dnešním dnům,
kdy ve všech českých zemích dochází k rušení místních poboček knihoven.
Proto byl do celého přízemí památníku instalován nábytek a knižní fond ze
dvou zrušených poboček z předměstí Brna a přízemí začalo fungovat jako
veřejná knihovna, umožňující výpůjčky brněnským občanům i v neděli.
Snad atmosféru památníku příliš nenaruší nábytek ze zrušené pobočky.
Obrazy do památníku dlouhodobě zapůjčilo MZM, dědicové je darovali,
včetně dobového inventáře Mahenovy pracovny. Na zahradě vilky vznikne
navíc letní čítárna, půda domu, kde došlo k Mahenově sebevraždě, se stala
prostorem pro diskusní klub. Ten byl otevřen 13.12. 1992 bojovnou diskusí
mezi předsedou ČNR M. Uhdem a spisovateli J. Tomečkem, I. Křížem
a F. Schildbergerem o vztahu mezi poslanci ČNR a knižní kulturou, což
bylo neprodleně odvysíláno čs. televizí a další den dementováno.
Jana Černá

Iva Kotrlá, Nevítaný svědek.

Rozhovor s Karlem Hvížďalou.

(Moravské nakladatelství Rozrazil, Brno 1992)
Tajemnou křivku tvoří lidé, které si Karel Hvižďala vybral k svým „dál
kovým výslechům“: po Václavu Bělohradském, Václavu Havlovi, Pavlu
Landovském a Karlu Schwarzenbergovi přichází na řadu v knize „Nevítaný
svědek“ Iva Kotrlá. Odlišuje se od ostatních už tím, že je žena, a sice žena
hrdá, která nenechá své ženství jen mlčky vyzařovat ze svého vzhledu a pů
vabu, nýbrž je výslovně manifestuje a dává do souvislostí společenských,
politických, náboženských i literárních. Je to mírný feminis mus v mezích
Božího zákona, když se s čtenáři dělí o své mateřské štěstí, když konstatuje
diskvalifikaci žen-spísovatelek před muži-spisovateli, když v poměru
k ženám vidí i rozdíl mezi katolictvím a protestantstvím.
Odpovědi Ivy Kotrlé usilovně individualizují fakt, že nikdo na světě to
nemá lehké. Byly uzavřeny krátce před listopadem 1989 a obsahují téměř

51

poslední zprávy z totalitního režimu. Přinášejí mnoho dokladů komunistic
ké zvůle, ale za nejhorší považují sovětskou okupaci v srpnu 1968. Svět, ve
kterém by se podle vnější konstelace poměrů vůbec nemělo dát žít, byl však
prozářen několika milostmi: životem s církví, řadou literárních přátelství,
štěstím ve vlastní rodině. A protože tyto milosti musely být s oněmi poměry
v neustálém napětí, má i autorčin text ladění naléhavé a místy výbušné. Je
to kniha psaná v zápalu boje.

Iva Kotrlá je všude a všemi označována jako katolická spisovatelka, čímž
jako by se naznačovalo, že to není spisovatelka normální, bezpříznaková,
a zároveň se tím její tvorba hodnotí jaksi předem. Kniha naopak probírá
její katolictví i její spisovatelství postupně jedno po druhém ve vzájemné
souvislosti, která sice není automatická, ale rozhodně existuje. O jejím ka
tolictví nemůže být pochyb: Iva Kotrlá píše, že se jako katolička narodila (s.
105), a třikrát v knize zdůrazňuje, že byla pokřtěna ze stejné křtitelnice
jako svátý Klement Maria Hofbauer (s. 37, 108 a 137). O kvalitě jejího spi
sovatelství vznesli pochybnosti pouze autoři znaleckého posudku z ČSAV
při soudním řízení, ona sama vysvětluje fakt, že není v Československu
uznávána jako spisovatelka, hlavně bolševizací kultury a diskriminací ženspisovatelek. Kupodivu také odhaduje, že by její tvorbu nepřijali ani její
spoluvěřící, kteří od katolické autorky čekají něco jiného, a jistý vliv připi
suje i tomu, že dobrovolně dává přednost moravské provincii, před přiro
zeným kulturním centrem pražským.
Iva Kotrlá tedy zajisté plní svou povinnost, když hájí právo a spravedl
nost v ohledu kulturním, náboženském i politickém. V zápalu boje naměří
míru někdy rovnou a jindy vrchovatou. Zvlášť štědře měří tam, kde probírá
vztah náboženství a erotiky. Chtěla by erotiku rehabilitovat nejen v životě,
ale i v umění, a povzbuzuje zejména kulturní prostředí katolické, aby se
zbavilo prudérie. A protože cítí, že její záliba v erotice způsobuje trochu víc
než pouhé prolomení nezdravého studu, připomíná povinnosti spisovatele
k pravdě. Je-li sex přirozená součást života, není zobrazení života bez sexu
pravdivé. Karel Čapek sice kdysi napsal, jak podezřele se starají někteří
spisovatelé o pravdivost jen tam, kde jde o sex , ale vývoj zřejmě pokročil
od relativistické prudérie k dogmatické vášnivosti.
Iva Kotrlá nám též dopřává vrchovatou míru svých vědomostí z různých
oborů. Jak mnohostranná je například tato informace: „Současně s obsaze
ním československých letišť sovětskými vojíny objevily se masově v ložni
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cích občanů soukromá letiště, sloužící i ke skupinovým orgiím. Já si termín
letiště pro bývalé manželské postele, pro novodobé erotické vzlety nevy
myslela: pracuji s jazykem a vím, jak ten neomylně reaguje na pravdivost ži
vota.“ (s. 11) - Zde máme podnět historický, lingvistický i sexuologický.
Pokud mohu mluvit za lingvisty, dosud jsme nevěděli, že slangový význam
slova „letiště“ vznikl v souvislosti se sovětskou okupací v roce 1968. Jiný
podnět je pro hudební vědce obírající se Její pastorkyňou: „dnes již víme,
že Kovařovicovy retuše (vynucené Prahou k odstranění provinčnosti Janáč
ka) nebyly vlastně vůbec potřebné...“ (s. 44) - Rozhled Ivy Kotrlé, zahrnují
cí znalost Janáčkovy i Kovařovicovy partitury Její pastorkyně, zajisté budí
kromě nedůvěry i úctu. Tím se naplňuje známý požadavek Ja na Nerudy na
českého žurnalistu: být všestranně vzdělaný a znát od každého trochu, ale
ne moc, aby nenudil...

Iva Kotrlá přistupuje s bojovým zápalem i k otázkám náboženským, když
glosuje soudobý církevní život. Zvlášť vyvinutý smysl má pro projevy eku
menismu. Nechává však bez povšimnutí vzácnou ekumenickou shodu, v níž
někteří katolíci s některými evangelíky podporovali socialismus. Projevy
loajality nekatolických církví k socialistickému státu vidí izolovaně. Podob
ných projevů, jako je vyhlášení synodního seniora ThDr. Miloslava Hájka
citované zde na s. 75, se přece dopouštěli i představitelé katolické církve
a byly jich plné Katolické noviny. Také okolnosti vydání tzv. ekumenické
bible jsou závažnější, než se Iva Kotrlá domnívá. Nadšeně vítá, že vydání
této bible z roku 1984 pro katolíky obsahuje deuterokanonické knihy. Už jí
ale nevadí, že deuterokanonické knihy jsou tam řazeny jinak než v obvy
klých katolických biblích, že deuterokanonické úrovky knih kanonických
(Ester, Daniel) se nacházejí až v dodatcích a že například její oblíbená
kniha Tobiáš je zde přeložena z jiné předlohy, než jakou katolická církev
používá v liturgii. To nemůže nechat v klidu nikoho, kdo se tak horlivě za
bývá ekumenismem.
Iva Kotrlá zřetelně oprostila své vyjadřování od verbalismů, které kritika
vytýkala jejím knihám „Odchyt andělů“ a „Athény z hlíny“. Jen občas si
„Nevítaný svědek“ zahraje se slovy: „Ženy začínají v českém umění stále
více chápat, že kontrastnost je nevyhnutelná a nelze ji obcházet. Muži, aby
si v umění socialistickém vydělali a funkcionářsky ukojili vlastní společen
skou průraznost, potřebují ve své většině nějaký pevný a průrazný trast.
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Trast v nich tak před kontrastem v ČSSR vítězí.“ (s. 34) - Kvantita verbalistických hříček poklesla, kvalita zůstala nezměněna.

Karel Komárek

Československa sbírka zákonů, částka 110, vydaná dne 8. 12. 1992,
Ústavní zákon o zániku ČSFR č. 542 a Ročenka Radhošťova za rok 1938,
šířená za protektorátu pod č. XIV. Spolku pro podporu studentů z Mora
vy a ze Slovenska, s názvem knihy - František Táborský: Jarní slavnost
probuzeného národa.

V Novém roce mi nezbylo, než pročíst zákon ústavní, který ovlivnil nejen
můj život, ale dva národy v Evropě. Pak jsem se vrátila k četbě rodáka z blí
zkosti slovenských hranic, křtěného v Rusavě, význačného českého literáta,
Františka Táborského. Pochopitelně v úvodních stranách knihy je vzpome
nut T. G. Masaryk (s. 8): „Zvíme-li, že do kovové skříňky se základní listi
nou přiloženy byly i kaménky z Husova žaláře, zaslané z Kostnice, vidíme,
že správně soudil Masaryk, když tvrdil, že buditelé navazovali na naši refor
maci. Slavnost položení základního kamene k Národnímu divadlu byla ko
runovací buditelské činnosti. To se cítilo všude, v Čechách, na Moravě, ve
Slezsku i na Slovensku.“ Masarykovi, na svátek Jana Nepomuckého onoho
památného 16. 5. 1868 bylo osmnáct let: a když už padla zmínka o Sloven
sku, je zajímavé, co mohl tehdy od představitelů Slovenska a Slováků slyšet.
Cituji z projevu Josefa Miloslava Hurbana (s. 37-38): „Děkuji vám, pánové,
za čest, kterou jste mi ráčili prokázat, pozvavše mne osobně sem ke dni to
muto národa - chtěl jsem říci českého, chtěl moravského, ba slezského, ale
to by bylo dlouhé slovo a nevyčerpávalo by pojem, řeknu tedy českoslovanského, nebo i my k vám náležíme, my vaši jsme, vy naši jste, nebo my jsme
všichni Slované - českoslovanského národa.“ A po J. M. Hurbanovi pro
mluvil senior J. Novák, později, asi za 10 let, tchán básníka Hviezdoslava.
Cituji (s. 40-42): „Pánové! Dovoluji si vysloviti vám pozdrav ze Slovenska
od vašich sourodých bratří, neboť i my jsme jedna krev z krve vaší a členové
jednoho národa s vámi.“ (...) „Hrom a peklo marně se budou pokoušet
ó roztržení naše! Bratři Čechové a Moravané! Duch vašich olců husitů
posud vznáší se nad námi! Duch vznášející se nad prachem otců vašich,
kteří odpočívají na půdě slovenské a Tater našich, ozývá se denně takto:
„Pomíjí již Veliký pátek národa českoslovanského a v brzce nastane Hod
boží národa toho.“ - Každý, kdo vytýká Masarykovi a jeho republice ideji
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národa československého, měl by se zamyslit nad tím, v jakém ovzduší Ma
saryk vyrůstal a čemu věřil! On měl pouze historickou příležitost naplnit
přesně po 50 letech skutkem slova Slováků, kteří sami s idejí národa „českoslovanského“ do Prahy přišli: i v těchto krátkých úryvcích lze poznat, že
Masaryk byl duše opravdová! Nikdy nezradil to, v co v dobách své konverze
uvěřil: nejen ten národ československý, ale i ten „duch husitů“ - to vše měl
reálně podloženo a nechápal to jako dobový výmysl politický. Pokud by
někdo naznačoval, že třeba J. M . Hurban byl pradávným českým agentem
na Slovensku (již v r. 1829 byl hostem Jaroslava Popíšila v Hradci Králové),
pak je nutné mít v patrnosti, že hostem v témže městě a době byl i Ľudovít
Štúr! Ona ta idea československá má kořeny ne na 2 x 50 let, ale na staletí!

(KO)

Stromy. (Literární noviny, č. 51-52, pro dny 24.12. 1992 - 6. 1. 1993, celá
strana 22, redaktor pro beletrii: Ivan Wemisch, cena 9,- Kčs)
Na četbu do Nového roku 1993 se redaktoři LtN snažili čtenáře povzbu
dit novodobě, ale stále budovatelsky. Otiskli beletrii Stromy, popisující
francouzského ovčáka Elzearda Bouffiera, jak v podalpské pustině kopců
vysázel sám veliký les z dubů. A zajistil tak nový domov, na dříve pusté pla
nině, pro „deset tisíc lidí“. Tato beletrie nemá autora, místo ní je vybavena
poznámkou překladatele - Karla Jadrného. V ní se uvádí:

„I když autor tohoto anonymního textu pochází jistě z Francie, překládal
jsem z angličtiny. Vyprávění jsem totiž objevil v Indii, bylo otištěno ve sbor
níku The Golden Bridge (1978), pod nepříliš šťastným názvem... O autoro
vi však veškeré údaje žádné. Ve snaze dozvědět se víc jsem se tehdy
u vydavatele sháněl po původní předloze. Našel jsem v ní aspoň název,
který uvádím zde, a pak ještě zmínku „převzato z amerického časopisu Coevolution Quaterly,,.
Proč mluvím ze strany redaktorů LtN o snaze budovatelské? Protože
podobné situace zásadní diskontinuity, opovrhování lehce zjistitelnou tradi
cí nevelké české literatury, dávání přednosti pramenům ze zahraničí, z
velké a spřátelené ciziny, jsme zažili v epoše budovatelské. Já měla za to, že
tato snaha literátů v polistopadové době skončí a nepromění se v obrácená
znamínka: jednostranného pohledu, nyní na časopisy americké, jako
předtím na sovětské.

55

Kdybych totiž hledala zároveň potvrzení o tom, jak rozhled pražských
básníků a literátů končí v kopcích Vysočiny českomoravské, a k Brnu již
nedohlédne, nenašla bych pro rok 1992/93 lepší. Vžijte se do role básnic
kého tvůrce, prakticky na rok stejně starého s I. Wernischem, začínajícího
publikovat shodně v první pol. 60. let. A přímo v Tváři, o níž se dnes (viz
Český deník) pravicová pražská společnost vyjadřuje - že to bylo společen
ství - probojovávající „ekonomické reformy“. Sám střed a pupek dnešní
deviz ovosti veřejné scény. Nu, a takový básnický kolega napíše rozsáhlou
poému v současné české literatuře - a víme všichni, že rozsáhlými básnický
mi skladbami právě současná naše literatura není zaplavena. A redakce
LtN o ní neví naprosto nic.. Proč? Vyšla v Brně. Nakladatelství Blok ji vy
dalo - u poezie v dostatečném nákladu 1100 výtisků - a poéma svým náz
vem: Ticho plné hudby, dala název celé sbírce. A nemylme se, nejde
o sbírku autora normalizačního. Knížka byla po r. 1977 do r. 1980 v tisku
pozastavena, protože básnický tvůrce patřil k té hrstce umělců, kteří od
mítli podepsat antichartu... Co dodávat? Ano, tímto básnickým tvůrcem je
žena a křesťanka. Tím je pro Prahu a tamní rozhodující redaktory, a nejen
předlistopadové, nepoužitelná. Proč by podobná díla četli a měli je vůbec
v povědomí?
Tu potom s klidným redaktorským svědomím zveřejňují poznámky k tex
tům, kde je „objevně“ zjišťováno, že text vyšel v ideově spřáteleném tisku
(nyní anglosaském) v roce 1978 a je nutné ho českým čtenářům předložit
jako naprosté novum právě v Literárních novinách! Že tento příběh znali
katoličtí literáti Jan Zahradníček a Václav Renč již koncem 40. let v Brně,
bylo z povědomí literátů potlačeno vězněním křesťanských autorů...

Zuzana Nováková svou poému o stovkách veršů vybavila podtitulem:
„Podle skutečné události“. A poéma je věnovaná: „Jaroslavovi, bez jehož
rukopisné prózy by tato báseň nevznikla“. Ano, i v Brně existoval literární
samizdat a nynější kolega redaktorů LtN v Obci spisovatelů, Jaroslav
Novák, na základě kontinuálního předávání informací napsal za normaliza
ce o příběhu ovčáka Elzearda Boufficra samizdatovou prózu. A byl i sami
zdat brněnský a pražský personálně propojen, bylo pražským literátům
o tomhle francouzském ovčákovi na přelomu 70/80 let vyprávěno a u spolu
pracovníka dnešních LtN, Sergeje Machonina to vzbudilo takový zájem, že
jsem mu osobně knihu - Ticho plné hudby - zapůjčila.
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Metropolitní nadřazenost pražských literátů vede k tomu, že ztrácejí
soudnost, předloží-li jim někde ze zahraničí (jako Karel Jadrný) cosi zdán
livě nového. Diskontinuita nevzniká totiž jen pod tlakem poměrů totalit
ních, ale neznalostí tvůrců, dnešních novodobých redaktorů, kteří jsou
pohodlní informace získávat, byť i o tvorbě vrstevníků. A tak může brněn
ská básnířka Elzearda Bouffiera mnohokrát jmenovat a uvádět do dikce
české literatury, může mít v poémě dokonce víc faktografických informací,
než beletristické „Stromy“ v LtN, pro redaktory (odborné!) v Praze tohle
vše brněnské - neexistuje. (Tady v Praze se zrní sype, tady zobej před námi,
abychom si tě všimli.)
Aby mi bylo dobře rozuměno: mne nerozhořčuje, že zodpovědný redak
tor (dle tiráže LtN) nebere vážně kvalitu tvorby básnířek typu Z. Novákové,
ale že s ní ve své nadřazenosti pohrdá natolik, až ji vůbec nečte! Ano, není
to jeho povinnost, pak ale ať se vyhýbá práci redaktorské! LtN, pokud
o profesionalitu své redakční práce usilují, by měly být pro svou tradici
schopné informovat se o tématu v české kultuře. A teprve potom mohou
v poznámce překladatele věrohodně oslovovat čtenáře, aby zjistili zahraní
čního autora beletristického příspěvku Stromy. (Cituji: „Třeba tedy záhadu
rozluští některý čtenář.“)
Opomenout nemohu ani nadřazenost mužskou u redaktorů LtN. (V ti
ráži není uvedena ani jedna žena jako redaktorka.) Pod názvem Stromy ne
chala redakce vysázet proloženým písmem, cituji:

„Máme-li v člověku objevit opravdu mimořádné vlastnosti, musíme mít
zvláštní štěstí pozorovat jeho jednání po dlouhou řadu let. Jestliže ho
k němu nevedlo sobectví, nýbrž bezpříkladná šlechetnost, jestliže mu na
prosto nešlo o výtěžek a navíc po sobě zanechal zřetelnou stopu, potom ne
může být mýlky.“
Z těchto řádek se stává v tomto případě u redakce LtN novodobá fraze
ologie, anebo ženu nepovažují za plnohodnotného člověka. Co to jen LtN
věnovaly místa Janu Zábranovi, s připomínkou tragického osudu vězněných
rodičů, učitelů. Ale Jan Zábrana byl především příslušník pražského li
terárního života. Mimořádnou vlastnost Zuzana Nováková projevila již tím,
že jako dcera vězněného českého básníka Václava Renče nebyla schopna
brát vážně socialistické školství 50. let. A přesto dokázala na sebe výrazně
upozornit, jak v literatuře, tak ve výtvarném umění. Bez skandálů však, t.j.
s přístupem pokorného, věřícího člověka. Přijata do Svazu spisovatelů byla
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až v r. 1969 od seifertovského vedení a jak jsem uvedla výše, v době norma
lizace si vzácným způsobem nijak nezadala s režimem.

Po dlouhou řadu let mohli tedy v Praze sledovat redaktoři LtN případ
člověka s mimořádnými vlastnostmi, kterému naprosto nešlo o výtěžek, za
nechal po sobě zřetelnou stopu (dvou desítek knížek) a přesto, oproti slo
vům - „nemůže být mýlky“ - pro tuto literární redakci zmýlená platí. Ve
stylovém provedení, které mne rozhořčuje.

Bohužel, opomenout nemohu ani zřetelnou ideovost podobného opome
nutí. Zákonitě totiž odpovídá dnešnímu duchu LtN, kde je, pokud je to
možné, Bůh ze stránek vytěsněn. Můžete číst beletristické Stromy zleva
zprava, o Bohu tam nenaleznete zmínky. Jak ale zřetelně existuje v tom na
prosto stejném příběhu u Zuzany Novákové či u Jaroslava Nováka! I ty ka
tolické autory brněnské, o generaci starší, zaujala na příběhu právě u
Elzearda Bouffiera projevovaná víra v Boha. V nynějších letech však LtN
zaujalo ono klausovské akcentování příběhu ovčáka, kdy ne také k větší
slávě Boží, ale z důvodů ekonomických (obživy pro „deset tisíc lidí“)
v podhůří Alp došlo k činu. V podobné ideové necitlivosti, vůči těm dílům
české literatury, které s existencí Boha počítají a z existence Boha vysvětlují
lidské činy, redakci LtN nerada nacházím. Na příkladě Stromů, opakuji, na
tomto vybraném případě, kde dokonce došlo k vybídnutí čtenářů
k rozluštění záhady, jsem se o této ideovosti přesvědčila. Jistěže lze dělat
v českém prostředí Literární noviny bez zájmu o Boží požehnání, ale pak
bude jejich existence - i bez ohledu na jejich současnou pravicovost - ne
požehnaná.
Iva Kotrlá
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Knihy, které by neměly chybět v knihovně
ětenáře AKORDU

Nakladatelství Aeterna
Velflíkova ul. 8,160 75 Praha 6

nabízí:

Zpěvy doby vánoční
Největší kritický soubor 250 českých, moravských a slezských koled s no
tovým záznamem nápěvu včetně kytarových značek. V knize je 32 barev
ných reprodukcí Edových maleb na skle.

Cena 180,- Kčs

Jaroslav Durych: Cesta svátého Vojtěcha
Třetí vydání knihy o životní pouti českého světce-mučedníka, vzdělance
a druhého pražského biskupa, který žil v 10. století v době formování české
státnosti dynamickou až bezohlednou politikou Přemyslovců. Odkaz tohoto
prvního velkého českého Evropana je stále živý.

Cena 29,- Kčs

Objednávky zasílejte na adresu nakladatelství.
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AKORD, revue pro literaturu, umění a život.
Založil roku 1928 Jaroslav Durych, v letech 1940 až 1948 řídil Jan Zahrad
níček, na jaře 1989 spoluobnovil a do března 1992 řídil Zdeněk Rotrekl.
Nyní řídí Iva Kotrlá s redakčním okruhem svých dětí. Předseda redakč
ního okruhu: František Lízna. Výtvarná redaktorka: Pavla Vieweghová.
Nevyžádané příspěvky se vracejí. Redakce: Elišky Machové 35, Brno 616 00,
telefon 750973.

Vydávají společně Moravské nakladatelství Rozrazil, Pellicova 19, Brno
a nakladatelství Aeterna, Velflíkova 8,106 00 Praha.

Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j.
P/3-4068/92 ze dne 4.12.1992.
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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 1992jmenovaná
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

Brno - Praha - Zlín ■ Hradec Králové - České Budějovice
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