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Každá vláda, která zavedla beznáboženskou školu,
vychovala si generaci, která ji svrhla, jakmile dozrála.

Ch. Montalembert
francouzský politik (1810-70)

Z archívu:
Oznamujeme Vám, že v roce 1935 bude vycházeti AKORD, revue pro kulturní syntesu,
5krát do roka za snížené roční předplatné 20,- Kč (pro studenty 15,- Kč, po 30. dubnu 25,Kč, ve změněné úpravě, v rozšířeném obsahu i rozsahu. Bude tištěn na ofsetu ve čtyřech tis
kových arších rozměrů 150 x 210 cm o 64 str. Archy budou volné, takže je bude možno vyjmouti a tříditi dle oborů. Jednotlivé archy budou věnovány: 1. Duchovnímu životu (za
redakce dr. Met. Habáně) a kronice Dalečína, 2. Poesii a literární vědě (za redakce dr. Jana
Strakoše), 3. Umění (za redakce dr. K. Krejčího), 4. Vědě (za redakce dr. Jos. Hegra). Zís
kali jsme řadu nových přispívatelů. Prosíme i Vás o spolupráci. Doporučujte Akord svým
známým, nebo nám sdělte adresy, na něž bychom měli zasiati letáčky, nebo ukázková čísla.
Vyplňte objednací lístek a odešlete jej co nejdříve, ušetříte nám tím mnoho času a práce
a přičiníte se tak o úspěch svého časopisu. Redakce Akordu, Brno, Klácelova 2.

Dnes: El. Machové 35.

Anonym z února
Motto:
Spárovali tě s mořskou pannou.
(Jan Zábrana, Deníky, kveten 1979)

Krom ryb a kvítí
já vytáh v síti z hloubky
pannu s ostrými zoubky

Já objal ji
v naději že se mnou splyne
a na vzduchu že nezahyne

Ten zázrak se stal
až člunem zakýval neznámý pohyb
proměny ploutví v nohy
Když jsme pak pospolu vyšli z toho
člunu mnohý se podivil co prý ryb
musel jsem nachytat mám-li člun plný
šupin. Jen jsme se usmáli a oba
věděli že to snad byl i zázrak a já se
přestal konečně bát.
(1992)
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Otakar Moravec

Noktumálie
V

Život je sen. (Pedro Calderón de la Barca)
Sen je život. (Jakub Olzar)
ytz

bude štěstí v utkvělosti

Krcvnatá poezie se mi vkrádá mezi prsty. Trnu ve slabinách, prosím Ho,
aby dopustil vynést nález na denní světlo. Aspoň co by vrápky dlaní zachytily.

Dnes na mou výspu zaútočí koledníci. Jejich úloha je snadná: Pomlázka
mi pošlehají dveře, a že jejich umělectví nebude než rouháním, neprodleně
dostanou po koruně - rovnomoc vajíčka v platné soustavě. Přispějí otcům
na benzín.

Jsou POLe POLehlá, kde každá extraPOLace je zalomena v lokti
POLopravd...

Jízda na tygru
Daleko od sebe zaháním nadmutá slova. Srdce. Láska. Svět... Přivolávám
slova uskromnělá. Tíha... Svítání... Střevíc a cesta... Paže a veřej.
Můj majetek mě míjí nad hlavou a pod nohama, hvízdá mi kolem uší,
dýchá na mě strání. Moje zazobanost je vidět z každé kamajky. Jsem podíl
ník, který večer co večer stříhá zelený kupón podkreslený zlatém západů...

Přijdu-li o vůz, ještě mi zůstane silnice.

Vřava v Čechách 1976
Šel krokem, hledě v oči davu. A spatřil matky lžičkou dlabající batola
tům z pomerančů dřeň, zopatrna, jakoby o meze lidské důstojnosti. Uviděl
vejhonka holohubého, kterak si namlouvá mužnost: sprchováním s cigare-
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tou na pysku. Postřehl rudé baráčníky zušlechtěné majetkem, jejich dorůžova vypečené charisma si loudí o závist.

Šel zvolna, aby nepropásl pečlivě vytříděné vzdělance válející na půl
plynu. Laueráty pragmaticky rýmující barikádu s čokoládou. Tupiče všeho
zeleného, unavené čekáním a beroucí, kde nepoložili. Hry brankové i sebrankové, úhrnem v sadě netknutých jevů přihrblé, tiché kmenové ctnůstky děděné
řadou a v dokonalém zákrytu. Řekl jakoby pro sebe, ale nahlas (neboť svo
boda píská veselou flautu):

Vida smrtí taneček čerstvě odvšivené nobility. Non olet.

Až
zloděj zase bude zlodějem a ženské břicho připraveno v prvním sledu
pro děti, vydržíte, držitelé skutečností, chodit po provaze nad dobrými
úmysly a s lidmi špatných návyků?
(7979)

Ohřívané zelí
Na podstavec z české žuly vlečou vojáčka.
„Proč? Proč!“
„Na pomník.“
„ALE vždyť je to váš chlapec!“ volám zoufale, než to skoroděcko zkamení.
„Zřekli jsme se ho. Ode dneška ho neznáme. Je to neznámý vojín.“
„Proboha! Živý člověk?“
„Nas mnógo...“

Dobré důvody trvat
Ještě
je všechno vyztužené...
v
Živobytí - živu býtí, kurs logopedie, kurs chozrasčotu, kurs vymílání
obilí, kurs nácviku spartakiádních písní, ještě restaurace dynastie, ALE už
e

e

e
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pod návěstí povalených model, rozkopnutých symetrií, rozmetaných orna
mentů, ALE už v předtuše potrhaných vazeb...

Ticho před první krápí...

Vypjaté angažmá
V sevření nevinnosti, blahovůle, dobroty...
Klapouchá psice mi olizuje tvář.
Odhodlávám se: Tu leží rozžhavené železo. Dokud po něm nepřejdu
bosou nohou, nemohu svědčit.

Za nocí, kdy se i ve spánku
zvyšuje hlas, protože dotřely zbabělé sny, zbývá jen prchat a pádit o zlomkr
ky (není-li most, i lávka dobrá), odhodit všechno, co svazuje nohy, a

ono to čeká za třetím rohem, jak jizva po ráně z nerozumu. Sem do snů
chodí krvácet muži, sem chodí ženy vysmát se jim, na téhle ztracené vartě
leda jen stromy prokazují mohutnou - dosud - vůli za tvarem. Sem, do snů,
chodí mužové se slinou spolknout zralou myšlenku, skopci odsouzenou
k pouhopouhosti ve světě matných výskytů a skupinových sobectví.

Jedenkrát sedlák plivnutím urazil pole, i přestalo rodit. Až teprve
v pokoře odprošeno, dalo si říci (1979)
v

Žánrový obrázek 1981
Zavonělo jahodám plošticemi. V krajině omráčené člověkem se loučí
s vezdejšími stromy hrůzy, jakým by slušel oběšenec. Falešný prekurzor
vmontovaný do procesu mate pokolení odkojená sunarem, souběh lásky
s neláskou se zapisuje do zlaté knihy neotesanců. Podeschlá přátelství
a přízně vláčejí pole bez zrna, a vlastního ticha slyšet není. V Říši uhýbavých proletářská hltavost, jako by růžičky sázel. Zná osel jesle pánů svých.
A poctivci si soustředěně prohlížejí bílé květy pěstovaných nehtíků -
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I velké stehy dávají chleba (říkají krejčí)
Z nízkého návrší, oblého, že by mu slušela přezdívka Ňadro země, sledu
ji zánik vlaku. Bez hlesu se vozy rovnají podél náspu, stroj sákne do bažiny,
ztrácí budoucnost, nad hlavou obláček páry. Sténají nedohmoždění...
„Nač to?“ ptám se, oči v nadhlavníku.
„Mrva. Pro nová pole.“
Že však té vlny je pod můj práh, Učitel vkládá povědomější kód:
„Dnešní noc tě zúrodní.“

Hledaje halířek, našel grešli
\ polorozpadlé barabizně žije společenství svobodných. Přišel jsem
navštívit Dívku...

Na první pohled nedbalá, ALE záleží na mně, pochopím-li, že mám co
dělat s projevem osobité intelektuální stylizace.

Čas od času zmrtví v dynamickém skutečnu své postaty, aby vyhlásila
některý z doplňků převratného programu. Činí tak árií. Oči jí planou
i tehdy, když mě vodí po kremlu, přesvědčena, že pouhý pohled na boží
dopuštění soudného dne mě získá pro její oproštěný život. Uznávám všichni jsou tu činorodí, skuteční zapálenci věci. Chlapec se polévá benzí
nem, převádí svou útlost i obleč na společného jmenovatele požáru, a mži
kem upaluje k náhonu uhasit se. Dává se mi na srozuměnou, že jsem
svědkem přípravy protestu proti zvůli oligarchie. Jiný z nezávislých vochluje hřeblem kus profilového železa. Práci má rozvrženu na léta. Slibuje si od
ní vládu nad tělem i vzkříšení mysli. Jeho objevy v oblasti interakce „ži
vého“ s „neživým“ (řekl v uvozovkách) jsou slibné...
Dívka má za to, že zříceniny chléva by byly přijatelným obydlím pro dva.
Chlév prý je od věků systemizovaný locus genii a ona sama, neschopna vyslovit
úplně všechno, ráda by přivedla na svět Prostředníka, který to dokáže.

Spoléhá na mě zcela samozřejmě, může si však český odsedlík dovolit
břemeno navíc? Odstupuji beze slova, hlavu v ramenou...
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Trápí mě lítost. Ti nuzní bratři se hemží, v jejich rojčení vězí náprstek
mých dávných nadějí...

Malého zloděje pověs, před velkým smekni
Jako by mě hloupý obešel: Scénickou úpravu Winewindova Nemanželství mi zapartykovali na venkov.

Dílo provozují pod krycím titulem. Dramaturg nasadil drzé oko, ví, že se
o nic nemohu prát, že na mě vybyla larva doblbence, který si může, libo-li,
odbýt leda pár štěků v úložce rozhořčeného mravního vítěze.

Samota
Majitele věcí sužuje údiv: Chystám zahradu k zazimování.
Můj až příliš předmětný soucit se stromem jim připadá neslýchaným
a luxusním, protože zaměřen (to si myslí oni) k samému okraji života. Ještě
večer na válendě budou ti zevlouni přesvědčeni, že jsem si vybral zahradu
jako záminku. ALE k čemu jen...! A že se nedomyslí, počnou nenávidět...
Připisuji si bod.

Na řecké Kalendy
Smečky povolaných vedou řeči kolem piva za ruku, puncujíce všechny,
kdo nejsou právě přítomni, na lotry a smilníky. Pleše vrhají mastné pablesky.
Umělé chrupy přemílají svět na otruby.

Čím jsi mě obtížil, Naprostý? Snad se naposledy nemám vrátit k lidem
pro oporu...?

Loci communes
Mistr popravčí kouskuje své zákazníky.

Pro dílo, které mu přerostlo přes hlavu, vyhledává pomocné ruce. Našlo
se jich dost, našlo se jich dost...\

7

Pobíhám od jednoho pižlače ke druhému, uprošuji, zapřísahám...
lidskost... svědomí... vkus... nevšímají si mě, podivína, dranžírují o hrom
a zabití, mají to v úkolu, za kus butylku stolíčnoj. Pokouším se zbavit je ná
strojů, odměnou mě protahují krvavým blátem, a jestli prý nechci taky po
krájet nádobíčko...

Léčivá nuda davu.

Chladnou hlavou
Moje krásná, velkooká matka se na mě zlobí.
A já na ni! Z koláče okousala tvaroh a svému jediňátku nechala od
kraje...!
Stýskaje si, vděčím jí za dobrý, celozrnný příklad, jak se obracet zády
k zástupům. Pěkně prohnětené, sousedé! Jednoduché: DOSTAT SE KE
KLÍČŮM OD SVÍTÁNÍ. A hřbetem k vykladačům i s jejich promazanými
mechanismy. Abych se mohl zouplna vyprázdniti na tuhle usoplenou čelád
ku, která si je ustavičně v patách. Na plemeno, které nikdy kloudně neví, co
si přát. Půjdu sám, pár druhů okolo sebe, protože tak a nejinak se nám zalí
bilo. Ani v nejmenším necítím nutkání bratřit se s miláčky davu.
Zpustošenými parky harcují dětská vozítka s nešťastníky zhola nic
netušícími, ALE vrstevnatost v řadách odstřelovačů je naděje.
Jasná smlouva - dobří přátelé...

Vlast
Na zimním stadiónu vyhrávají...
Třicet tisíc decibelů tříská kolem sebe. Mi - min - ko... Ma - min - ko...
Dívky v dokonalých úborech vlečou břemeno vůní vytrénovaného těla.
Mistři sportu zatínají zuby nad nezdary svěřenkyň. Matky na ochozech
střeží panenství dvanáctiletých...
Mi - min - ko...
Z kruhu - prima inter pares - vyrazí čerstvý výtisk nové směny, pohodí
hlavinkou, vyplázne jazyk.
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„Abyste věděl, pane!“
Otáčím se, nejsa si jist, žabátko že míří žihadýlkem na mě.

„Abyste věděl, pod dojmem písničky, nad kterou ohrnujete čenich, jsem
se právě rozhodla pro těhotenství!“
„N-není to brzo?“ koktám.
„Patrně nemáte tušáka, pane, že se stýkám na třetí rok.“
Oh! Jsem já to starý pámbičkář!

Alternativa
Nad mapou Šumavy...

Rád by opustil obehnaný ráj pro pro pro...

Nechce mi věřit, romantik, že mu ještě kvůli tomu nášlapná mina nemusí
utrhnout nohu.
Když čert nespí, ani anděl nemá neděli.

Interakce
Románskou rotundu vydlabaly z temnot mohutné svíce. Po stěnách pochy
bovačné tváře českých patronů. Od úst jim vlají mluvící pásky s příkazem
NEZABIJEŠ.

Není tu nikoho, komu bychom nemohli věřit. Přišel i profesor B, latinář
vlaslavského gymnázia. Druhdy nás zasvěcoval do římských reálií...
Z konchy sklenuté nad apsidou se oddělí postava kněze. V levici svírá
nachové labarum, pravicí nás vesele zdraví. Kopí korouhve zatkne do drža
dla první lavice a s úsměvem, jehož vlastní význam zůstává utajen, počne
rozepínat nekonečnou řadu knoflíčků kleriky, vyloví z kapsy svitek a pod
svící se dá do čtení z literatur odsedlíků soustavy K...
Posléze se omluví (oči unavené drobným písmem), odloží svitek a z bezedné
kapsy dobude magnetofon. Rotundou zazní výrazný hlas, NICMÉNĚ kolísá-
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jící s vlnou vzdáleného přijímače. Posloucháme esej o nepokořených, o svo
bodě ducha, o pověření...

Neřídké stíny velikých jmen obcházejí.

Smíchy říkat pravdu
Na šibenici povědomá figura. Nohy, ruce spoutané. Obličej v troskách.
Napuchlý jazyk by rád ještě něco řekl...
Prominent!
A nad hlavou křivočaře:
ZA SUROVÝ ZÁSAH DO STROJE SVĚTA

Není mi dobře: je mi nevšedně. Odcházím zamyšlen. Kde se poděl Pro
minentův zadek? Přijdou pochlebníci z kmene Čechů, vyděsí se: Kam ho
kopnout, velcještěra...?
Čítám kosti země. Děvčátka v punčocháčích si na mě ukazují. Jejich pr
stíky jsou něžné. Po lukách vrávorají bělásci.

Spiritus familiaris
Vyhnali mě - a nejsem sám - stěhovat sochu svátého Václava. Překáží
prý dopravě, s ní Štrougalův záhumenek, lesík to tújí v dřevěných kbelcích.
Až dosud měl bránit v kladení květin pod světcovu sochu...

Na střeše hotelu Prominent. Licencovaným zařízením odposlouchává, co
si chodci vypravují. Zírá pohoršené: Žijíť Čechové myšlenkou, až se jednou
dostanou ke třešním, jak snadné bude najít krk, na který pověsí prázdný
košík.

Kvantifikace odlišnosti
Složité zámkové mechanismy se otevírají slovem, které neznám. Kdo je
zná? Prominent sám.

Ještě dobře, že tu je pár lidí, kteří se vlastně vyznají ve všem...
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Útroby podoblak se vyprazdňují... Chrámy se plní hříženci a hříženkami... Opakvejčité hlavy se potápějí do misálů...

Moc je schopnost dosáhnout svého cíle i proti vůli jiných. Jsem bezmocný...

Jeho planeta
Chudoba - pražec pod strunou. Před čím ještě horším ochrání?

Uminuté oči míjených a ucho nakvašenců zanesené předsudkem - celopal jeho nedobřesklých jiter. A ještě cosi, aby nezapadlo...
Zůstaly mu čtyři nežidle a nepostel, na talíř čtyřikrát za den šidihubu, ale
po stěnách na místě rámovaných investic? Obrazy dotyků šťastně nahodi
lých, nedomluvených, a za málo - za bezovou píšťalku.

Byl na počátku zlatý věk? Přemítá rukojmí dětství nezhojeného, vězeň
zazvěřených padějin a šancgrébr utonulých pokladů, na jaké není mincíř.
Byl, snímá hříchy hudba - zpovědnice, a tebe ať zkouší věčným ohněm
Popelec -

(Květen 1989)

Trp míle, dáť Pán Bůh více
Podařená hospoda, vypečený personál. Ohradíme-li se, jsou hulvátští.
Nemohu si odpustit ironii.
„Prosil bych knihu pochval!“
Posílají mě za ředitelem. Přes ulici, haha! ALE já si přeji knihu stížností
zde, v restauraci! Jsem host!

Jsem host...?
Zlověstný smích. Vrchní gorila si mě přizvedá za klopy, cosi se na mně
melodicky trhá, mám radost z důkazu, pře teď zajisté dostane hladký
-průběh...
Rámě spravedlnosti by rádo můj občanský průkaz. Nu ano, právě to si
myslelo, svo-bod-né po-vo-lá-ní, slabikuje objevně, u kterýho prkna končí
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ta vaše svoboda? Literát! Literát! - ALE já chci vědět, co děláte, jasan?
Píšu. ALE co děláte, co děláte, občane!
„Líhám na kraji lesa, čekám na myšlenku.“
„Tak vy pracujete čekáním?“
„Od té doby, co jsem přišel na svět, čekám. Čekám! Jasan?“

Věčný
kantor Falhar byl hoch dobrý, chlapec tichý, mladík hezký, nepostrádal
vzácnou stránku - vždycky konat ku potěše okresního inspektora.

Léta plynou, vlasy řídnou jako listí v kraji uhlí, odpovědník všeho
tmářství, přičinlivý kantor Falhar zaskočen je sametovou.
Nepropadl beznaději, neuvisl na jabloni, vypůjčil si katechismus, Masa
ryka projel palcem, poznávavě, živě nazřel revoluci ornamentu.
Onen večer, na klekání když zas jednou ve vsi zvoní, řekne farář pozasněně: Nesmrtelný český kantor Falhar bude inspektorem -

(1990)

S každým vypitým douškem vzduchu
zabíjím zástupy mikrobů, kvasinek, plísní a každým svým šlápnutím ná
podobně, nebo jak do sebe obrátím hrníček břesklýho mlíka, a

navzdory tomu bych nedal do vázy utýrat kytku, když jsem ji předtím
zbavil údělu, o němž mi nepatří rozhodovat z pohnutek, co se otrlým obtíž
ně vysvětlují (1990)
v

Ďábel na služebně
Slyším tiché štkaní stařen, oštěkávaných nikdy nepotrestanými dcerami.
Zde v suti podemletých údělů se hroutí příběhy, zde i vodohojné studně vy
sychají na koráb (1991)
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Diem inveni, Tite
: Nemůžou přece udělat řízky ze starýho koně. Tomu nevěř, Fanouši.
Tomu nevjéř!

- Von ALE nebyl falešnej.
: Nebyl, Františku. Nebýýl! Ježišmarja, Fanouši, von byl obchodní akade
mik, ALE takový hrubý politický chyby neudělá kluk!

- ALE hodnej. Hodnej!
: Jo. To byl. To býl! A cos říkal Maškovi?
- Ubožák.
: To bys nevjéřil, jakýho pak vona dostala krasavce.

- Nojo, vona, jakou ALE vona dovedla kopat ligu!
: Já sem sejí nikdá na nic nevyptávala. Nikdy. Nikdy. Vona dycky dělala,
že má celý Pardubice a vokolí.

- Von ALE zkusil.
: Von zkusil.

- Von s ní zkusil, a!
: Já dyži slyším kdákat a dyž vidím jeho, tak se mi zdál dobrej.

- Von byl chudák. Ze začátku po svatbě jí ňákou naplácal, dyž takle vy
váděla.
: A jak se díváš na Šimůnka?

- Notak Šimůnek. Jeho stará se tahala s německejma důstojníkama.
: Já bych tomu nevjéřila. Já bych tomu nevěřila.

- Jako politickej vězeň, kerej bojoval proti Germánům, sem s ní přerušil
všecky styky.
: Já bych tomu nevěřila. To ne. To ne.

- ALE Dubnová a šecky s ní, co k nám chodějí, to sou samý doroty.
Hušková. Á je. To se vohlídnu jinám, dyži mám potkat.
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: Kdo by to řek! Ne! Tobě vjéřim, Fanouši! Tobě jo!

- A Čapková?
: Tu znám. To je mezi náma svině.
v

- Bradáč. Ten se na ní klepal. Povidámu: Coveče. Co na tom vidíš. Dyk
je to zmalovaný! A pak vo ňom vylítlo todleto.
: To je snad ňáká zrůda. Sou takový různý zrůdy.
- Já semi to ALE. Vrazil!

: Ty dovedeš bejt vostrej!
- Vona byla ouskočná a lstivá.

: Ta? Ta by rvala, dyby mohla.

- Vona je zlá.
: Zlá.
-Zlá.

: Zlá.
y

- Čachtická pani.
: Prevít. Málo platný.

- ALE Honza Janáček, ten se s ní nezahodil.
: Ne, viď! Tak to byly kecy.

- Kecy. My sme si ji zavolali na výbor. ALE vo to mlč.
: Za co mě máš!
- Ničme ji nedokázali. Bys byla překvapená, jak se hájila.

Oškvarky. Bez šance ubrat z vezdejšku. Pobřežinou českého skrojku
Labe crčí májový dodojek trnčiny...
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Jak si poradit se svobodou
Svět je v naději, čeká se, čeká obtěžkaný. A nás jako by od jedné chvíle
hledal osud. Ještě že se ti člověče kolem chalupy potlouká zlo. Nebýt ho,
drze vpeřeného, přišel bys o dárek volby. Kam dřív?
v

Vystoupit na všechny Řípy země? Přebrodit vody všech Vltav? Spočítat
klasy polí a kamení řek, listí všech lesů i kolouši kožíšek do posledního
chloupku? Anebo
hroudy klateb a plivance grimas, vředy a nádory vymrskané černavy úhrnem otisky obecně závazné české obřadnosti - ?
e

v

Ne, nechci, mám na svém dost, jako mám dost na severním ovoci. Člo
věk přítomný je zbryndaná břečka, zkus ho posbírat jazykem blahé vůle a

ch-hn

dobře žes obdržel věnem elixír české ironie, to jest nejméně traplivý
dryák jemnění pohrom. Jak jinak by ses dobíral kořenů pozemství vždycky
spíš beroucího - ?
(červenec 1991)

Pavouku snovači bláhových příběhů,
odřekni se jednou provždy naděje, že se po vlastech nabudí tykadla mo
drých mravenců na slovo obrazivé.
Co si mám tedy počít při svém zaslíbení, na dlaních rozesíláno?

Vyhledávat sobě podobné a tiše sdílet. Světačení na zlatém srdéčku
zmasilých davů nejsou starodávné agapy, leč chůze po třasovisku, napáje
ném černou vodou odspodu, po kolena rmut -

(září 1991)

Protokol menší kreativní destrukce
Jako když foukne do bzí, nebesa zplesnivěla. Země - ach krásná, milova
ná - jeden úžas. Čokoláda ode čtyř větrů světa dere se k výčepu Na špeku-
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láci. Počestní gauneři, dobře oblečení, pelechem na středních stupních
nové věrchušky. Šprechýři, zpití vlastními důvody, pečlivě hledají místo pro
lachpauzu. Jako dáreček zadní sběři, tlukoucí po hlavě, potmě, ze zálohy,
v součtu zplanělá smečka, na kterou škoda snahy ji pojmenovat. Je jich jak
v cihelně hlíny.

Po válkách, po převratech (mínili staří) přichází veliké spuštění lidu, éra
významů znečištěných a lidského osudu mazlavého. Včelmistři vědí dobře,
jak se uspává roj cukrovou vodou: labužníci osahatelných jsoucen budou
zázračně nasyceni. Dotěrné písničkaření vymezí životní sloh majitelů tlačí
tek. Od Kocourkova po Hulvátov líná slepota ukájení. Ale my

žijeme, žijem, prostoto bosá. Světlo vrtá diamant a v některých už se Infrazáření zabydluje (jaro 1992)

Zlaté kladivo na železné dveře
Vymkl jsem se davu a sotva dechu popadaje, kácím se do židle.

Matka, mlčky napřímená, přísná, osvědčuje postoj, který nedovedu
rozluštit. Její mlčení popuzuje. Nesynovsky si vyjedu, kde že tak dlouho
byla.

„V kostele, Kubíčku.“
„V kostele! V kostele!“ oddávám se nepatřičnostem.

„Tvoje postava, tvář a její výzor, tvoje záměry nejsou než smyčka a v ní se
zadrhne byť i jen lůček tvého společenského úspěchu,“ vyřizují mi její raně
ná záda a v jejich promluvě tkví výčitka dítěti, které svou rodičku k smrti
zklamalo.
Cítím s ní, v té chvíli mi není nic dostupnějšího nad její bolest, co VŠAK
počít, je-li má pošetilost přiměřená úkolu, který amnestuje? Pravím tiše:
„Maminko. Dostalo-li se mi už tvou zásluhou vězení lidské kůže, dovol mi,
ať počítám střepiny svého vyhnanství sám.“
Matka se v slzách přivrací. Přiskakuji k ní, chci ji obejmout, ALE rmutem vlastních pašijí se dovídám, že její hněv nezáleží v odsudku. Že je před

16

stíraný a že má platnost posledního zoufalého pokusu vzdálit neštěstí od
psíčátka, které, až se mu prořežou zuby, nesnese na krku ani ten nejdelší
řetěz, i kdyby zlatý. Pochopila své poslání být matkou zkomolené pitvory,
která špatně přiléhá ke zdi? Ví snad i to, že nikdo z nás obou se nesmí
šetřit? A mře-li ona dřív, než umírá, předobře ví, že nezemře, až bude
umírat? A kdyby snad přece, že zemře k životu, k životu na věčný způsob...?

Útěchovice, Trebčín, Drahanovice

v
Zdena Salivarová - Skvorecká

Vinní a nevinní
Patřím k těm, kteří prožili několik měsíců duševní trýzně, když své
jméno našli na neautorizovaném seznamu údajných agentů StB, který krát
ce před letními volbami někdo proláknul tisku. Dostalo se mi nyní plné satisfakcc v podobě Osvědčení Federálního ministerstva vnitra, že nejsem
evidována, takže pro mě ta noční můra skončila. Neskončila však pro stov
ky, možná tisíce jiných, kteří dosud nebyli očištěni a z nichž někteří, při
současném způsobu evaluace, se třeba vůbec žádné satisfakce nedočkají.
Máme-li rozhodnout, kdo je v celé této temné záležitosti vinen a kdo ne
vinen, musíme se, podle mě, držet základního dokumentu bývalého minis
terstva vnitra, který kategorii „tajný spolupracovník“ definuje, tj. výnosu
bývalého ministra vnitra PhDr. Jaromíra Obziny z 25. ledna 1978.
Podle Obziny byly tři kategorie „tajných spolupracovníků“, jimž pro
stručnost budu říkat „agenti“.
1. Ti, kteří se ke spolupráci dobrovolně přihlásili z ideologických dů
vodů.

2. Ti, kteří to dělali za odměnu, buď peněžní, nebo ve formě různých
výhod.
3. Ti, kteří byli přistiženi v kompromitujících okolnostech.
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Podle mého názoru, skutečné viníky zahrnují první dvě kategorie. Druhá
kategorie, placení donašeči, byla odjakživa v oprávněném všeobecném opo
vržení. Záležitost první kategorie není na první pohled tak jasná, ale já
myslím, že většina lidí, kteří žili v totalitních systémech, bude se mnou sou
hlasit, že „ideologické pohnutky“ byly často pouze maskou, pod níž se skrý
valy skutečné motivy: snaha vyřídit si osobní účty, závist, nenávist nebo
prostě lidská podlost. Agenti této kategorie jsou většinou stejně opovrže
níhodní jako agenti druhé kategorie a je možno je považovat za skutečné
viníky.
Věci se mají jinak s kategorií třetí: s lidmi, kteří se stali agenty, protože
je přistihli v „kompromitujících okolnostech“. Ministr Obzina říká, že
pokud takové okolnosti byly „nebezpečné důležitým státním zájmům, lze...
spolupráci vyžadovat.“ (Zvýrazněno mnou.) Přeložíme-li tento policejní
eufemismus do obyčejné češtiny, zjistíme, že ministr prostě říká, že důstoj
níci StB jsou oprávněni lidi vydírat.

A to také věru dělali: lidi třetí kategorie je tedy většinou možno považo
vat za oběti vydírání.
Vydírání bylo někdy kruté a fyzické - tj. jeho součástí bylo mučení, častě
ji však bylo psychologické: obětem vydírání estébáci vyhrožovali hroznými
následky, nepodepíší-li spolupráci, a ještě častěji jim hrozili, že ty hrozné
věci se stanou jejich blízkým. Můj bratr, jenž prožil deset let v uranových
koncentračních táborech, vypráví o případech, kdy političtí vězni, držení
v nevytopených „trestných celách“ v krutém mrazu, podepsali, aby si doslo
va zachránili život. V padesátých letech také důstojníci StB dobře věděli, že
jakýkoliv styk s nimi se odehrává v atmosféře strachu. Konec konců příliš
mnoho nevinných bylo tehdy popraveno nebo posláno do koncentráku,
takže se nikdo necítil v bezpečí - a ne každý je hrdina. V některých, možná
v mnohých případech stačil ten strach sám, aby vydíranou osobu zlomil,
a ona podcpsala.

Byli ovšem také hrdinové nebo osoby dost chytré na to, aby se jim
estébáky podařilo obelstít. Uvedu pouze jediný příklad, abych svou tezi
konkrétně ilustrovala. Je to jeden z ňejpodivuhodnějších případů, které
znám, a demonstruje mimo jiné bezohlednost a cynismus těch, kteří způso
bili tolika lidem tolik utrpení.
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Týká se zesnulého pana Františka Hlaváčka, jehož jméno je na seznamu
na str. 157 pod registračním číslem 4219. Pan Hlaváček
byl jedním z orgav
nizátorů čs. legie v Itálii za První světové války, do Československa se vrátil
v roce 1925, měl hodně přátel v pražském diplomatickém sboru. Jeho
vzdálený bratranec se oženil se švédskou aristokratkou Amelií Posse. Po
komunistickém puči v roce 1948 se jeho mladá dcera Helena dostala z Čes
koslovenska a začala pracovat ve Svobodné Evropě. S otcem si dopisovala
prostřednictvím „tety“ Amelie, jež její dopisy posílala ze Stockholmu do
Prahy. Své odpovědi posílal pan Hlaváček společnici paní Posseové, která
se jmenovala Julie Maršálková. Pomocí agenta ve Stockholmu, jenž se paní
Posseové představil jako přítel pana Hlaváčka, podařilo se StB objevit tyto
korespondenční kanály a pana Hlaváčka odvezli na vyšetřování. Bylo mu
v té době už 76 let. Jakožto prominentní občan první republiky a jakožto
člověk, o němž se vědělo, že se stýká se západními diplomaty, byl ovšem
ideální kořistí. Estébáci na něj proto naléhali, aby prostřednictvím dopisů
odesílaných do Stockholmu svou dceru přemluvil k návratu do Prahy, nic
zlého se jí prý nestane, protože komunistická vláda právě vyhlásila am
nestii. Jestliže ovšem pan Hlaváček spolupráci odmítne, vyhrožovali mu, že
jeho dceru stejně unesou, a v tom případě jak ji, tak jeho pošlou do kon
centráku. Tyto výhrůžky nezněly tenkrát planě. Sociálně demokratického
předáka Bohumila Laušmana nedlouho předtím unesli z Rakouska, pak ho
spolu s jeho dcerami donutili k ostudnému televiznímu vystoupení a nako
nec jej i s dcerami uvrhli do vězení, kde brzo nato zemřel.

A tak starý pán, podle estébáckých instrukcí, začal Heleně posílat dopi
sy. Nařídili mu, aby jí napsal, že pracuje v archivech ministerstva kultury
a že je docela dobře možné, že mu povolí cestu do Paříže, aby tam dokončil
nějaký výzkum. Tohle všechno neznělo nevěrohodně. Pan Hlaváček byl au
torem francouzský psané knihy o Napoleonovi a jeho vlivu na české dějiny,
byl také členem Societě Beige d’Etudes Napoléoniennes a byl to Chevalier
de la Légion ďHonneur. Estébácký plán počítal s tím, že možnost sejít se
s otcem v Paříži, kde by samozřejmě už zůstal, mladou ženu tak vzruší, že
až ji otec v poslední chvíli oznámí, že jeho plány se změnily a že místo do
Paříže pojede pracovat do Východního Berlína, dívka bude souhlasit s tím,
že přijede do Západního Berlína a přejde na schůzku s otcem do východ
ního sektoru: to všechno bylo ještě před vystavěním berlínské zdi. Jestliže
dceru na schůzce přemluví, aby se vrátila, všechno prý bude v pořádku.
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Celá intrika trvala asi čtyři roky. To už bylo pana Hlaváčkovi osmdesát
a StB si myslela, že je dost senilní na to, aby jim posloužil jako návnada.
Jenže starý pán vůbec nebyl senilní. Prostřednictvím diplomatických přátel
posílal dceři jiné dopisy (psané německy, aby diplomatičtí pomocníci
věděli, co v nich je) a v nich Helenu nabádal, aby dopisy zasílané ze
Stockholmu nebrala v úvahu. Na jeho radu požádala také Helena CIC
o ochranu a o pomoc, kdyby se ukázala možnost, že by otec mohl přejít do
Západního Berlína.

Nakonec StB pana Hlaváčka do Východního Berlína skutečně odvezlo
a tam ho ubytovali v hotelu užívaném pro konšpirační účely Stasi, KGB
a StB. Když se o tom CIC dozvědělo, vysvětlili Heleně, že ten hotel je tak
dobře hlídaný a odposlouchávaný, že pokus dostat jejího otce ven by ne
uspěl a mohl by si i vyžádat životy jejich agentů.

Mezitím byla ve Východním Berlíně StB a její pomahači rovněž ve stavu
pohotovosti: chystali se Helenu unést, jestliže se odváží přejít hranici. Ona
však uposlechla varování CIC a na schůzku nešla. Po všemožných dalších
výhrůžkách pana Hlaváčka StB odvezlo zpátky do Prahy a až do smrti mu
potom dalo pokoj.
Technicky vzato, pan Hlaváček s StB skutečně spolupracoval: psal dopi
sy podle jejich rozkazů a možná i něco podepsal. Ve skutečnosti ovšem
dělal pravý opak spolupráce. Jeho jméno se přesto octlo na Seznamu. Jeho
dceru, která nyní žije v Canbeře v Austrálii, čeká nesnadný úkol, jak pomo
cí lustrace očistit památku svého otce.
Doufám, že tento příklad je dost přesvědčivý na to, aby lidé pochopili, že
„agenti“ třetí kategorie byli spíš obětmi než pachateli zlých činů. Ve všech civi
lizovaných zemích se vydírání pokládá za vážný zločin, téměř tak vážný jako
premeditováná vražda. Činy, k nimž jsou oběti vydírám donuceny, se většinou
nepokládají za trestné. Případ pana Hlaváčka rovněž ukazuje, že některé možná mnohé - oběti vydírám se, někdy úspěšně, jindy méně úspěšně, snažili
vyděrače přelstít pouhým předstíráním spolupráce, psaním falešných nebo
aspoň bezzubých hlášení, tajným varováním zamýšlených obětí StB, předstírá
ním blbosti apod. Ale i v případech, že spolupráce vynucená vydíráním skuteč
ně uškodila jiným, tito agenti nemohou být pokládáni za odpovědné tak, jako
agenti kategorie první a druhé mohou a musejí.

Patří tedy mezi vinné nebo mezi nevinné?
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Karel Fron
Rodokmen
Vidím prapradědu domkáře
zasévá v chudou pudu žito
Vidím pradědu obecního slouhu
bije hněvivě úřední bubínek
za příkazy

Vidím dědu pilníkáře
bába mu koupe v heřmánku
poraněné prsty
Vidím tátu natěrače a zlatiče
jak opatrně klade na kovové
tělo Krista zlatou fólii
Sám sebe vidím v hloubce
tisícidenního zrcadla
jak píšu tyto verše

Korint
Krajina prostoupená kamením
Kmeny oliv pokroucené časem
Jitřní zeleň pomerančovníku
eukalyptu a tamaryškii
Touha uhranutá staletími
Meandry poznání i víry
Sem poslal apoštol Pavel
své epištoly
Vidím matku jak si čte
v Bibli kralické
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... kdybych měl tak velikou víru
že bych hory přenášel
lásky pak kdybych neměl
nic nejsem
Vzpomínka napsaná
na torza korintských sloupu
Azurová kopule nebe
klenoucí se od Jónského moře
přes trosky pohřebišť
k rybníkům na jihu Čech

Odněkud z dálky
Odněkud z dálky
slyším údery kladiv
Už zase rovnají
spirálu snů
v přímku neodvratnosti
Ctu Seneku
Ustavičně se bát smrti
je krutější než zemřít
Naše lásko
jak do tvé řeči
přeložit Senekova slova?

Láska
Kdybych byl rackem
ryby by mne
asi neměly rády
ale já bych tě
řeko
o to víc
miloval
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Večer
Ten večer spadla hvězda
jako když bičem švihne
neviditelný vozka obzoru
Náš polibek zůstal
na prahu úst
a oba jsme si řekli
mysli si něco
Neřekla jsi mi
na co jsi myslela
v tom podzimním večeru
Já myslel na blížící se
neláskavou zimu

***

Po řece velkých nocí
pluje klavír
hnízdí na něm skřivani
kteří neodletěli
za sluneční září
Zbloudilá karavana veršů
bloudí v poušti
všedních dní
Květy nadýchaných tónů
vyrůstají
ze smutku do radosti
z beznaděje v touhu
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Kočky v Koloseu
V očích mají úskočný stín
vyhuble hrbí hřbety
Přečkaly mnohá staletí
jak plevel v koutě smetí

Nemají vzácný rodokmen
často unikly moru
Po císařských hrách lízaly
rány gladiátorů
Kněžím se třely o nohy
v rozkoši divých šelem
Dnes tady o hladu živoří
v tom cirku rozbořeném

Upřímořského ostrova
Za hradbou hřbitova
se nad mrtvými věnci
suší rybářská síť
nahá
nahotou která
neprobouzí stud
slepá
potrhanými oky
Nad kameny
které jsou základem
cesty
hrobníkova domu
i příkrovem
na věky osamělých
se suší rybářská síť
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Vy ptáci
zašpinění bouří
proplujte děrami sítě
přineste v zobácích
sluneční jiskry
a zapalte
tlející květy
i dny

Svlačec
Drsný kmen stromu
spoutaly šlahouny svlačce
Dva květy zvonky orosené
vyzvaly zasutý pramen
ponornou řeku

Drsný kmen stromu
sbírající pětníky deště
prořídlými listy
se zachvěl vzdechnutím
zaschlých kořenu
a pramen nalezl sílu
vydat se na cestu
vstříc zapomenuté žízni
Větve se zakymácely
pod tíhou ptačích písní
Dva květy zvonky orosené
přitiskl vítr
k drsnému kmeni
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Loučení
Ještě cítím na konečcích prstu
tvou vůni
Vlaštovky odlétly
i tvé polibky jsou dlouhokřídlé
a odlétají pryč
Cítím jejich drápky
na poraněných rtech
Sbohem úsměve
přiskřípnutý v zavíraných dveřích
Kdybych byl v parku sám
objemul bych strom
a zeptal se
jak mu chutná na jaře míza
Vlaštovky však odlétly
Do jara je dlouho
jenom tvá vůně se mnou jde

Ujezera
Já jsem ta voda
která ochlazuje slunce
ohřívá měsíc
a podává doušek větru
Já jsem ta voda
mnohomluvná na povrchu
tichá u dna
těžká pískem bez šlápot
průzračná a temná
jako tváře
které se mi poklonily
Já jsem ta voda
která odpovědět umí
nakloň se níž
ať uslyšíš
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Viděl jsem sochaře
modelovat ženu
Viděl jsem čmeláka
rosu pít

na co se živote
rozpomenu
až přijde čas
se rozloučit

Splav
Věčně dolu
padá voda
Nikdy výkřik
jenom monotónní nota
Malé zakopnutí
zrcadlové stuhy
o patro níž
než je vesmír

***
V té hloubce ponoř prsty
pod staletý kámen
slizký jak rybí hřbet
a vyzdvihni svou minci
jež tam zrezivěla
a s ní se navrať zpět
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Josef Koláček
Barokní básník Jiří Stanislav Hostinský
(17. 3.1653 -16.11.1726)
„Missionaire, historien et poete il nous a laissé 6 volumes inédites.“
Těchto dvanáct lapidárních slov zažehlo můj zájem. Jméno - Jiří Stanislav
Hostinský: až mě to bodalo, že mohl básník z rodné Moravy zapadnout
úplně v zapomenutí. Nedalo mi pokoj oněch šest svazků básní ležících v ar
chívu mexické university. Objevit básníka, kterého nikdo nezná! Začal jsem
horečně listovat v příručkách české literatury. Nikde ani zmínka. Začal
jsem se vyptávat znalců české literatury, neměli o něm ani ponětí.
Psal jsem archiváři mexické provincie P. Manuelovi Ignacio Perez Alonsovi,
aby mi opatřil mikrofilm nebo fotokopii. Než mezitím mi jednou ředitel P. O’
Neill, z Historického institutu v Římě, sdělil, že někde četl... nedopověděl, ale
za tři dny mi přinesl údaj: P. Ernest Burrus S. J., který vydal „Kinos Biogra
phy“ (Životopis P. Kina S. J.) od P. Francisca Javiera Saety S. J., má v poznám
ce údaj, že v jezuitském fondu Národní knihovny v Římě se uschovávají tlusté
svazky poesie P. Jiřího Stanislava Hostinského S. J.

Mít takový objev na dosah ruky, to bych přál zažít každému historikovi.
Hostinský psal perem na ruční papír, kterého neměl dost, takže psal hustě
po obou stranách - leckterá slova se propíjela na druhou stranu. I když to
byl dar poslaný generálnímu představenému Tovaryšstva Ježíšova Michelangelu Tamburinimu (zemřel roku 1730). Rukopis byl dopsán 18. dubna
1724. Pak byl svěřen některému spolubratrovi, který cestoval do Chihuahua
(150 km vzdušnou čarou), odtud do hlavního města „Nového Španělska“
Mexika (1.350 km) a ještě dalších 350 km do přístavu Vera Cruz, kde musel
týdny či měsíce čekat na konvoj jedoucí do Španělska. Když tedy unikl
záludným válečníkům z kmene Pimů, Conchů, Janů, Jócomů, Tobosů
a Chinarrů - před zničením od Tarahumarů jej musel misionář zachraňovat
sám - číhalo na něj na moři neméně nebezpečí. Atlantický oceán se jen
hemžil anglickými, holandskými i francouzskými piráty, kteří měli zvláště
spadeno na španělské lodi, proto také pluly celé konvoje v doprovodu
válečných lodí.

31

Ze Španělska do Říma bylo v tehdejší době pravidelnější a také rychlejší
spojení, i když tu zase vyvstávalo nebezpečí ze strany mohamedánských pi
rátů. Jak uvítal tento dar misionáře z daleké prérie generální představený
Tovaryšstva Ježíšova P. Tamburini? Četl jej? Dal jej číst dalším? A zvláště,
proč tohle básnické dílo, psané vytříbenou latinou, které je vlastně kristologií a mariologií ve verších, a to ještě v tolika formách, nebylo vytištěno?
Přitom další dílo Jiřího Hostinského, „Orphirini Apocalypsis, seu status
Americae“, bylo psáno pod pseudonymem. O něm se zmiňuje C. Sommevogel, Brusel 1893, odvolávaje se na recenzi Johanna G. Schwandtera. Ten
(v počátku 19. století) uvádí na s. 242, v 3. svazku MS codicum Bibl. Pal.
Vind. recensiones: „Res Indicá orientales et occidentales Num. 1, Orphiri
ni Apocylypsis, seu Status Americae conscriptus a P. Georgius Hostinskí S.
J. ibidem Missionarius. Dcest“ (Za tímhle „chybí“ se rozprostírá široširé
zklamání - Dr. Anna Corethová vyslovuje přesvědčení, že se snad rukopis
ztratil nebo byl nenávratně vypůjčen dřív, než celý fascikl přišel do Domá
cího dvorního a státního archívu.)
V Národní knihovně v Římě se uchovává Hostinského překlad první knihy
„Ciudad de Dios“ od sestry Marie od Ježíše z Agredy. Podle tehdejšího způ
sobu sám titul podává důkladnou informaci o díle i překladateli: „Mystické
Boží město, zázrak jeho všemohoucnosti i propast milosti anebo božské dě
jiny a život panenské Matky Boží, Královny a naší paní nejsvětější Marie,
obnovitelky dober, které jsme ztratili kvůli Evě, a Prostřednice milostí, jak
byly zjeveny v těchto posledních staletích skrze samu Paní její, služebnici
sestře Marii od Ježíše, představené kláštera Neposkvrněného početí
v městě Agreda, v provincii Burgos, řeholnici řádu našeho serafínského
bratra Františka, aby světu vzešlo nové světlo, aby se katolická Církev rado
vala a smrtelníci nabrali důvěru.

První část přeložil ze španělštiny do latiny P. Jiří Stanislav Hostinský S.
J., Moravan z Klobouk a misionář v Severní Americe.“
Celý překlad tohoto díla „Mystické Boží město“ do češtiny vyšel v Chi
cagu vv Mariánském roce 1954 v tiskárně českých benediktinů. (Přeložil Jan
Cyril Reřucha)
V archívu S. J. Jsou uchovávány dva dopisy Jiřího Hostinského generál
nímu představenému S. J. Karlu de Noyelle s prosbou, aby byl poslán do in
dických misií. Oba jsou psány v Telči a Hostinský v nich projevuje
nenápadný sklon rytmizovat i prózu:
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Veledůstojný v Kristu Otče!
Pokoj Kristův!
Před šesti lety jsem poslal dopis našemu Otci, zbožné paměti Janu Pavlu
Olivovi, v němž jsem upřímně předložil svou touhu po zámořské misii. Do
stal jsem však tuto odpověď:
Nejmilejší v Kristu bratře!
Pokoj Kristův!
Těší mě Tvá snaha šířit Boží slávu mezi barbarskými národy a již Tě zapisuji do seznamu těch, z nichž bude jednou udělán výběr, až se naskytne
příležitost k nějaké další expedici. Nyní totiž Tvůj věk pouze oddaluje splnění
tak úchvatných přání, avšak nemaří je. Teď pečuj o to, abych pak shledal, že
jsi vrchovatě vybaven ctností i vzděláním.
Buď zdráv a ve svých modlitbách mě znovu doporučuj Bohu.

V Římě, 19. února 1678.

Tvůj v Kristu služebník
Jan Pavel Oliva

A nyní tedy znovu přednáším přání, jež věk oddaloval, a znovu se velmi
ochotně nabízím pro misie buď v Asii nebo v Americe. Bůh mě k tomu dával
častější a ne nějaká povrchní vnuknutí a mým rozumovým úvahám dodával
vyšší důvody, a také opravdu, když jsem jednal podle druhé i třetí doby správ
né volby, jsem poslušen hnutí, které nyní předkládám, nemohu se mu vzpěčovat, anebo, klame-li mě tento duch, pak nevím, komu věřit. Jistě je daleko víc
a mocněji prověřeno, než bylo to, jež mě vedlo k tomu, abych přijal životní
stav v Tovaryšstvu Ježíšově: myslím, že o něm nemohu říci nic jiného, než že
jsem se nemýlil, když jsem je uposlechl. Přestože jsem puzen k těmto věcem,
pociťuji naprostou indiferenci vůle a jsem nakloněn tam, kam mi naznačí
poslušnost, její pokyn mi bude naprosto jistým znamením Boží vůle.

Se synovskou oddaností se nakonec svěřuji otcovské přízni Vaší nejdůstoj
nější Paternity.
Vaší důstojné Paternity služebník
a v Kristu nejpokomější syn
Jiří Hostinský
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Druhý list P. Hostinského do Říma je hmatatelným svědectvím růstu
jeho nadšení a apoštolské horlivosti.

Nejdůstojnější v Kristu Otče,
Náš Otče!
Ne bez jakési šťastné předtuchy naplnil mou duši nedávny dopis Nejdůs
tojnějšího Otce ze dne 27. ledna t. r., v němž jsem dostal odpověď, jistě to
nebyl můj poslední důvod, aby mi byla určena apoštolská služba, ale je na
dosah ruky příležitost použít mé práce. A hle, již rychleji než naděje se kvůli
mě nabízí příležitost a já jí, a to v Kalifornii na americkém poloostrově:
a proto budu očekávat Boží rozkaz, který mě volá skrze mého Otce (ať je
odpuštěno překypující synovské důvěrnosti), anebo je-li nějaká jiná dispozice
Boží prozřetelnosti ohledně mne, anebo mě od tohoto velikého úkolu vzdalují
mé nedostatky, budu přesto líbat Boží ruku, i když mě bude odhánět. Nicmé
ně mě nedávné přísliby naplnily příznivější nadějí, a když jsem je přijal, abych
mohl být prospěšný druhům (spolubratřím), slavnostně se zavázal Kristus,
který povolává a vybírá všechny apoštoly: a již brzká odpověď Nejdůstoj
nějšího Otce je pro mne počátkem povolání a doufám v Boží dobrotu, že jak
mu dala vzniknout, tak je také dovede k cíli, až překoná mé hříchy, jež se mu
staví do cesty.
Těmito slovy se v synovské úctě poroučím Nejdůstojnějšímu Otci.
V Telči, 8. července 1685
Nejmenší služebník a v Kristu syn
Jiří Hostinský

Jiří Stanislav Hostinský se narodil v úterý 17. března 1654 ve Valašských
Kloboukách. Už v roce 1665 přichází do Uherského Hradiště studovat na
humanitní gymnázium, jehož první rektor, p. Jan Jaranovský, ho slavnostně
otevíral 3. 11. 1644. Náš student z Valašských Klobouk udělal v Uherském
Hradišti všech šest tříd a po závěrečné zkoušce z rétoriky se přihlásil 14.10.
1670 do Tovaryšstva Ježíšova. O jeho dychtivosti svědčí, že hned druhý den
nastupoval řádovou výchovu v brněnském noviciátu.
Po dvouletém noviciátu skládá první sliby v brněnském jezuitském chrá
mu Nanebevzetí P. Marie, v letech 1674-76 studuje filozofii na pražské uni
verzitě v Klementinu, aby ve školním roce 1676-77 učil v první třídě v koleji
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sv. Ignáce na Karlově náměstí a kromě toho vyučoval katechismus v Podolí.
V dalším školním roce přechází do 2. třídy jako učitel gymnázia v Uher
ském Hradišti, ve školním roce 1678-79 přebírá vyučování ve 3. třídě novo
městského gymnázia v Praze. A každou neděli mívá kázání pro studenty
české Mariánské družiny. Další rok vyučuje na gymnáziu v Jindřichově
Hradci, a to v 5. třídě, tzv. „poesii“. Je v tom cosi příznačného. Jeho básnic
ké nadání se projevilo záhy. Dosvědčuje to zařazení jedné ódy, psané na
studiích v Olomouci, do III. knihy „Lyra Jesu et Marie sacra...“, dokončené
až na jaře 1720. Tehdy ještě jako student teologie na Moravě vepsal do
podtitulu ódy: „Ad Deum infantem. Carmen genetliacum“. A v dubnu 1720
připisuje s neskrývanou hrdostí poznámku na okraj: „Haec oda est ex meis
antiquis, quas feci theologiae studens Olomucii.“ (Tato óda je z mých dáv
ných, které jsem napsal jako student teologie v Olomouci.) Tím také nazna
čuje, že jich bylo více, asi přebohatě.
Na teologická studia do Olomouce byl poslán na podzim 1680. Přišel
k městu 5. října, ale kvůli morové epidemii, jež řádila ve městě, bydlel celý
měsíc v jednom domku v předměstské zahradě. Tedy žádný panický útěk
před morovým dechem smrti (kterému tehdy, mezi mnoha českými jezuity,
padl za oběť i básník Bedřich Bridel).

Už 7. prosince má Hostinský pro osazenstvo koleje slavnostní řeč o sv.
Františku Xaverském. Jako student prvního ročníku teologie pomáhal
P. Martinu Tichému S. J. (zemřelému r. 1694 v Brně) při lidových misiích
v Hranicích na Moravě. V témže studijním roce byl iniciátorem mnoha akcí
studentské Mariánské družiny „Navštívení P. Marie“. Při této apoštolské
činnosti mohl plně využívat svého básnického nadání. Ke každému svátku,
ke každé oslavě skládal ódy či básnické monology. A to vše ve funkci po
mocníka ředitele této mariánské družiny P. Ferdinanda Waldthausera S. J.
(* 1641 Jihlava, + 1707 Praha), ten byl doktorem teologie i filosofie. Na
tuto spolupráci vzpomíná a osobnosti P. Waldthausera věnuje ve své ódě
„Laus Provinciae Bohemiae S. J.“ celé dvě strofy:
Ale tebe, Waldthausere, zavlažuje bohatěji
moudrost - živitelka pravým světlem
Andělský Doktor ti
vlévá vznešenější ohně.
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Tolikrát vstupuješ na pole věd Minervy
o všech svátcích tři kázání
a ve stanovené dny
čtyřnásobnou řečí
hřímáš v mateřštině.-

26. února 1684 se Jiří Stanislav Hostinský, vložením rukou olomouckého
arcibiskupa Karla II. z Lichstenu, stává knězem. Svou první mši svátou slaví
na Smrtnou neděli, 19. 3. 1684. Spolužáci z teologie a spolubratři - Fran
tišek Boryně, Jiří Brandt, Václav Bajer, S. Fritz, S. Eliáš - všichni půjdou
hlásat evangelium do zámořských misií, všichni budou působit v Severní
nebo Jižní Americe. (P. F. Boryně ze Lhoty, z vladyckého rodu Boryňů, na
rodil se 1663 v Malonicích v Čechách, zemřel 1720 na území indiánského
kmene Moxos v Peru.) Jací to byli misionáři, pro svědectví úryvek z dopisu
Stanislava Arieta S. J., ze dne 2. 9.1698:

(P. Boryně) ,r.. vykoná v jediném roce tolik cest jako žádný jiný. Při tom
objevil a procestoval mnoho neznámých zemí, do nichž před ním nepřišel
žádný misionář. Staří misionáři nedovedou dost vynachválit jeho vroucí a hr
dinskou horlivost. Slyšel jsem, jak si nejeden z nich povzdechl: Ach, jak nás
zahanbuje tento jediný kněz z Cech, který v tak krátké době dokázal, o co my
jsme se po tolik let ani neodvážili pokusit! Náš společný představený P. Anto
nín Orellana S. J., když kdysi v hovoru přišla na Boryně řeč, pozvedl oči i ruce
k nebi a pravil: „Ach, můj otče Stanislave, proč nám nedají vaše svaté Čechy
dvanáct takových mužů?“ (Weltbote Nr. 441)
P. Hostinský 11. července složil závěrečné zkoušky. 14. července 1684
odchází do Uherského Hradiště na letní výpomoc do tamní koleje. Na pod
zim pak začíná v Telči třetí probaci, závěrečný rok řádové výchovy, pod ve
dením P. Karla Linky S. J. (* 1641 Praha, + 1715 Jičín). P. Linek r. 1685
v hodnocení o Hostinském napsal: „...dobré nadání, zdravý úsudek, dobrá
prozíravost, mimořádný ve vědách, cholericko-sanguinistický typ“, a do
rubriky „ad quae ministeria habet“ (k jakým službám má nadání) vepsal:
„Schopen učit poezii, rétoriku, kázat, vést rozhovory, apoštolsky pracovat.“

Z Telče je počátkem března 1685 odeslán na lidové misie na Kouřimsko.
Přišel tam na Popeleční středu, 7. března, a působil tam v pastoraci celé
postní i velikonoční období.
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Dosud jsem se snažil vylovit nějaký charakterový rys P. Jiřího ze svědec
tví jeho současníků, spolubratři, avšak on sám, díky koncepci svého básnic
kého veledíla, zanechal dosti stop či skrytých studánek své básnické duše.
Ódy, mystické meditace jednotlivých tajemství života Pána Ježíše a P.
Marie prokládá básnickými ohlasy životních událostí.

Jednu ódu P. Hostinský věnuje „ad Agnetem Dominam a Stelmontio,
christianam filii Wenceli educationem ei commendat“. Volí pružnou formu
„čtvrtého asklepiadea“, ale překrásná lyričnost metafor je čistě moravská.
Tento úder do strun mé fantazie rozehrál malý román... Anežce, paní ze
Šternberka, se narodil vytoužený a dlouho očekávaný syn Václav, zprávu
o své radosti a mateřském štěstí posílá za Atlantický oceán, do dalekého
Mexika. P. Hostinský ji poznal jako dítě, které křtil nebo učil katechismu,
když působil na Divišovsku. Tam je totiž Český Šternberk. Odtud pak
vytryskne jeho otcovská starost a moudré rady, aby vychovávala svého
synka Václava v pravé katolické víře.
Dr. Antonín Podlaha nám uchoval ve své studii „Z dějin katolických
misií 1670-1700“ (Sborník historického kroužku 1894, str. 104) zprávu o pa
storální zkoušce P. Hostinského.

„Osoby v náboženské praxi nedbalé, které nevykonaly velikonoční zpověď
už předešlého roku, P. Hostinský navštěvoval, napomínal, poučoval a pohnul
k přijetí svátostí. Podle seznamu, který’ dostal od konsistoře, bylo takových
nedbalých 187 (...) P. Hostinský’ všechny navštívil a získal, až na 47 jednak již
zemřelých, nebo potulných. Celkem vyzpovídal 1.500 osob, měl 17 kázání,
8 promluv, 8 veřejných katechezí, soukromých bylo bezpočet. Kromě toho
navštěvoval vězení, nemocnice, špitály a školy, všude přinášel útěchu a du
chovní i časnou pomoc. Zvláště pečoval o děti. 200 jich připravil na první sv.
zpověď a sám také vyzpovídal. Všude také bojoval proti pověrám: odnímal
kouzelné cedulky, které lidé používali ke vzbuzení lásky nebo k zapuzení zim
nice. Zabavil 8 bludných a škodlivých knih a čtyři z nich opravil, odňal též 74
špatných světských písniček, škodlivých mládeži.
V pražských vinicích postihl dva kacíře. Jeden už po léta nechodil k veliko
noční zpovědi. Místo sebe posílal najatou osobu, která se ža něho vydávala
a přinášela mu od kněze potvrzení, že byl u zpovědi. Druhý byl dokonce evan
gelickým predikantem a několik let přisluhoval jinověrcům.
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Poněvadž se z jara každého roku scházelo na vinicích ze všech končin
mnoho potulných lidí, kteří se tam oddávali nevázanému, prostopášnému ži
votu, a tak mařili dobré dílo misionářů, P. Hostinský požádal arcibiskupskou
konsistoř, aby tomu vhodnými prostředky zabránila.

Nedaleko Sadské stál v lese dřevěný kostelík, v němž byla sloužena mše
svátá jen jednou za rok, při průvodu Božího Těla, v oktávě tohoto svátku.
Mnozí však zneužívali jak procesí, tak i té svatyňky více k pohoršení než
kpravé zbožnosti. Kromě toho se v ní scházeli nekatolíci k nočním schůzkám.
P. Hostinský se tehdy přičinil, aby arcibiskupská konsistoř ten průvod zakáza
la, a požádal Českou komoru, na jejíchž pozemcích byl kostelík postaven, aby
jej dala zbořit, protože se nehodí ani k bohoslužbě, ani k jiné pobožnosti,
a nebyl zbudován z nějaké zvláštní zbožnosti, nýbrž až po švédských válkách
od sadských obyvatel, nakažených herezí.“

(Podotýkám, že „působení4 Hostinského v pražských vinicích vešlo do dějin
české literatury zapracováním záznamu A. Podlahy Jiráskem do jeho Temna.)
Po návratu z těchto lidových misí do probačního domu v Telči Hostinský
shledal, že z Říma nepřišla žádná odpověď, a tak po poradě s představe
ným píše počátkem července 1685 druhý list. Mezitím dostává dispozici:
Jičín v Čechách, profesor poetiky a rétoriky (tj. 5. a 6. třídy) tamního gym
názia. Kromě toho se stává ředitelem latinské studentské Mariánské druži
ny a knihovníkem koleje.
P. Hostinský má ve všech katalozích české provincie v rubrice „řeči“
„seit bohemice“ - zná česky, zatímco jiní většinou ovládají jak česky, tak ně
mecky, popřípadě i italsky. Poznámka P. Linka z Telečského katalogu: Pro
fectus in litteris - supra mediocritatem (mimořádný pokrok ve vědách),
naznačuje jeho rychlý růst, takže se vypracoval ve vytříbeného básníka s do
konalým ovládáním latiny, všech básnických i řečnických forem. A i zde
v Jičíně plně rozvíjí své nevyčerpatelné nadání, invenci i horlivost a nadšení
pro krásnou literaturu. Snad to nejpůvabnější ze vztahu jedenatřicetiletého
profesora poetiky a rétoriky na jičínském gymnáziu k jeho studentům sálá
z 18. ódy první knihy jeho veledíla „Lyra Jesu et Mariae sacra“. Věnuje ji
„Ad studiosos Christinae sapientiae“ (Studujícím křesťanskou moudrost)
a jako motto jí dává do záhlaví citát z listu Efezským 5, 8: „Žijte proto jako
děti světla,“ a volí formu „Asclepiadeus quartus“:
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Svět je Narcis, milující sebe
a sám se opájí svou podobou.
Krade polibky stínům
a svým pohledem boří, ach, kouzelné nic.
Žijeme uprostřed čar
a trávíme čas v Cimerijském ovzduší
Nenazýval bych to lidským
avšak spíš to sdělím sově prchající před světlem,
co sedí nejhlouběji pod dvojím mrakem obočí.
Vždyť pro svůj božský původ
má lidská mysl oči na pozorování.
Je přece jasné, že se nerodíme
do dne čiré hmoty.
Hledět na tajemnější světlo
na věčnou zář, jež pro ni nebyla zrozena
to se nabízí myslím
a touží po radostech tajemných lásek.
Ostatní je pouze překážkou
a těla se brání živému světlu.
Odtud pocházejí stíny, temnoty
a všeliký chaos oblouzeným myslím.
Kdo má takový úžas, nebeská srdce
a vznešené duše
Jsme vedeni smysly jako věštcem,
otrocký rozum vleče nedůstojné jho
Dáme se oklamat jakýmkoliv přízrakem:
A jako náhodou osud rozezní
lehounká štěrchátka nebo září
bastardi formou, jsme ničeni dráždivým světlem.
A lovíme světlušky pracnými studiemi,
a bláhové záblesky
Noční stáda půvabů
žeňte nycteridy ke slepé slávě:
i poklady nočních přízraků, jež děsí klidného
Morfeovými černými sny.
Otevřte se pro světlo, oči zrozené pro nebe
a srdcem se oddejte Bohu.
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Na podzim roku 1686 P. Jiří Stanislav Hostinský S. J. odchází z Čech do
zámořských misií. Trasu jeho cesty lze jen s určitou pravděpodobností re
konstruovat podle sporých údajů ostatních jezuitských misionářů, kteří byli
členy této výpravy. Toho roku se vydali z české provincie S. J. na cestu do
misií P. Maxmilián Amarel (Amarelli - * 1652 v Praze, i. 1667 v Brně, s.
1681, v r. 1686 působil jako operarius na Svaté Hoře, 4- 1696 v Theueca,
misijní stanice na řece del Fuerte, v provincii Sinaloa), P. Adam Gilg
(* 1651 v Rýmařově, i. 1670 v Brně, + cca 1710 v mexické provincii Fejér),
P. Vilém Illing (* 1648 v Žatci, i. 1664 v Brně, + 1712 Miss. Sinaloe Fejer),
P. Adam Kalí a bratr laik Jan Kellner.
Jejich cesta z Cech asi vedla přes Linec, Innsbruck, Brennerským
průsmykem do pádské nížiny, do Milána a Janova, odkud pak lodí dopluli
až do Cádizu. Na plavbu přes Atlantický oceán museli čekat celé měsíce,
neboť kvůli pirátům se na přeplutí mohlo vydat jen celé loďstvo, konvoj ob
chodních lodí, provázený válečnými fregatami. Dlouhé měsíce čekání trávili
v řádové koleji v Seville. Nebyl to promarněný čas. Učili se nejen
španělštinu, ale i staří misionáři jim předávali své zkušenosti.
Právě zde se musel P. Hostinský důvěrně seznámit se spisy sestry Marie
od Ježíše z Agredy. Při jeho jazykovém nadání si lze lehce představit, že
třeba i .se základními znalostmi španělštiny se pouštěl do čtení „Mistica ciudad de Dios“. Citace v jeho básnickém díle „Lyra Jesu et Mariae sacra...“
naznačují, že je měl i při psaní ód v Pimerii. Jak si je opatřil (byly to tři
svazky, a tehdy knihy byly velkým bohatstvím), nebo kdo mu je daroval,
zůstává v přítmí dohadů. Jeho nadšení pro toto mystické dílo však asi
překonalo i nemožné překážky. Ovšem pro toto nadšení nedostalo zřejmě
jeho dílo potřebné imprimatur...
y

V polovině června 1687 přišla do sevillské koleje zpráva, že koncem
měsíce, bude-li příznivý vítr, loďstvo vypluje na cestu do „Nového Španěl
ska“, jak se tehdy Mexiko nazývalo. Listy P. Hostinského do Evropy se ne
zachovaly, či nejsou známy. Zato máme podrobné líčení jednoho člena
výpravy, P. Adama Gilga S. J.. List je adresován jednomu ze spolubratři,
knězi v pražské koleji.

Důstojný Otče v Kristu!
Pokoj Kristův!
Konečně jsme dorazili do hlavního města Mexika, k cíli své cesty, 5. října
1687. Z cádizského přístavu jsme vypluli na moře 30. června, sotva jsme se
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dostali za Diamant a jiné útesy, museli jsme spustit kotvu, dokud se nenalodili kapitáni lodí, kteří jsou vždy poslední. Po takovém vstupu jsme vyrazili
L července plnými plachtami s celou flotilou, 23 lodí, ve jménu Nejvyššího,
pod velením generálplukovníka Dona Ferdinanda de Santiliany, tak bohaboj
ného a zkušeného velitele, že sama jeho ctnost by nás musela bezpečné do
vést na místo a k cíli. Loď, na které jsem plul, se jmenovala Campechan de
San Roman, avšak jejím kapitánem byl Biskajec Don Pedro Ignatio Zorukta.
10. července jsme dopluli k prvnímu Kanárskému ostrovu (...)

Za plavby jsme uspořádali osmidenní misii s denním kázáním a křesťan
ským učením a konali i jiné pobožnosti. V jejím závěru se všichni z naší lodi
vyzpovídali a v den sv. Ignáce, našeho zakladatele, přijali Tělo Páně. Jeho
svátek jsme slavili velkolepě, prvními i druhými nešporami, slavnou mší svá
tou, střelbou z dél, vztyčením vlajek a divadlem, které sehráli večer
námořníci. Byl to jakýsi kárný soud, k němuž byli předvoláváni v různém
přestrojení důstojníci, obchodníci a všechny vážené osoby, pobývající na lodi.
Jejich chyby byly veřejně posouzeny, někteří byli potrestáni peněžitou poku
tou. Od jiných, jež z uctivosti ušetřili, požadovali alespoň spropitné. Nikdo
nebyl ušetřen, leda my, duchovní. Vypadalo to skoro jako tzv. Maikönig
(Květnový král) v Německu, oslavovaný bubnováním. Jiné lodi oslavily týmž
způsobem své zvláštní svátky v určité dny.
Koncem července jsme již naráželi na mořskou trávu a modré ,/nořské
koule“, některé z nich byly slepené slanou vodou, ale jsou velmi jedovaté: vy
žerou a stráví všechno, čeho se dotknou. Podle nočních záblesků a unavených
ptáků, kteří usedali na plachtová ráhna, jsme poznali, že nejsme daleko od
pevniny. A skutečně jsme ji také spatřili poprvé 4. srpna, a také jsme ještě
téhož večera uviděli v souhvězdí Vodnáře bludnou hvězdu.
V noci na 6. srpna všechny lodi spustily kotvu pro blízkost pevniny. 7. srpna
jsme minuli nebezpečný ostrov Angilla, protože jsme chtěli příštího dne
vplout do přístavu ostrova Portorika, avšak pro šťastný omyl jsme přistáli
v Agvadě na témže ostrově. Tam jsme vystoupili, nabrali čerstvé vody a jiné
potraviny, zvláště vepřové maso, které je tam velmi laciné a lehké, a proto
také zdravé jako mladé skopové v Evropě. Tento ostrov je neobyčejně úrodný
na ovoce - pomeranče a citrony zde rostou v lesích zcela volně - kromě
mnoha jiných chutných a voňavých plodů a stromů, které jsou v Evropě ne
známy.
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Portoriko má svého vlastního biskupa a dva kláštery: jeden patří dominikánům, druhý františkánům. Část obyvatelstva má bílou pleť a část černou,
mluví vesměs Španělsky, nosí bílý plátěný oděv, obyčejně nejedí chléb, ale ja
kési koláčky pečené z kořínků. Mají však hojnost nejlepšího ovoce, kuřat
a vepřového masa. V parném létě zde pršívá každý den, jak jsme to sami za
kusili na sv. Vavřince, tím se náramně ochladí jinak nesnesitelné horko. (...)

13. srpna jsme vyrazili z Agvady a pluli podél pobřeží hlavního ostrova
Hispanioly. Na svátek Nanebevzetí P. Marie, 15. srpna, skládal P. Petr Wantame, Holanďan z Gentu slavnou profes čtyř slibů do rukou našeho předsta
veného P. Viléma (llling z české provincie), ten také sloužil kvůli tomu
slavnou mši svátou v lodní kapli. Ostatně, Vaše Důstojnost bude moci po li
bosti sledovat naši plavbu a přistávání na přiložené mapě, kterou jsem sám
zhotovil. (...)
15. září jsme přistáli ve Vera Cruz, právě tam, kde před devíti lety přistála
s našimi paterý ta nešťastná loď, která se poškodila už v Cádizu nárazem na
Diamant (ostrý podmořský útes) a už nabírala vodu, avšak jiné lodi jí přispě
chaly na pomoc a převzaly její náklad, takže se znovu vynořila a vyvázla bez
větších škod. Sotvaže naše loď spustila kotvu, přijel k ní člun poslaný zdejším
P. rektorem, aby nás odvezl na pevninu. I když je při plavbě na moři stále
dost trápení, musím přece jen přiznat, že laskavá péče našich představených
nám pomohla těžké svízele a všechny trampoty změnit v radost. Nikdo jiný
mě tak nepovzbuzoval k přemýšlení jako obchodníci, takže jsem si častěji
říkal: Vidíš, jak tyto děti světa nehledí na nebezpečí ani na námahy kvůli po
míjivému a tedy špatnému zisku, a ty, abys získal věčnou blaženost pro sebe
a pro tolik pohanů, bys měl považovat něco podobného za tvrdé, přestože tě
víra ujišťuje, že všechno, co zde trpíme, není ničím vzhledem k budoucí slávě,
která má být na nás zjevena?
Ve veracruzské koleji, kde nás zahrnovali veškerou láskou a zdvořilostí,
jsme se nezdrželi déle než tři dny, potom jsme pokračovali v cestě do Mexika.
1 v tamní koleji, jakož i cestou v koleji engelstattské a v Pueblu, jsme byli co
nejlépe přijati. Sám R. P. provinciál nám přijel dvě hodiny z Mexika naproti,
na místě setkání nám dal dobrý oběd a pak nás na dvou koleskách dopravil
na předměstí. Tam nás přiměli přesednout do krásných kočárů, které nám
poslali španělští páni, takže jsme vjeli do hlavního města honosněji, než jsme
si přáli.
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Sotva jsme se po tak zdlouhavé cesté trochu zotavili, dostali jsme chuť
zvědět, kam kdo přijde. To nám bylo také brzy sděleno. (...) P. Hostinský za
loží s P. Neumannem novou misii u Tarahumaru. (...)
Zatímco se v městě Mexiku chystám se svým druhem na první apoštolskou
cestu, naše trpělivost je zkoušena trojím zemětřesením, jedno z nich trvalo
čtvrt hodiny a vším zde v Mexiku zatřáslo, rozbořilo jeden dům a zasypalo ně
kolik lidí. Jistě, kdyby domy tohoto města nebyly beze střech a jen přízemní,
byla by z nich při častém zemětřesení už dávno jen hromada kamení.
První z nás skutečně vyrazil do své misie P. Hostinský, kterého budeme
brzy následovat, neboť jsme vesměs dosáhli toho, po čem jsme tak toužili.
Skoro všichni, kromě španělských patem a několika jiných, jsme rozděleni na
nové misie, které jsou tím těžší a u Boha záslužnější, s čím větší námahou
a nebezpečím jsou spojeny a také čím méně slávy a útěchy přinášejí. (...)

Proto se co nejpokoměji odporoučím
Vaší Důstojnosti
služebník v Kristu
Adam GilgS. J.
misionář v Sonoře
Dáno v Mexiku 8. října 1687.

Z postřehu P. Gilga - „první z nás skutečně vyrazil do své misie P. Hos
tinský“ - dýchne na nás nedočkavost apoštolské horlivosti našeho morav
ského misionáře. Nijak ji neumenšily zprávy či vyprávění očitých svědků
o nezkrotnosti Tarahumarů, o jejich častých vzpourách proti španělské
nadvládě, ani o ukrutném mučení a usmrcení spolubratři, kteří působili v té
oblasti. Při vzpouře v roce 1632 byli v Chinipasu umučeni dva jezuitští misi
onáři: Portugalec P. Manuel Martin a Ital P. Giulio Pasquale. Během
druhé čtyřleté vzpoury 1648-52 v oblasti města Chihuahua byli zavražděni
v misii Papigochi opět dva misionáři, a to Belgičan P. Corneille Beudin
v roce 1650 a Ital Giacomo Antonio Basile v roce 1652. Po této vzpouře
představení stáhli ostatní misionáře z horké půdy Pimerie, země Tarahu
marů až do roku 1675.
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O této situaci se P. Hostinský jistě dověděl, ne-li už doma ve vlasti, tedy
velmi pravděpodobně během čekání na plavbu přes oceán v Seville, ale
zcela určitě v Mexiku. Proto je tak významná ona charakteristika jeho ne
dočkavosti z pera P. Gilga. Další dvě vzpoury Tarahumarů i ostatních in
diánských kmenů zažil už na vlastní kůži, vždyť mnohdy jen o vlas unikl
jistému mučení a smrti. Ohlas mučednické smrti dvou spolubratři během
vzbouření v roce 1690, P. Manuela Sancheze a P. Diega Ortíze de Forondy věnuje VII. ódu první knihy „Lyra Jesu et Mariae sacra...“, v jejímž titu
lu stojí:

Josefovi Neumannovi S. J., když dva druhové z tarahumarských misií byli
od barbaru zavražděni, zatím co on sám byl jejich představeným.
Neumanne, hej, z velkých námah
načerpej mnohem víc odvahy
již takovou tíží tmu děsí
teď tvrdošíjná Tarahumara
a tvrdým žárem slunce
drtí síly zemědělců
a pevnost všech radlic:
Ve svůj den se bude honosit radostnou žní
a bude myslet na dílo.
Sláva Romulova jména se raduje
že vždy povstává z krve
Rémův starý Řím čerstvou krví
křesťanských knížat.
Krev apoštola je ruží tohoto pole
A hledíš-li jen v slzách
na spáleniště posvátných budov
O to prosím, aby jako Fénix
povstala krásnější Církev.

Rád bych se chvíli hřál na výsluní radosti 391etého českého misionáře
P. Neumanna, když vítal v Sisokichicu pomocníka z daleké vlasti, a bez
nadsázky řečeno - z milované české provincie Tovaryšstva Ježíšova,
33 letého P. Jiřího Stanislava.
(Řím 1993)

Dokončení příště.
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O knihách
Po stopách Jaroslava Foglara (Po stopách Rychlých šípu, MagnetPress, Praha 1990, 7. vydání.)
Domnívám se - a snad mi literární historikové dají za pravdu - že kvalitu
knihy a jejího autora nelze vždy měřit proslulostí díla. Faktem ale zůstává,
že Jaroslav Foglar již od roku 1934 patří mezi naše autory nejproslulejší
a nejčtenější. Je tomu tak přesto, že jeho tvorbě kritikové vytýkají řadu
domnělých nedostatků. (Černobílé vidění dětského světa, schematismus,
absenci dívčího živlu, nedostatečnou psychologizaci postav, kopírování ci
zích vzorů, problémy fabulace, prohřešky proti jazykové stylizaci...) Přitom
jsme svědky fenoménu nepozorovaného snad dosud u žádného z domácích
autorů dětské knihy: dílka určená mládeži jsou čtena se zaujetím i čtenáři
dospělými.

Nezdá se mi však, že o Jaroslavu Foglarovi lze hovořit pouze jako o spi
sovateli. Kniha Po stopách Rychlých šípů o tom mnohé napovídá. J. Foglar
je přece - mimo jiné - tvůrcem specifické výchovné koncepce. (O tu by měli
projevit zájem odborníci v pedagogice.) Zároveň je propagátorem bran
ného pobytu v přírodě (nechť si to uvědomí konečně pracovníci z okruhu
připravované profesionální armády, stejně jako ekologové a lidé z tělový
chovy). V řadě neposlední je autorem svérázné vize světa a člověka v něm.
(Žel, lepšího světa i lepšího člověka, než na jaké jsme si uvykli, v jakém a ja
kými jsme.) Útok marginálních existencí, motivovaný zájmy finančními
(jako by netušily, že skutečný umělec se svého podílu dočká až...), byl
v případě Foglarově útokem na symbol něčeho velkého a krásného. Snad
právě proto, že ještě pořád někdo věří: lidem je třeba lásky a dobra, krásné
slovo nemusí být pokaždé frází. A jestliže Foglar měl v období normalizace
v měsíčních PO SSM, jako ABC, zveřejněné texty, pak bylo čitelné, jak
i zmínka o „soudruhu vedoucím oddílu“ či „soudružce vedoucí“ je pouze
použitou a nemilou frází.

Pod zorným úhlem současnosti jeví se skromné Foglarovo vzpomínání,
ukončené již na počátku padesátých let, ještě aktuálnějším a potřebnějším.
Lépe než o první knize Jaroslava Foglara pro dospělého čtenáře je možné
hovořit o díle jakési neutrální intence, díle, jež mohou číst i pamětníci
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vůbec první Foglarovy knihy, vydané r. 1934, i hoši ve věku prepubertálním.
Žel, hrdinové Foglarových knih i jeho života mají na dnešní časy snad až
příliš česká jména...

Budeme-li nadále Foglarovi vyčítat, že faktura jeho knih koresponduje
pouze s realitou tzv. první republiky, musíme patrně z našich knihoven
vyřadit všechny historické romány. Jistá (též jazyková) antikvovanost není
na škodu, bereme-li ji jako součást vize minulého světa, vize, obrácené
ovšem k budoucím. Takového (sebe)záchovného, pozitivního konzervatis
mu potřebovali bychom více (nejen v literatuře).
Jaroslavu Foglarovi bylo též vyčítáno, že má daleko k básníku. Ale je
tomu tak opravdu? Cituji:

„Určitě se někdy vydejte na Sázavu! Ať už na kanoích, na kolech či
pěšky s tornou na zádech. A projděte všechna ta místa od Davle, kde se Sá
zava vlévá do Vltavy i se svou vodou z Dářka a z dalekých potoků seshora,
jděte přes Pikovice, Krhanice, Jílové! Uvidíte nádherné kaňony s řekou
hluboko pod sebou, a jděte ještě dál a pokloňte se cestou velebné hoře
Medníku, pořád dál a výše, s jeho chráněnou květenou, zejména kandíkem,
a ještě dál proti vodě, proti té nádherné sázavské vodě, nevynechávejte pa
mátná místa, zbytky hradů i zámků, ponořte se do Stvořidel, anebo jen
jděte a poznáte, jak je Sázava krásná.“
Za tak věcné i citově bohaté líčení by se věru nemusel stydět ani Ota
Pavel při popisu kraje kolem povodí Berounky.
Je až s podivem - známe-li příkoří, která tomuto člověku staví do cesty
nikoliv osud, jež mu tam však nastavěli lidé - kolik toho J. Foglar (nar.
6. července 1907) za svůj život dokázal. Pocty, které mu jistě náleží plným
právem, jsou velmi malou splátkou velikého dluh: je třeba hlubší diskuse
nad jeho dílem (dodnes živým a dnes zvláště potřebným), je třeba analytic
ké, vědecky pojaté práce o něm.
Dokázali bychom, přeplněni každodenními malichernými bolístkami,
napsat na závěr svého curricullum vitae věty plné lásky k lidem a životu, jak
to učinil Jaroslav Foglar? Cituji z recenzované knihy:

„A teď jsem na Petříně s mou první a nejkrásnější láskou - a pak zase
dál, jsem v Předlicích, v prvním bytě, na který si pamatuji, tady mi dával
v parčíku před domem ten hodný strážník vždy růži, když je stříhal, ano,
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ano, jsem tady, sluníčko zapadá, protější osamělý dům rudne jeho září. Ma
minka u stolu prohlíží došlou Zlatou Prahu, tatínek pokuřuje z vonného
doutníku, na stole se lesknou skleničky z hnědožlutého skla a já žebroním
na mamince, že se půjdu batolit ještě na chvilku před dům, podívejte se, jak
tam ještě svítí slunce’ Maminka chabě odporuje, ale bráška mě bere za
ruku a jdeme několik schodů z přízemního bytu do malého parčíku. A tu už
jsem u konce - nebo snad na začátku - své vzpomínkové cesty.“
Ivo Harák

Jakub de Voragine: Legenda Aurea. (Vyšehrad, Praha, překlad
Václav Bahník, stran 340, vydání I., náklad 15 000 výtisků, cena 58,- Kčs.)

Končí-li nakladatelství Vyšehrad asi neodvratně svou činnost, dovoluji si
připomenout nenahraditelnou činnost tohoto křesťanského vydavatelství
v dobách zlých. Schválně se vracím až do roku 1984, kdy Legenda Aurea
byla nejen pro mne posilou ve víře, že vše se v dobré obrátí. Úvodní studii
tehdy napsala, texty pro překlad připravila a legendy o českých světcích
přeložila Anežka Vidmanová. Pro četbu dobrou je nutné poděkovat spolu
pracovníkům Vyšehradu dnes: je pro mne zvláštní situace, kdy končí z vůle
a rozhodnutí KDU-ČSL tradice, uhájená tolika kulturními lidmi českého
národa po dobu komunistické zvůle. Raději se vrátím ke slovům Anežky
Vidmanové o autorovi Aurey (s. 19): „Proto nesouhlasíme s těmi, kdo mu
vytýkají suchost a malou uměleckost jeho prózy.“ Ano, takhle se ohrazují
křesťané proti kritice odborníků světa, kteří legendy o světcích nepovažují
za literaturu hodnou pozornosti, v přesvědčení, že šlo o dobovou lidovou
četbu málem na úrovni Večerů pod lampou z dnešních dnů. Marné není i
vážit, jak žil samotný autor knihy. Skutečně, Jakub de Voragine v 13. století,
kromě svých povinností (značných a zdokumentovaných) janovského arci
biskupa, žil tak, že lze zvláště v dnešní tržní Praze o něm s podivem číst
(s. 16): „O sv. Mikuláši, Janu Almužníkovi a jiných štědrých svátých ve své
Zlaté legendě jen nepsal, ale snažil se podle jejich příkladu i žít. Tato
shoda literární tvorby a životní praxe je ve středověku něčím výjimečným
a není vyloučeno, že přispívála i k oblibě Zlaté legendy.“ Jenom se pozasta
vuji nad tím, že lze tvrdit: „Tato shoda literární tvorby a životní praxe je ve
středověku něčím výjimečným,“ jako by novověk tuto výjimku ještě častěji
nepostrádal!
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Z toho středověku: zajímavé zjištění o literární nevěrohodnosti Jana
Husa lze citovat ze s. 57: „Ani v Husových spisech se nikde nejmenuje
Jakub de Voragine ani Passionale. Odvolává se v nich nanejvýš na Vite pat
rum. Ty byly staré, byly tím dávno kanonizovány a odvolání na ně zvyšovalo
jak teologickou, tak stylistickou úroveň spisu. Proto je Hus citoval. To, že
jejich znění přebíral ze Zlaté legendy, bylo už pro něho a jeho současníky
zcela zanedbatelné. Proto teprve při přípravě kritických vydání se postupně
přichází na to, že pramenem údaje, který nás třeba u Husa překvapuje, je
právě Zlatá legenda.“

A na závěr si dovolím ocitovat ze s. 64: „A tak v našich pohádkách
dodnes nacházíme leccos z toho, co k nám přišlo se Zlatou legendou..., ať
už jsou to sedmispáči, nebo vyprávění o zlatém prstenu, který zpět po le
tech přinese ryba, nebo pohádka o rytíři, který zabije draka a ožení se
s princeznou.“ - Legendy, z nichž vznikají pohádky - to je české téma! Ať je
obnoven Vyšehrad!
(KO)

Jan Zábrana: Celý život, 1, 2. (Výbor z deníků, nakladatelství
Torst, Praha 1992, redaktor V. Stoilov, s. 1110, náklad 6000, cena 164 Kčs)

Výbor z deníků uspořádal Dušan Karpatský a Jan Šulc, před tímto vydá
ním zprostředkoval D. Karpatský již v r. 1991 otiskování podstatných částí
v Literárních novinách. V knižní podobě je z deníků pro čtenáře provedeno
rozdělení
do sedmi oddílů. V Ediční poznámce mnohé podrobnosti uvádí
v
J. Sulc, především, že v Sebraných spisech J. Zábrany zaujmou plně
přetištěné deníky, svazky 4-8, tedy dvojnásobné množství, než nyní čtenáři
ve dvou svazcích dostávají. Je ale nutné vycházet z informace v Ediční poz
námce, že vše podstatné z deníků se již nyní k veřejnosti dostává v zodpo
vědné podobě kritického vydání.
Deníky zachycují celý život literáta, který má za socialismu možnost živit
se překladatelskou a další literární činností. V letech 1954-84 můžeme sle
dovat, jak jezdí na rekreační pobyty do SSSR či do vybraných Domovů spi
sovatelů po ČSSR (v Tatrách, Karlových Varech apod.). Paradox pro
čtenáře spočívá v tom, že ačkoliv oba jeho rodiče tráví dlouhá léta ve vězení
z důvodů nesouhlasu se sovětizací Československa, Zábrana se ve stejných
letech ocitá v SSSR jako společensky ověřitelný přítel tohoto soustátí, když
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překladatelsky kráčí ve šlépějích Julia Fučíka, atd. Mnohokrát ve svém ži
votě je za tuto činnost veřejně oceňován. Ve stejné době ale tento literát
zakupuje sešitky a do nich zapisuje tajně svou nenávist k veškerosti sovět
ské, fučíkovské a socialistické.

Zábrana je přísný komentátor zlých činů, ale rozhodně ho i sebevětší
zlo, kromě záznamu, nemotivuje k hrdinským činům. On si svá bedra
opásal pokusem o étos skryté nenávisti. Je v tom ale stín orientálního žití
a v Zábranovi samotném muselo být značné jádro despotismu: despota
v temnotě kryje svůj obličej a tvářnost. (Citát ze s. 1049: „Tma mě neumlčela, i když mi temnota zakrývá obličej.“)

Pochopitelně, ani v deníkové literatuře nelze vytvořit étos nenávistného
v
tichošlápka: Zábrana se zároveň od 50. let stýká s J. Kolářem, J. Skvoreckým, V. Holanem, V. Havlem a s dalšími „zatracenci“ v proudu socialistic
ké literatury. Pracuje redaktorsky a edičně v literárních časopisech,
socialismem později zatracených, jako Host do domu a Sešity pro mladou
literaturu. Sám nikdy do KSČ nevstoupil, ačkoliv literáti jím obdivovaní Jedlička, Hrabal, Holan, Nezval, Halas, Blatný - příslušníky strany byli.
Komunistická moc poničila jeho nejbližší - rodiče - v takové míře, že
Zábranu přitlačila až k těm číslovaných sešitům. Zvláště za normalizace se
staly pro autora jediným místem svobody a zřejmě neodmyslitelnou sou
částí jeho překladatelské obživy. V tomto období nachází i možnou osnovu
svých deníků: je to záznamový list moderního člověka, jak prochází smrtel
nými hříchy vstříc smrti. A jak tento převážně duchovní slalom může ovliv
nit básníkovo myšlení při tvorbě. Kdo nedocení tento Zábranův záměr,
dikci Celého života neporozuměl. Proto nejusilovněji zaznamenává do de
níků především hříchy proti Duchu svátému. (V době, kdy většina jeho spi
sovatelských kolegů pozapomněla, že takové hříchy vůbec existují.) Vlastní
nenávistí někdy Duchem svátým přímo lomcuje a snaží se, mezi jednotlivými
šluky nenávidění, Ducha svátého sfouknout. Deníkově. Ano, tu je Zábrana
zároveň vrcholným českým literárním nenávistníkem. Do některých deníko
vých textů sublimuje nenávist k literátům žijícím i mrtvým (Pablo Neruda)
natolik, že existuje-li nějaké literární peklo, pak opakovaně Zábrana touží
být u jeho veřejí dveřníkem. V denících je záznam, že zkoumá obrysy nená
vistné literární dikce i v pamětech V. Černého. Zábrana oproti Černému
tuto dikci prohlubuje i vůči literátům (za všechny jmenuji P. Skarlanta),
kteří snad z osobního styku se Zábranou usuzovali naopak na vztah málem
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přátelský. (V. Černý, když někoho nenáviděl pro špatný charakter či ideové
chyby, nestýkal se s ním: a pochopitelně, oproti Zábranovi šel se svou nená
vistí před veřejnost, v podobě samizdatu či ediční možnosti zahraniční. Pro
tento základní rozdíl v mezilidské etice bude nedobrým vysvědčením pro
českou kulturu, jestliže Sebrané spisy J. Zábrany dostanou přednost před
sebranými spisy V. Černého: jistý rys chytráckého poťouchlictví Čechů tak
bude opět, v kultuře, upřednostněn.) Ale! Opakuji, Zábrana si deníky ne
vedl, aby soupeřil v morálce literární nenávisti s V. Černým: on opravdu
vážil svou nenávist pro misku hříchu nejtěžšího,
y hříchu proti Duchu svatému. (Od Zábrany si nelze odmyslet, oproti V. Černému, jediné vysokoškol
ské zázemí, pobyt na římskokatolické teologické fakultě.) To, co by Černý
nebyl schopen artikulovat - obvinit Boha, že v jeho duši „sfoukl plamínek“ je pro Zábranu žitá realita. Ten plamínek musel sfouknout v duši zuřící
požár nenávisti: takové dvě palčivosti, víra a nenávist, o nestejné míře, ne
mohly vedle sebe existovat.
Jestliže G. Bernanos sdělil, že „lidskou existenci ospravedlňuje jedině
modlitba“, pak J. Zábrana svou existenci ospravedlňoval deníkem. (Ne zby
tečně se jeho vytištěná sbírka poezie jmenovala Stránky z deníku.) Dá se
předpokládat, že s tiskovou podobou deníků počítal, neboť jejich čtivost,
vhodným promísením žánrů i kritických poloh, zvládl s erudicí profesio
nála, který ví o řemesle víc než ti druzí. Záběr deníků i při pouhé dokumen
taci literárních žánrů je záměrně velkoplošný: od RP a Tvorby po citaci
z poválečného Akordu na s. 808, přes zápisy mnohých úryvků ze samizdatu,
až po texty slyšené z rozhlasu a televize. V záběrech deníků u smilstva,
hříchu nejoblíbenějšího ze sedmi smrtelných, umí čtenáři i občanským jmé
nem předhodit (při trošce námahy luštitelské) jména svých bývalých, ale
ještě živých milenek. Včetně ďábelských detailů, kdy matka dvou malých
dětí je dokáže uzamknout, aby měla v přilehlé ložnici klid na cizoložství.
S ním, s autorem záznamu. Ano, s pedanterií, známou u literárních hříšníků
deníkových textů, zaznamenává, kolikrát souložil i s kurvou pravou. Nemí
ním kvůli Zábranovi probírat všech sedm hříchů smrtelných, jak o nich
nabyl povědomí při studiu v semináři. Podotýkám jen, že i obžerství nevy
nechal: po desetiletích je schopen si pro deník vzpomenout, že při hovoru
s literátem měli „vajíčka s houbami“, alkoholu holdoval až k popsanému
poškození zdraví a končil v obžernosti cigaretové, kvůli níž si, jak zazname
nává, byl schopen i penis popálit. A pochopitelně, že v zákonitostech sedmi
hříchů smrtelných dokázal také toto obžerství dovést k blasfemickému
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výroku o „pouti k viržínce Marii“. (Blasfémiemi mariánskými je Zábrana
blízký jinému českému literátovi, který rovněž započal teologická studia v Klementinu - Jeníkovi z Bratříc. V této souvislosti - výsměchu mariánské
přítomnosti v evangeliích - cituji ze s. 834: „Panna Maria přišla na zkoušku
bez impresária“. - Kdepak s Duchem svátým!)

Odpor k Bibli dokumentuje Zábrana na mnoha místech: mnohdy je antibiblickými příměry přímo uhranut. Zvláště před koncem záznamů „Žádná
obhajoba / z něj nesejme to / jak trápil Joba.“ (s. 950) Citát ze s. 635: „Kou
sat do jablka jako Bůh... Proč jako Bůh? Protože bez pomsty. Boha by za to
pomsta nepostihla. Jen člověka.“ A s logikou mefistofelovou, jak ji známe
z českých pohádek, zaznamenává ve sváru s biblickým výrokem rozhořčeně:
„Odpudivá nudnost nepoznamenaných.“

Zábrana neoceňuje budoucnost, dokonce ji podceňuje: budoucností je
pro něj smrt. Zde jde proti veškeré ideovosti současníků a proti ideovosti
našeho moderního světa. Je dobře obeznámen s dílem Danta (promýšlí
i jeho občanské odpovědi) a jako básník se opírá o výrok jeho hrdiny z
Pekla Božské komedie. Tam, kde se Farinata degli Uberti svěřuje, že po
Posledním soudu zatracení přijdou o svou jedinou výsadu: o podvojný poh
led. Nebudou již moci předvídat z pekla budoucnost, protože žádná bu
doucnost nebude. Tento hrozivý úmysl podvojného pohledu zatraceného
proroka vzal Zábrana za svůj při literární tvorbě deníku.
V podvojném pohledu se ale nezabývá jen tradicí křesťanské teologie.
Jemu v jádru vadí i teleologické názory starých Řeků. Zápis ze s. 853: „Bůh,
který nechce být poznán a není poznáván svými. (Tak. Jedině tak. Hermes
Trismegistos se mýlil.)“ I proti názoru Permodinese, učitele Sokrata, že
Pravda - Bůh je oddělen od jevů a od názorů, se Zábrana bouří. Jevy a ná
zory socialistické pod vlivem KSČ, deníkovému Zábranovi naprosto
nepřijatelné, cítí jako dračí setbu neoddělenou od Boha. Dva zápisy po
sobě jdoucí ze s. 606: „Hoře z rozumu nahradilo dnes hoře z režimu. OFĚRA / A k tobě, pane, volám z hloubi. / Ofěra hlavy do plynové trouby.
/ A láska? Falši neodtroubí.“
Faleš se stává zaklínadlem Zábranova světa: falešný je Bůh, falešná je
láska, falešná je normalizační literatura a to vše v pozemské peklo neod
dělitelně zamíchal do sebe falešný socialismus bolševického typu. Falešní
jsou kněží: i tolik vězněný opat Tajovský je zaznamenán v denících pro ne
rozpoznání falše režimu, když pochválí opravu církevní nemovitosti. V de
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nících nezachytíme ani jednu rádnou kněžskou postavu - obsese častá u ka
tolíků, jestliže pozbyli víry. Zle tam dopadá biskup Lebeda, možná právě
proto, že se rovněž účastnil na knižním toku české literatury. (Autor mnoha
sbírek poezie, které bibliofilsky vycházely po celé údobí socialismu.)
Zábrana na něj vzpomíná jako na svého spirituála v semináři v letech 195052. A zdůrazňuje u tohoto biskupa, který se jako spolupracovník kardinála
Tomáška dožil polistopadových změn, kolaborantství s režimem. Zábrana
prostě neodpouští nikomu (i dceru kriticky zaznamená, když za ním ne
dojde do nemocnice), jakoby v hrůze, že jemu nebude odpuštěno. Jestliže
popisuje humpoleckého katechetu v několika časově oddělených výrocích,
vychází mu z toho maloměstská figurka s oplzlým přídechem. (Ačkoliv byl
za účinnou neposlušnost okupantů odpraven gestapem.) A když vzpomíná
na svého spolužáka teologa, akcentuje, jak mu cenzorsky zasáhl do struktu
ry sloky první tištěné básně. Ale v zahledění do odvahy deníků už mu při
tomto záznamu nedochází, že první tištěnou báseň měl právě v nově založe
ném, kolaborantském Duchovním pastýři, a to ještě jako příspěvek k oslav
nému datu 1. května 1951, kdy stalinismus vrcholil. S názvem Jarní
díkuvzdání! Ovšem, jako při každé systémové kritice, když bije Zábrana do
věřících, má v mnohém pravdu. Ale jak štítivé to činí, když na s. 776 zazna
menává: „U řadových katolických intelektuálů mě vždycky odpuzovala
přímo morbidní záliba v diletantství.“ Ovšem hodnotí-li předtím Zdeňka
Rotrekla jako „amatéra, který o překládání nic neví a překládat neumí“,
má pravdu? (s. 675)
Vždyť i tam, kde se Zábrana sebehodnotí nejvíc, v poloze jazyka, pro
který má v denících přímo vášnivé zaujetí, postrádají některé jeho soudy
potřebnou jakost (profesionála). Tak na s. 649 při výroku „Jazyk je má po
slední svoboda“ rozhořčeně kritizuje zavádění pojmu „hmotnost“ místo
„váha“. A úvahu shrnuje: „Ale tyhle akce nevyjdou, nevyjdou jim, stejně
jako v roce 1938-39 nevyšlo pivním vlastencům zavádění „ryze“ českých
slov opruž místo pneumatika a podobně).“ Zde se Zábrana amatérsky mýlí.
Ryze česká slova v té době nezaváděli jen „pivní vlastenci“, ale i důstojníci
štábu z 1. republiky, jménem známí a za hrdinný odboj popravení okupan
ty. Citoval-li Zábrana neúspěšnou záměnu pojmů z oblasti automobilismu,
pak mylně opomíjí z téže oblasti velmi úspěšnou záměnu např. autostrády
(v jazyce i české literatuře do konce 30. let již pevně zachycené) za no
votvar dálnice.
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Zábrana v denících přesvědčuje čtenáře o tom, že mu jde o Ducha prav
dy. S ironií zesměšňuje ty kolegy překladatele, kteří byli schopni překládat
komunisty jako Fadějeva, aby takto ideově vyškoleného čtenáře deníků
přímo skolil záznamem své účasti na recepci k 30. výročí existence nejvýra
znějšího prosovětského nakladatelství u nás. (Kam byli pozváni i zástupci
Střední skupiny vojsk a kde se navíc dokázal pobavit se stalinistkou maxi
málního formátu, Gustou Fučíkovou.) Ano, nebyl schopen poodejít stra
nou, neboť konvence, umožňující mu profesionálně překládat za totalitního
režimu, úzkostlivě zvládal a dodržoval. Pro tyto situace má Zábrana vy
světlení v závěrečných záznamech (s. 1095): „Někdo přečká v otevřené
ráně. Přilne k ní, rád, že se nehojí.“

Jan Zábrana byl poznamenaný otřesným osudem svých rodičů, dlouho
letou nemocí i ztrátou víry. Z literárního hlediska, přes veškeré výhrady
výše uvedené, duch pravdy v jeho díle existuje. I v tom čitelném leitmotivu
všech sešitů: „Mé omyly mě omilostní.“ Tato krutá věta, modlitba moder
ního člověka, přivádí čtenáře k zamyšlení, zda věrný syn svých rodičů, vy
znáním národních socialistů, neproklamuje i jejich ideovost. Světa
stavěného se vší potřebnou důsledností na zvláštní bojovnosti: budu vám
odporovat, způsobem, který není trestný. Proto je ta bojovnost tolik papíro
vá, zaznamenávaná na papír sešitků. A nelze při hodnocení Celého života
opomenout záznam, jak Zábrana v počátku 50. let klečel pro památku Ortena při trafice na vltavském nářeží, kde Orten naposledy zamával na
dívku. Zábranovy sešity, včetně zapsané poezie, stejně jako sešity Ortenovy,
nemohou být v kontextu české literatury opomenuty. Zábrana si byl vědom,
že v jeho literární ideovosti celoživotní, byl dvouletý pobyt v škamnách ka
tolické teologie skutečným omylem. Tu připomínám nenápadný záznam, že
nebe má „postranní vchod pro umělce“. Ano, byl si vědom toho, že životní
omyl ideový, propojit se v semináři s církví, nahradil systémem daleko neú
prosnějším. A proto podobný omyl ho může v očích soudce omilostnit.
Iva Kotrlá
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Knihy, které by neměly chybět v knihovně
čtenáře 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 lidových maleb na skle.
Cena 180,- Kčs
t

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
Váš talent
.... každodenně koncipovat a aplikovat
ekonomii v kultuře,
naše poslání
.... doprovázet Vás.

