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O zítřku víme jednu věc:

Bůh bdí dříve, než se probudí slunce.

Ivan Slavík
Že by?
Byla to píseň labutí?
Anebo výzva k lehkoobutí?

Nevím
Já nevím nic
korunován na pána z Nemanic
Ovšemže sobec psavec sketa
jak rikas:
to je mé bohatství veškerého světa
K tomu se přiznávám
a je to jediné
co mám

Přece snad nejsi ze všech nejhorší
skandují moje profetické vši
Ovšemže Nesmírně jsem bohat
už párkrát málem jsem se z toho pomát
Potřetí
odejdu do neznáma podsvětí

Kdopak nás potom posvětí?
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Vlasta Tylová

Moje fóbie
Motto:
Vzít za úzkost jak za kliku
a vejít.
Jan Skácel
Před velikonocemi u mne vrcholí fóbie vůči místnostem, jako je hospoda
IV. třídy či jiná nízká místnost, kde podléhám vlivům špatného a líného
myšlení. Opilci vytvářejí nízké myšlenkové prostředí, o tom jsem se
přesvědčila po jednáních Literárního klubu v Brně. JAK ale vznostný,
oproti nízkostem světa, je chrám v Doubravníku! Tam je cosi z moravanství, modlitebně skrytého u řeky mezi kopci, kde fóbie neodolají mramoru,
skrývajícímu mši svátou. Ale jen vyjdu ven a zahlédnu hospodu IV. třídy
naproti, je mi jasné, že není úniku - po úniku. Z celé mé vlasti a z tajného
krásného kusu Evropy učinili ti kremelští hospodu IV. třídy, plnou opilého
a nízkého myšlení. Jednou jsem v Olomouci vlezla s místním českým básní
kem do hospody IV. třídy, kam mne pozval po zisku honoráře z nakladatel
ství Profil. Aby se mnou ho propil, jak mě přesvědčoval, ale nestalo se tak,
protože v ústrety nám zazněla ruština! Z Moravy a dalších velkých kusů
přilehlých zemí učinili kremelští hospodu IV. třídy, z níž již zní i u nás jen
ruština. Ale dopadnou stejně, jako když chtěli ulít největší zvon světa, který
nikdy nezazněl a ve své obrovitosti pukl tak, že jeho odtrhlým otvorem lze
do něj v Kremlu vstoupit, a uvnitř ve zvonu je v přítmí putyka IV. třídy,
v níž zní ruština! Ale když zvony v Doubravníku o velikonocích mlčí, do ne
děle, trpím tím! Trpím rusofobií, rozhodně nejsem rusofil. Mám strach
z toho krutoděržaví či huboděržaví. Slyšela jsem již hodně ruských pódio
vých řečí, takových těch rozmáchlých, zdůrazňujících přízvuk. Přitom je
ruština docela příjemná řeč, což si uvědomuji až teď, zní kultivovaně, •
sevřeně a jemně. Ze stanice Svoboda.

Občas tedy slyším krásnou, jemně stylizovanou ruštinu nezvykle znějící.
Přesto stále a jen pro sebe píši malá písmena tam, kde se žádají velká, třeba
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sovětský svaz. Bůh zase píšu s písmenem velikým, jak bylo zvykem. Také
s velkým písmenem začínám to, co se týká Boha, dále pak, píše-li se dnes
Bůh s malým b, měl by se psát i Lenin s malým 1, což odvážně činím. Ale
toho strachu! Vše je tak poruštělé a poserjožované, až po fosfátování za
Kateřiny II.! Úzkost? Vseje fenomén, jak říká Karel Sýs, ten básník, nyní už
bohužel proslulý. Seděl v mém kvartýře, když se tehdy opil v klubu. „Co
když je krása jen vada sítnice a nejkrásnější je zadek Hotentotky?“ - říkal.
Eduard Petiška zas: „I dlouho připravované rozhodnutí může vést k omylu.
Nač tedy vyčkávat?“... Člověk táhne myšlenky na konec světa. Až zkamení.
To myslím taky řekl Petiška. Je to fóbie? Byla jsem na zájezdu se studenty
JAMU. Dva si natrhli šlachu na lyžích, dva zlomili lyže, mně omrzí palec.
Omylem jsem si tam vyměnila lyže za jakési dětské. Napadla spousta sněhu,
z něhož trčela věž Pradědu jako v měsíční krajině. V zotavovnách si léčili
ostravští havíři silikózu pivem. Byla jsem tam jako „spisovatelka sbírající
dojmy ze sportovního a uměleckého prostředí.“
Mám také klaustrofobii, cítím sevřenost přísně střeženého území. Klíma:
„Schopenhauer, sháněje důvody pro pesimismus, zapomněl na jeden: že
existují límce a kravaty.“ Jenže ony existují ještě horší věci, to Klíma ne
věděl... Cestou z Ostravy bylo vidět staničku Suchdol nad Odrou. Je
přejmenovaná na „Ať žije a sílí“, nevím ale co, byl tam sloup. Přerov je „ko
munismus mládí světa“... Ono vlastně zblbnutí je jediný únik ze všeho svin
stva. V každém větším domě je cvok. Quodlibet... počasí se poněkud
zlepšilo, není-liž pravda? Pracující konzument nutně vlastní televizor.
Fóbie? Přišla mi přihláška, abych jej přihlásila, aniž jej vlastním. Platíme
daně, měla by se platit daň z přepychu i za to, že žijem. Byla jsem kdysi
v Lanžhotu, sevřenost přísně střeženého území. Byla jsem tam v zakázaném
pásmu, až u Dyje, kde chytal Rakušan do čeřenu ryby, co by kamenem do
hodil. Předtím bylo několik kilometrů jízdy, v zakázaném pásmu, pak dráty
a věže a dál jen na propustku, byly tam naftové vrty. Exkurse pro literáty
věrné socialismu, bez fóbií. Už ne pro mne, už ne...

Trpím tedy všeobecně uznávanými fóbiemi, všelijakými těmi tenzemi,
asténií apod. Strachofobií ze všeho. Také ze záměrně chatrných a chatrní
cích stěn. V paneláku. Že nezámčrně? Ale jak by pak mohly být psány po
sudky na obyvatele uvnitř jejich soukromí? Když můj rádiotranzistor měl
poruchu, vyrážel chvílemi zvuk, třeba právě název stanice, bez ohledu na
tlumící knoflík. Což právě vždy ztiším. Tím pádem trpím sousedofobií. Sou-
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sedká řekne: „Ta stanice je přece zakázána/4 Nevedela jsem, co tím chce
říct, vysvětlovala jsem jí, že rádio slouží k tomu, aby se hejhalo hejblátkem
sem a tam, a že jsem nikde nic nečetla o nějakém zákazu. Není to ani
zapotřebí, rušičky se o to postarají. Sousedka vyděšeně pokračovala, že je
vše přece slyšet přes stěny, tak jsem sejí ptala, zda mne chce snad udat, že
tomu ale stejně nerozumím. To že ne, říkala, ale kdyby někdo tak učinil, to
by mě prý odsoudili (snad k trestu odnětí svobody). Ale taje dávno odňatá!
Je to přece zločin, říkala ta paní. Nevěděla jsem, mám-li se smát či co říct.
Připadala jsem si jako v kaíkiádě. Mám tedy sousedofobii. A dá se říct, že
trpím všeobecnou anthropofobií, nejen soused přece může být udavač.
Beru do ruky útlou knížku „Člověk a lidská práva“ a opět a opět jsem
uklidněna, neboť je dovoleno vše. Nejen poslech informací, ale i jejich
šíření, je dokonce dovoleno mít vlastní názor. Mnoho lidí toho nevyužívá
nebo názory nemají. Bojím se tedy davu. Lidé se dělí na různé podskupiny
a čeledi, na sousedy, vojíny, domácí i cizí, orgány vébé, laureáty, předsedy,
nositele infekcí a řádů, choleriky, melancholiky, pak na pracující a důchod
ce a příživníky, ale měla bych rozškatulkovat ty fóbie a ne lidi.
Mimo klaustrofobii mám i agorafobii, trpím venku pocitem ohrožení
všemi fóbiemi, všudypřítomnými a neviditelnými. Moje polyfobie a polifobie (neb město mě ruinuje přemírou hluku) jsou už nepřehledné, mám motorofobii před auty zastavujícími před domem, kde bydlím, zvonkofobii
před zvoněním, proto už mám odmontovaný zvonek a na telefon mám vypí
nač, mám klcptofobii, pokud píšu na papír, tak mám papírofobii, myšlenkofobii proti zakázaným myšlenkám, názorofobii. Mám i všelijaké averze,
odpory k vibracím zvuků slyšených omylem, v samoobsluze i z rozhlasu,
takže prchám, aniž nakoupím rohlík, k znělce linoucí se přes zeď! (A hlasa
telé našich Hvězd a Vltav hovoří česky nějak zaostale, nadneseně, nepřiro
zeně, afektovaně, primitivně. O obsahu řeči vůbec teď nemluvím. Pouze
o hlasech.) Jakou mám nepřekonatelnou nechuť k tupému davu, k progra
mu jejich televize... Trpím odporem k fóbiím lidí vyděšených a přizpůsobe
ných vlivem fóbií. Můj strach se soustřeďuje totiž mimo mne, bojím se
o sebe jen jako o nositelku myšlenek a majitelku popsaných papírů. Bojím
se o tyto věci. Docela hmotné, hmatatelné papíry plné záznamů. Můj otec,
jenž nepovažuje literu za hmotnou věc a uznává jen hmotu plnou přitluče
ných hřebíků, neví, že jsme se dostali dál od doby jeskynní, stále jen konsta
tuje, že nedovedu vydělat peníze, v čemž má pravdu. Můj otec totiž
nedávno řekl, že co z toho mám, že mám nějaké papíry, kdybych umřela
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a někdo to hodil do smetí, že se svět nezboří. Jistěže se nezboří a také
nemám zájem svět bořit. Jsem obklopena silnou vrstvou papírové hmoty.
Strach souvisí s touto skutečností. Až budu této hmoty zbavena, ne až to
někdo hodí do smetí, ale až to odevzdám, bude po fóbiích. (Současně bude
i po mně.) Odešla jsem za hranice smyslů, těla, nemohu ale odejít za hrani
ce státu. Proto se bojím, abych to stihla, hlavně opsat. Že bych psala snad
něco nedovoleného? To vůbec ne! Přísně se držím pokynů z útlé knížky
„Člověk a lidská práva“. Bojím se škodlivého hmyzu, telefonu, neočekáva
ných návštěv, bojím se o svou hmotnou obklopenost sestávající z papírů. Je
to můj jediný majetek. Ale nepřivydělávám si tím. Otec by mínil, že se žije
pro vydělávání peněz, což ale nechápu. Když mi vyšel fejeton Panelový věk,
všichni lidé z přízemí se urazili, někdo nadával, odmontoval ceduli ze zvon
ku, prý píši o nich. Každý se našel. Pod rohožkou jsem měla slupky z pome
rančů. A někdo otiskl botu na stěnu u dveří. Jindy byl ve schránce dírkama
spálený dopis, pozvánka na schůzi Klubu. Vidím ty dobové stíny z profilu...
Jiří P. Kříž říkal, že kdybych zemřela, ať převedu literární práva na Klub na
pití. Co je to realita? Je-li tvrdá. Fóbie? Dá se zjemnit nečasovostí. Nadča
sovostí... Dnes byla z okna vidět Pálava jako vycíděná sidolem. Dvouhlavá
hora... Majakovskému říkali, kdy se konečně zastřelí. A tak se střelil do
hlavy. Bylo mu 37 let. Ale naši básníci se místo střílení upíší, až se to dotýká
hvězd. Vzbudilo by to i buditele. Člověk by slzel dojetím nad tou monu
mentalitou! Na ulici zatím přibývá aut, plechovýho svinstva, výraz blahoby
tu... Člověk by se rozčílil až do úplného fejetonu! Literatura se rodí
z naštvanosti. Z Klubu?
v

Fóbie? Čtu Maziéra opět po čase, „Tajemství velikonočního ostrova“:
“Nevěřte, že je možné umlčet tu nezemskou jasnozřivost těch, jimž říkáme
TAMTI.“ ... Pro smilování Mlhoviny! Jak říká Lem. Vaše galaktičnost do
volí, atd. Zdálo se mi, že se Lesná stěhovala na Centauri. Ve vesmíru plava
la Tau-Velryba a jeden sólokapr. Místo víza byly vstupní modlitby. Na
magnetofonu, typu „strč prst skrz krk“ (to je sen, nemůžu za sen). Také
fóbie? Jakýsi robot příšerně svítil a samočinně škrtil (jako Vraždy v ulici
Morque E. A. Poea). Náhle se ozvalo kosmickým hlasem: „Ukradli nám
kyslík!“ Zlosyn byl na baterie, které se právě vybily. To mne zachránilo. Ve
snu bych se zadusila. Sen pokračoval: praotec Čech, byv vyrušen z lezení na
Říp, učinil horolezecký výstup na Mars. Všichni se živili stravou okovanou.
A s řevem „davaj Primky“ ti snědli hodinky. I s řemínkem... Na souhvězdí
Galoš se vyskytly spalničky. Uvnitř nervového systému vzniklo zemětřesení.

6

v

Postupně šířené do Mlhoviny Drak. Ředitel byl na rekreaci helioexpresem
v rovině Ró. Dívky přicestovaly v ledoborcích. Země byla seřízena na 10
oběhů za den kolem SSSR. V souhvězdí „Zpátky ni krok“. Dynastie s heral
dickým znakem bílé holubice v rudém poli byla krvavě potlačena.
V Jindřichově Hradci právě proběhl poledník. Patnáctý. Pamatuju si to
jako dítě, jak jsem čekala, až ten poledník proběhne. Odpočinul si až na
pólu, kde se rozplynul v bod... Fóbie dospělosti!

Jsem vděčna Bohu za každý další den. Jakoby za zázrak. A že smím plnit
svůj plán, tak dokonale v nesouladu s osamělým člověkem, který by měl žít
v klidu, bezpečí a zajištěnosti. Vybrala jsem si jiné cíle. Zajišťují trvalé na
pětí, rozvrácení zbytku soukromí, řítím se do situace, kdy normální člověk
by padl pod nánosem fóbií. Fóliové stěny mně přestávají vadit, protože je to
dočasné a ještě moc hřejivé, jsem skromná, i když mi někdo buší nad hla
vou. V postředí, kde by sotva dovedl někdo něco tvořit nebo opsat jedinou
větu. Takže útočiště bytu mi ještě patří. Jen já nepatřím sobě. Vydávám se
mimo spořádaný život. Cestou svých práv. Jak ujišťuje, tak nějak iluzorně,
ta knížka. Pak skončí moje fóbie a budu vydána všanc uskutečněným plá
nům. (Franz Kafka: „Člověk nemůže žít bez trvalé důvěry k čemusi nezniči
telnému v sobě.“)

Nakonec i básník je člověk. Bývá většinou vyděšen ze lží, které nahrazuje
pravdou. Můj strach je vecpán do kufru. Kdybych náhodou zemřela, nevy
hazujte to. Je tam návod, jak bojovat proti fóbiím. Třeba se to bude něko
mu hodit. Pomodlete se.
(1988)
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Pero Stijepčevic

Balkánští běsové
Naše balkánská povaha je syrová, plná odboček a paradoxů. V duši po
zdvihnou se jakési podivné vichry, zrovna jako když se v létě zdvihne na
cestě smršť prachu, což lid nazývá tancem nečestných. Oba dva rysy, divo
kost i nestálost, jsou nesympatické vychovateli a filozofovi, umělec však
může z nich vydobýt zvláštní hodnotu. Můžeme si ale klást otázku, zda
může umělec dostatečně vyjádřit onen tanec nečestných, tu smršť prachu,
onu syrovou větrnost v člověku vůbec. Dostojevskij popsal ve svém románu
Běsi mánii určitých idejí, jež vstoupí do jisté generace a ovládají jednotlivce
až po zapomenutí i šílenství. Dnes se hovoří o intelektuálech, o restrukturálních idejích. Můžeme jich užít i u obyčejného člověka, jehož formovatelná duše reaguje na vlivy plaše, často v úplném zmatku až do nesmyslnosti?
Ano, je dnes v naší situaci méně logiky. A systému. Situace řídí se mnohem
víc citovými momenty než rozvážností. Člověk se právě příjemně usmívá,
ale dotkni se ho slovem a již zablýskne se nůž: zlo hotové! Jacísi běsové
přiletí a zmizí a jiní drží lid v zajetí po věky. Zachváceni jimi, opásávají se
lidé ohromnou hadovitostí a přecházejí přes všechny nemožnosti jako ná
měsíčníci. Jedni jsou ohniví, schopni co nejvíce heroova vzletu, jiní těžcí,
trpěliví jako hraniční kámen, třetí moudří, čtvrtí sobci do sveřeposti, pátí
hladoví jako hyeny, šestí schopní co nejčastější oběti. Vše toto je v našem
světě. Zajímavost vyvstává ovšem vždy, jakmile se objeví v jediném člověku
víc oněch světlých i temných sil, ne aby se sjednotily, ale neustále se potíra
ly. Tu je člověk potom hračkou vnitřních běsů, jež se v něm zmítají. Který
konec světa může vyprávět o hroznějších činech než Balkán? Kde bývaly
větší hrůzy a kde zářivější blesky?
v

Jsou snad naše paradoxy obyčejným zjevem u hrdých a mladých národů,
které ještě neuniformovala civilizace dostatečně? Nebo ještě v nás pokra
čují nedokončené bitky Avarů a Albánců, Kumánů a Turků, Němců a Lati
nů a tolika jiných, jejichž prolitou krví se ještě pění naše slovanská krev?
V každém případě jsme pestří vnějškově i vnitřně, materiální i morální kul
turou, přijímáme cizí vlivy a vždy jsme je přijímali, od středověku, do klo
bouku i do vztažené ruky. Hladoví-li náš člověk přesto po materiálních
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statcích, hladoví i po duševních. Tak se v našem člověku neustále potírají zdědě
né síly s oněmi, které přijímáme školou a novou situací. Horský vlk se posadil do
křesla, má vznešené úmysly: až v jistém okamžiku ukáže drápy a zuby.
Balkánská země rodí myslitele, básníky, světce, ale jako pastorky, pro které
má málo času. Matkou je zde tvrdost, patriotismus jediným hořkým nápojem.
Hle, neplnoletého studenta, život je mu milejší po každé knize, duše letí k nebi
jako sokolík a celá jeho přirozenost mu přikazuje, aby rostl - a ona matka tajně
našeptává, nařizuje: vezmi pumu, skrč se do záseku, ubíjej, vraždi!

Balkánské rasy jedna druhé vylupují oči - neboť mají stejný osud, stejná
nebezpečí, stejnou budoucnost. Osvoboditelé tyranizují a tyranové chtějí
osvobozovat. Čím je pro umělce psychologie oněch bojovníků, kteří
nepřestávají rozsévat zkázu po této nešťastné zemi a jsou přitom lapáni
v děrách jako zvěř? Je tato mánie herojského druhu vůbec vědomá? Nebo
je zde člověk pouhou obětí, hračkou vyšších běsů, kteří ho časem zaskočí
a více ho nepustí? A kolik je zapotřebí slepé, nemyslící nenávisti, aby vše
toto vydržel? Ve škole všechna etická díla vysvětlují lásku, nenávist hraje
přinejmenším stejnou úlohu. Balkánské národy vycházejí před jeskyni jako
mladý lev a hltají očima nebeskou klenbu: ale zjeskyně je slyšet skřípot zubů.
v

Žili jsme zřejmě v tak intenzívním vlasteneckém nadšení, až jsme
zlepšovali mimovolně naši historii i našeho člověka. Ukazovali jsme ho
umytého, učesaného, oblečeného podle módy. Bylo v tom mnoho literatury.
Každý literární hrdina září nějakou aktuální ideou, jejímž nositelem ho uči
nili. Ale umční je zapotřebí celých lidí, a ti jsou vždy složitější. Nadáni tak
mimořádně bohatým folklórem, kreslíme pestrost našich typů mnohdy dle
formule jeden jako druhý, místo abychom vzali jedinou osobnost a snažili
se v ní najít vnitřní různorodost. I tím jsme rozhodně syny jihu, kteří více milu
jí vyprávění než filozofování. Vyvíjíme nejčastěji jemný smysl pro krásu formy,
krásu povrchu, ale jak se bojíme hloubek! Nevím, je-li balkánská duše hluboká:
ale jsou zde víry, nutné vody, zmítající se v divokých soutěskách.

A tak nejen v hrdinech naší literatury stále více přibývá silné vnitřní paradoxnosti, jež se vysmívá logice. U nás zákonitě mezi „apollinské“ hodnoty
vnikají i „dionýské“, dynamické. To je pro umění výhoda - spěje tak nejen k líbivosti, ale i ke katarzi! Katarze: polekaný proběhnout peklem.
Vyvýšit se nad pekelné balkánské prostředí a dát se na cestu tradice
národní poezie, která, i když vypráví o zlu, mění se v krystalické tóny, po
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vznesená oním transcendentálním, bolestná v étosu, diskrétní v érosu - to
vyžaduje dnes být víc než básníkem, přímo kouzelníkem.
A přece, když už jsme téma nakousli: mezi nejkrásnější místa naší
národní poezie náležejí ta, kde se tuší svěžest krásy a kde se, jako u Aischyla, rozum zastírá strachem. To jsou ona místa, kde z hrdinovy duše vycítíme
démonickou větrnost smrště. Pouze jediný příklad: Marka, největšího
národního ochránce před Turky, zahnal vzdor, aby sloužil - Turkům. Mar
kova umělecká tvářnost je daleko silnější Milošovy i oněmi ostatními para
doxy, jež jí dávají tragickou velikost. Marko je surový, plachý, nevděčný
svárlivec, jako je i dobrý, spravedlivý, neúmorný, neovladatelný - zatímco
Milošova momentka je jedním vzletem bez těla. Meštrovič učinil datum
v našem umění tím, že do svaté kosovské legendy vnesl vichry démonských
sil. Co učinil z ikony, kterou jsme zvali Bitva na Kosově poli, kde se každý rytíř
podobal sv. Jiří? Hlava zloby i Marko na koni do krajnosti ukazují ono niterné,
metalogické pojetí heroa. To není již „krásný junák na onom světě“, ani krásný
nápis pod obrazem, ale útok běsů zachycený v tvaru člověka.
I Ujegoš platil Vukovi svůj tribut, když podal dokonalou galerii typů,
prožehnuvších poezií panoráma celé země i zvyků. Ale hlavní síla Hor
ského věnce není v tomto folklóru. Umělecké jádro Vijence dodnes vyjádřil
nejlépe Slobodan Jovanovič: to je ona „atmosféra nedosažitelnosti historic
kého osudu a nevysvětlitelnosti povinností člověka“, ono paradoxální a jako
„náměsíční vytržení“, v němž vladyka Danilo, původce vraždění Turků, „lká
nad nimi jako nad svým osobním neštěstím.“ Hle: nenaříkají oběti, ale jejich
kat, a to, smím-li dodat, nikoliv proto, aby se ospravedlnil před lidmi, ale aby
žádal rozhřešení od Boha. To je nejvyšší stupeň našeho hrdiny.

Dodal bych (pro umělce) ještě i to, že vladyka Danilo je typickým příkla
dem oněch staroslovných Nemanjičů. I oni byli v duchu jako kníže - biskup
cetiňský, svědci krvavých rukou. Pobožný Nemanja pobil krvežíznivě bratry
Bogomilce, u zbožnosti jeho potomků vždy převládla jejich knížecí vášeň.
Za noci bratr bratru vypíchává oči a syn škrtí otce, za dne však staví božské
monastýry, „nebeské schody“. V těchto stavbách vždy byla politika i úskočnost a cokoliv chcete: ale, zdá se mi, že je může správně ocenit jedině ten,
kdo v nich procítí všechny ty charakteristické boje pozemských i nebeských
vášní jejich zakladatelů. Monastýr, to je vykoupení duše. Preradovič krásně
řekl, že naše historie je „velikým souborem básní“, ale jen velice málo
našich umělců hlouběji vniklo do onoho zlatého bludiště, jímž je náš
středověk. Náš středověk zůstal v literatuře celý v nedělním rouchu i nála
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dě, jako sedláci Janka Veselinoviče. Zde má každý svoji úlohu ve výchově
omladiny: Uemanja zakládá, Milutin se žení, Dušan vítězí a Lazar se obětu
je, zatímco Vuk a Vukašin jedině zrazují. Je možné, aby v řecké národní
epopeji hrdina po celý život jen vítězil, je možné, aby v naší Dušan jen
vládl. Historie však není utkána z logiky, ale ze sil.
Kdo nám podal v literatuře tak silnou osobnost plnou síly a protikladů,
jako třeba
Miloš Obrenovič? Miloš Obrenovič je současně národním soudv
cem Šalamounem i zhýralým zástěrkářem, negramotným sedlákem i opatr
ným diplomatem, představitelem míru pro venek i šíleným katem vnitřních
protivníků, begem, jenž nenávidí Turecko. Kdo se ale pokusil podat Karadjordjeviče? Kdo podal vnitřní „běsy“ Gavrily Principa? Toho, jenž ubíjí ve
vášni, aby byl spravedlivý, jenž chce osvobodit prostředí, jehož větší částí
dokonale pohrdá pro její hamižnost a zbabělost, miluje mládí i dívky a chce
umřít, naprosto chladně provádí atentát a potom strašně ve vězení naříká
strachem, aby nebyl hrobařem svého národa.
V člověku je cosi iracionálního, cosi démonického a přitom tato logika
není naší, a to je ta největší okolnost pro umělce. My všichni vidíme lidi, je
jich životy, jejich nálady, démona vidí jedině umělec. Není potřeba milovat
paradox ostentativně, ani zdůrazňovat iracionalitu do té míry, až se popsa
né stránky stanou nepochopitelnými. Abychom si zde rozuměli, cílem je
metalogičnost, a tu nikdy nezaměňujme s nelogičností. Bez ohledu na chao
tický svět lze tvrdit: v chaotické myšlence i větě nesevřel básník chaos, ale
chaos sevřel básníka.

I v našem světě se dítě ustrašeně sklání nad kalužinou: vidí v ní dole útěk
oblaků a zdá se mu být bezedná. Před největšími uměleckými díly nabývá
me všichni jakési dětské duše a chvějeme se; zde všude je bezednost dojmu,
oblaka letí, půda se pohybuje pod nohama. Poválečné umění, snad s větší
zkušeností než dříve, učiní nápor pro další průnik ze včerejší rovnováhy,
eurytmie, líbivé šalby ducha - tedy kamsi za kulisy života.
Jednoho večera jsem poslouchal se svým přítelem koncert v rádiu. Hos
titel naříkal, že za války charakteristické poruchy příjmu kazí hudbu svým
hvízdotem a skřípotem. Ale kdosi řekl: „Ne, toto je zajímavější. Což se vám
nezdají ty zvuky být hrou šílených duchů, kteří létají kolem nás, v jakési jiné
dimenzi a my jsme jim pouze otevřeli naše uši?“ Takto jsou bezední ti, co
zdvihají prach po letní cestě, v tanci nečestných, a i oni, kteří nám ruší
vnitřní koncerty duše.
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Karel Komárek
X/

Návrat Jana Cepa
Vrací-li se spisovatel do literatury po několika desetiletích nebo dokon
ce po své smrti, je to vždycky jiné, než když do literatury vstupoval. Ocitá se
v jiných podmínkách, než v jakých tvořil, oslovuje jiné publikum, než k jaké
mu se obracel. Podněty, na které reagoval, jsou zapomenuty, a vyjadřování,
kterým chtěl upoutat, mezitím vyšlo z módy. Ti, kdo se snaží jej rehabilito
vat, nedosáhnou zamýšleného úspěchu, i kdyby vydali celé jeho dílo
a přesvědčili veřejné mínění o jeho nepochybném významu - a i to se málo
kdy podaří. Škoda způsobená vymazáním spisovatele z literatury se nikdy
nedá úplně napravit. Je samozřejmě rozdíl, jde-li o autora s významem do
bově omezeným nebo naopak trvalým; ale i tvůrce hodnot nadčasových je
nepříznivými zásahy poznamenán a jeho škůdci by neměli mít zcela klidné
svědomí, ani když vidí, že se pronásledované dílo přece prosadilo.
v

Nynější návrat Jana Cepa do české literatury vypadá definitivněji než ten
první koncem šedesátých let, a přece je v něčem komplikovanější než ná
vrat jiných spisovatelů se stejným osudem. Jan Čep se vrací i se svým dáv
ným označením „katolický spisovatel“, které sice může znít sympaticky
vzhledem k tomu, že takto označení spisovatelé byli za komunismu proná
sledováni už z principu, avšak zároveň řadě lidí napovídá, že takového spi
sovatele není třeba brát vážně, neboť dílo katolického spisovatele je
závazné hlavně pro katolíky. A skutečně se zdá, že Čepovým názorům svět
příliš nenaslouchá a všímá si jiných věcí člověka než jeho duchovní per
spektivy. Další nálepka na Janu Čcpovi - emigrant či exulant - činí jeho dílo
nezávazným poněkud nechtěně. Rehabilitovat exilového spisovatele je nut
nost, kdežto číst jeho dílo je pouze možnost. Společenské uznání spisovate
le dá paradoxně méně práce než poznání jeho díla. Cena, kterou Janu
Cepoví v jeho rodné zemi posmrtně udělili političtí představitelé, zde zatím
není vyvážena zájmem čtenářů a vydavatelů. Velmi snadno pak tento nedo
statek vyvolá námitku, že bývá rehabilitováno něco, co nemá vnitřní kvality,
nýbrž jen vnější náležitosti. Aby nevzniklo podezření, že návrat Jana Čepa
se děje pouze kvůli jeho někdejšímu vyhnání, je třeba velmi intenzívní inter
pretační práce s jeho dílem.
v
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Kde je návrat, tam musel být nejprve odchod, a tragika odchodu se Jana
Čepa týká hned v trojím smyslu. Na díle Jana Čepa se nesmazatelně proje
vilo opuštění rodného kraje, rodné země a rodné literatury. Domov je vel
kým tématem Čepová díla a velkou touhou jeho života. Láska k rodnému
kraji, který je dějištěm většiny jeho knih, však někdy jeho čtenáře zmátla.
Někteří interpreti se chytili faktu, že Cep zobrazuje většinou život na vesni- ,
ci a v jistém smyslu jej nadřazuje životu městskému, a proto řadili Čepa do
blízkosti ruralistů. Avšak Čep miluje ve svém domově především rodný kraj
a teprve potom venkov; nepovažuje venkov za ideální a definitivní dějiště
lidského údělu. Rovněž nechová k rodnému kraji city idealisticky vlaste
necké; naopak kritizuje zastydlé vlastenectví vesnických osvětových činitelů,
kteří propagují přimknutí k rodným kořenům, jako náhražkovou ideologii.
A vůbec už nepatří k těm, kdo milují svůj domov kvůli jeho krásám.
v

První domov Jana Čepa není na první pohled mimořádně krásný.
Většině lidí by připadal jako fádní rovina. Čep jako chlapec chodil ze svých
rodných Myslechovic do školy a do farního kostela v Cholině a později do
gymnázia v Litovli. Zdánlivě měl kolem sebe jednotvárnou plochu neko
nečných polí, tu a tam přerušenou skupinkami stromů a střechami vinic,
u obzoru ohraničenou prvními vršky Drahanské vrchoviny a Jeseníků.
Avšak některé typické rysy jeho rodné Hané způsobují, že i rovina může
být v jistém smyslu krásná. Je to především velký rozhled, který hory nepo
skytují. Z několika míst poblíž rodné vsi mohl Čep přehlédnout veliký kus
země: Litovel, Šternberk i věže Olomouce a při dobré dohlednosti snad
i vrcholek Hostýna. V rovině také viděl mnohem větší okruh nebe, k němuž
s vírou pozvedal oči, a široký prostor nekonečně se prohlubující modré ob
lohy je skutečně jednou ze základních kulis Čepových příběhů. Podobně
pak široký prostor země Čepoví připomíná místo pro veliké shromáždění
vzkříšených při posledním soudu, ono biblické údolí Josafat, širé prostran
ství, kam nás podle slov žalmu vyvede Pán. Čep tedy nevidí svůj rodný kraj
ani ruralisticky, ani vlastenecky, ani esteticky: pro něj je to předobraz nebe
ské vlasti a prozatímní podoba trvalého domova, do něhož míří pozemská
cesta člověka.
Souvislost pozemského a nebeského domova vyjadřuje název Čepový
první knihy „Dvojí domov“. Veškerá skutečnost i život člověka má dvojí
stránku: vnější, kterou vnímáme a prožíváme, a vnitřní, kterou zatím nevidí
me, ale informuje nás o ní zjevení Boží. První domov člověka je prozatímní
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a provizorní, ale zároveň nesmírně krásný. K jeho kráse patří květy, slunce,
dívčí půvab i láska, a tato krása způsobuje, že se bojíme jej opustit a projít
branou smrti do druhého domova, který nám slibuje Bůh. Nemusíme být
materialisté a konzumenti hmotných požitků, a přece se nám líbí tento svět
a život v něm. Ani Čep prvním domovem nepohrdá, nýbrž ho miluje
a v jeho krásách vidí odlesk krás věčnosti. A co je důležité - Cep ukazuje,
že člověk se dovídá o svém příštím domově nejen z náboženské nauky, ale
i z vlastních zážitků. Postavy jeho knih jsou nábožensky vychovány a o věčném životě se učily ve škole. Cep je však zachycuje v situacích, kdy si samy
všimnou hmatatelných náznaků věčnosti. Malý Jeník z povídky „Domek“
pocítí svou první dětskou lítost, že musí opustit domeček postavený při hře
a vrátit se do světa velikého a opravdového. Farář Hrubý v próze „Zatope
ná ves“ povzbuzuje vesničany, aby si svůj odchod ze starých příbytků do no
vých představili jako exodus svobodných dětí Božích do zaslíbené vlasti.
Ale nejdůležitějším znamením věčnosti na této zemi je smrt.
v

v

Hrdinové Čepových povídek znají smrt jako něco obvyklého, co je
v řádu věcí, vždyť tehdy se ještě umíralo doma, v přítomnosti rodiny, za
zvuků modlitby. A přesto si s překvapením všímají, že umírající mají v tváři
tajemný, chápavě ironický vyraz, jako by se dívali někam dál za hranice ži
vota a světa a věděli něco, co živí ještě nevědí. A to není všechno - pozůstalí
své mrtvé dál potkávají, v nebezpečí a zoufalství cítí jejich blízkost a vstupu
jí s nimi do tajemného společenství. A neděje se to žádnými špiritistickými
praktikami, nýbrž jen vnímavostí pro co největší hloubku reality. Petr Kle
ofáš v povídce „Zbloudilý“ se ztratí v neznámé krajině a ve chvíli největší
úzkosti ucítí na sobě pohledy něčích skrytých očí a přítomnost kohosi zná
mého a drahého. Hrdinky novel „Rozárka Lukášová“ a „Lucie Laurová“
prožijí u smrtelných postelí svých rodičů trvalý životní obrat a od té doby
jednají tak, jako by se na ně mrtví stále dívali. Nejdetailnější ze všech scén
umírání, kolik se jich dá najít v Cepových knihách, je povídka „Samomlu
va“: umírající stařena mumlá ve dne v noci nesrozumitelná slova a v duchu
si přivolává syna, který zmarnil svůj život, aby donesla k cíli i jeho břímč
osudu. V novele „Děravý plášť“ je výjev setkání se smrtí hluboce fundován
jak smyslovým pozorováním, tak zbožnou meditací. Zážitek-proudění času
na pozadí věčnosti, který se zmocní hrdiny nad lůžkem mrtvé matky v noci
u okna plného hvězd, je týž, jaký zachytil o dvacet let později František
Hrubín v „Romanci pro křídlovku“. A nikoli náhodou si Čepův hrdina z ce
lého pohřebního obřadu nejcitelněji uvědomí právě slova preface: „Tuis
v
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enim fidelibus, Domine, vita mutatur, non tollitur... Vždyť těm, kdo v tebe
věří, Pane, se život nekončí, ale mění, a když se rozpadne toto naše pozem
ské obydlí, máme už v nebi připraven trvalý domov.“ Tajemnou přítomností
mrtvých z celého kraje je obohacena kouzelná atmosféra vánoční noci v po
vídce „Cesta na jitřní“: Cyril Nedoma v siluetách kolemjdoucích poznává
dávno zemřelé vesničany, kteří jako by se scházeli společně s živými k osla
vě Kristova narození.
Smrt má v Čepově díle samozřejmě i tragickou podobu. Pak ovšem
i mrtví vypadají jinak a svým vzhledem varují živé. V povídce „Člověk na
silnici“ je to Josef Rypáček, holič přivedený na mizinu, který v zoufalství
skočí pod auto a rázem se změní z naprosto nezajímavého člověka v osobu
až nepříjemně nápadnou. V baladickém příběhu „Hoře z lásky“ zase
nešťastná Klára, oběšená na stromě schválně před oknem milence, který
sobecky zneužíval a nakonec odmítl její otrockou lásku. V povídce „Veselá
pohřební“ se účastníkům pohřbu mladého sebevraha dokonce zdá, jako by
se jim mrtvý smál. Smrt vypadá tragicky u sebevrahů; narozdíl od spisovate
lů rozebírajících, co sebevraždě předcházelo, nabízí Čep varovný pohled na
to, co po ní následuje. Smrt dále tragicky dopadá na ty, kdo přestali doufat
ve vzkříšení. Vdova z povídky „Můra“ je zdrcena nikoli tím, že ji manžel
navždy opustil, nýbrž proto, že jí kdysi rozmluvil víru v posmrtný život. Jeho
argument, že se smrtí člověka je to podobné, jako když se zařízne kuře, je
ukázkou tehdejší primitivní volnomyšlenkářské propagandy: teoreticky by
měl utěšovat, ve skutečnosti vede k zoufalství. Čepová pozornost fenoménu
smrti je tak intenzívní a jeho analýza tak pronikavá, že byla v současné době
dokonce charakterizována jako morbidní záliba. Vznikl tento nesmysl pou
hým nepochopením literárního textu, nebo vůbec ztrátou kontaktu se smrtí
a s umírajícími?

Základní Čepová metafora „dvojí domov“ má svou poetičtější variantu
v názvu knihy „Modrá a zlatá“. Tento oblíbený Čcpův výraz se opakuje
v předcházejících i následujících dílech a dokonce i v překladech (Bruce
Marshall - „Plná slávy“). Poprvé se objevil už v Čepově druhé knize „Vigí
lie“, tedy deset let před vydáním „Modré a zlaté“, v povídce „Husopas“.
Modrá barva nebe spolu se zlatou barvou polí zkráceně načrtává základní
prostor lidského života a symbolizuje místa, odkud člověk přichází a kam
jde. Čep většinou zobrazuje svůj rodný kraj za slunečního letního dne, kdy
vynikají obě základní barvy, a v čase blížících se žní, což symbolizuje situaci
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člověka, jehož život se nachýlil. Je až neuvěřitelné, jak Čep ve svých ani ne
Čtyřiceti letech dokázal vystihnout pocity stáří a blízkosti smrti. Nejúplněji
se mu to podařilo na hlavním hrdinovi prózy „Zápisky Jiljího Klena“.
Dojem „modré a zlaté“ bývá ovšem tak silný, že někdy zatíží lidské srdce
a příliš je připoutá k tomuto světu, až se člověk zdráhá uvěřit, že existuje
ještě něco krásnějšího. Tím Čep básnicky vysvětluje původ smrtelné úzkos
ti. A toho, kdo se ve své nenasytnosti zemi upsal a nezřízeně ji uctívá,
bezedná modř nebe dokonce děsí, jako třeba v povídce „Přičinlivá rodina“
starou Hrabalku, ženu hamižného sedláka, která se pod nízkým stropem
svého stavení cítí jaksi bezpečněji než pod nekonečnou oblohou.

Rodný kraj Jana Čepa se promítá do jeho díla tak věrně, že se v popi
sech míst bezpečně orientují zdejší rodáci i návštěvníci. V knihách „Letni
ce“, „Děravý plášť“ i „Hranice stínu“ Čep volí stabilní místní názvy: Lípov
jsou jeho rodné Myslechovice, Habřiny (s mariánským kostelem se štíhlou
věží, s bránou nadepsanou „Ave Maris Stella“ a se starobylou farou
klášterního typu, jak čteme u Čepa a jak můžeme vidět přímo na místě)
jsou Cholina, Sedmimostí (podle mostů přes ramena řeky Moravy) je Lito
vel... Na hrobech hřbitova v Cholině zase čteme jména Čepových postav Hrachovina, Čamek, Vavrda...
Haná však není jediným prostorem Čepová díla. Titulní novela knihy
„Děravý plášť“ se odehrává na jižním okraji Prahy, poblíž Vltavy a Velké
Chuchle, a „Zápisky Jiljího Klena“ ještě jižněji, někde mezi Hradištkem,
Davlí a Medníkem. Z Čepová života víme, jak jej okolí Vltavy pod Prahou
přitahovalo. Snad proto hrdina „Děravého pláště“ právě v těchto místech,
a nikoli nad obligátní hanáckou rovinou, pronese klíčová a často citovaná
slova vyznání lásky k zemi: „Ubohá krajina, plná ran a prašiviny, která je mi
dána za obzor! Miluji ji přese všecko, miluji sežehlý dm a zakrslé smrčky na
svahu pod svými okny, miluji suché cesty, zabořené trochu pod povrch země,
poněvadž jsou do nich vtlačeny šlépěje lidských nohou, ubohých lidských
nohou, které šly za prací bez radosti, za zábavou, na jejímž dně je nuda a zne
chucení, které šly nevědouce kam. Miluji tento kus světa, staré selské chalupy
pokryté sedlinou času a obklíčené ze všechy stran zmateným stádem nových
vilových čtvrtí, plných ošklivosti, páchnoucích syrovinou a smutkem vypově
zených duší. Miluji tento kraj, zbrázděný lidskými osudy jako kterýkoliv jiný,
domov nesčíslných mrtvých, kteří jsou k němu připoutáni, vyplňujíce jej ode
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dna až po okraj svými práchnivějícími kostmi. Miluji jej, své vyhnanství, dno
příštích oceánu, místo bolesti a zhouby/'

A jsou ještě další, řekněme epizódni krajiny v Čepově díle. Právě za jeho
rodnými Myslechovicemi se rovina začíná zvedat a první kopce Drahanské
vrchoviny už vymezují trochu jiný svět. Tento rozdíl silně pociťuje Jakub
Kratochvíl z knihy „Letnice“, když ho matka vezme do svého rodiště:
„divný kraj strýce Tobiáše“ na něj působí kouzlem až pohádkovým.
A přímo jakýmsi symbolem vyhnanství je u Čepa město. Tak je aspoň cítí
venkované, kteří se sem přistěhovali, a zvláště ženy, které se do města
vdály. Jak citlivá až choulostivá je na rozdíl prostředí a životního stylu
Rozárka Lukášová! Místo chaloupky se zahrádkou a humny je tu před
městský činžák se špinavým dvorkem, místo známých sousedků zase „ucourané a sprosté ženštiny, oslovující se navzájem paní“, a její manžel se marně
diví, proč tu Rozárka onemocněla a chce v rodné vsi aspoň umřít. Rozdíl
nespočívá ani tak v čistotě a nezkaženosti venkovského života, nýbrž v tom,
nakolik si člověk přivlastní a zamiluje svěřené pole působnosti.
Pro člověka Čepová talentu a zaměření bylo zcela přirozené, že opustil
rodný venkov a odešel do Prahy, místa studií a centra literárního dění. Ale
odchod z domova nesl těžce, jako by ztratil půdu pod nohama. A je příznačné,
že na ohrožení své vlasti instinktivně reagoval návratem do rodných Myslechovic: po vypuknutí druhé světové války v září 1939 stejně jako po komunistickém puči v únoru 1948. Též Cepoví hrdinové platí za odchod
z domova pocitem stesku a provinční: jejich vnitřní klid je ohrožen, jejich
víra je zranitelnější. Citlivě vnímají přechod z rodného kraje do cizího,
z vesnice do města, z dětství do dospělosti. Avšak návrat domů je nejprve
zklame: spousta příbuzných je mrtva, rodáci odplácejí jejich zradu
nevšímavostí a kraj sám vypadá jinak než před jejich odchodem, proměněn
vymoženostmi moderní doby, které stírají z venkova jeho vnější vzhled, ná
znak vnitřního řádu.
y

Nejúplněji ze všech Čepových děl to vystihuje novela „Jakub Krato
chvíl“. Hlavní hrdina pochází z venkovského prostředí a zapadá do nej
mnoha svými rysy. Jen se poněkud odlišuje mimořádnou vnímavostí pro
skrytou podstatu věcí a dějů, též jeho náboženský život je hlubší a opravdo
vější než zvyková venkovská zbožnost. A přece ho přechod do města téměř
rozvrátí. Svůj příchod domů pak pociťuje spíš jako ztroskotání než jako ná
vrat. Tento výkyv životní dráhy se týká i dalších postav. Novela „Děravý
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plášť“ si z jejího průběhu vybírá onu kritickou fázi po odchodu. Retrospek
tivně analyzuje historii člověka, který se bez vědomí nebezpečí vrhl do proudu
bohémského velkoměstského života, aniž odložil své spíš venkovanské
vnitřní dispozice. Román „Hranice stínu“ se zase zaměřuje na situaci po
návratu. Zdůrazňuje hlavně fakt, že návrat v první chvíli nesplní hrdinovo
očekávání. Prokop Randa nachází v místech dětství už jen starého děda,
žijícího v samotě v podivných hovorech s mrtvými. Cítí se ztracen v zastrče
né dědině, znuděn přízemními zájmy venkovské inteligence a ohrožen
prudkým zamilováním do místní krasavice. Téma návratu mívá i romantic
kou modifikaci. Otec Jakuba Kratochvíla, světoběžník, který v mládí pohrdl
spořádaným životem na statku, ucítí magnetickou sílu rodného kraje v dale
ké zemi a vrací se přesto, že nehodlá nastoupit do vyježděných kolejí řád
ného hospodaření. Podobně otec Prokopa Randy, potulný herec, neuměl
nikde spočinout. Možná právě z této toulavé krve dědí Čepoví hrdinové ta
jemný smysl pro blízkost a dálku domova.
Na jeviště Čepových příběhů patří také kněží. Na venkově, který zvlášť
uchovává tradiční způsoby života, hraje kněz neodmyslitelnou a všeobecně
uznávanou roli. Podle české literatury to však bývá úloha neškodné folklórv
ní figurky s typickým krojem a stabilní funkcí při lidových slavnostech. Cep
tuto tradici, snesitelnou i pro antiklcrikály, zásadním způsobem ruší. Jeho
knčží, to už nejsou lidoví vlastenci, kteří z kazatelny hřímají o mravní zkáze
a před kostelem se mění v dobrácké sousedy a hospodáře. Jsou to naopak
muži modlitby, kteří jdou v náboženském životě rovnou k věci: totiž k osob
nímu kontaktu s Bohem. Proto pátera Klementa v „Jakubu Kratochvílovi“
ze všeho nejvíc interesuje povrchní zbožnost vesničanů, jejich praktický
materialismus, prto františkán Leo v „Zápiscích Jiljího Klena“ konstatuje,
že v naší zemi se mu pracuje hůř než v misiích. Ano, postavy Čepových
knčží nejsou typické pro českou literaturu ani pro zdejší prostředí; pokud
jde o literaturu, odpovídají spíš typům v dílech Čepových zahraničních sou
časníků: G. Bernanose, B. Marshalla, G. K. Chestertona. Lze však oprávně
ně předpokládat, že Čep takové kněze u nás skutečně potkával, že je
poznal v životě dost brzy a že to natrvalo ovlivnilo jeho styl zbožnosti i ná
boženské názory.
Čas Čepových příběhů se jakoby utápí v odvěkém koloběhu vesnického
života s proměnou ročních období, s pravidelnými zvyky a dávnými tradice
mi. Je to doba statkářů a chalupníků, světnic a výměnků, koňských potahů
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a nerozoraných mezí, která by ani nepotřebovala historicky upřesnit. Přesto
ji Čep připíná k význačným bodům dějin. Je to především první světová
válka, která otřásla Čepovým rodným krajem, ačkoli její fronty probíhaly
daleko odtud: Čep názorně ilustruje to, co si můžeme spočítat dodnes
v kterékoli hanácké vsi u pomníčku padlých. Katastrofu druhé světové
války už Čep přímo prorocky předpovídal. Tak píše v novele „Jakub Krato
chvíl“ z roku 1932: „Přízrak hrůzy, která planula nad světem po čtyři léta
jako apokalyptická pochodeň, kupodivu brzy sešel z mysli a lidstvo horlivě
střádá látky k pohromám daleko strašnějším.“ A v románu „Hranice stínu“
z roku 1935: „Vraždy a atentáty posledního léta mu nápadně připomněly
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vzrušení, které probíhalo lidskými nervy před poslední velikou pohromou.
Zdálo se mu, že se nad krajem stmívá, že se obloha níží a spouští na zemi
modré závoje neblahých předtuch/' Próza „Zápisky Jiljího Klena“ z roku
1938 jedinečně vystihuje atmosféru blížící se pohromy; události groteskní,
jako je nácvik protileteckého poplachu, i varovné, jako jsou zprávy z krvá
cejícího Španělska, shrnuje biblickými slovy „Jedli a pili, ženili se a vdáva
li...“ Povídka „Klára Bendová“ z exilové knížky „Cikáni“ vypráví baladický
závěr života mladé dívky v den osvobození; bolestné průvodní okolnosti
příchodu sovětských vojáků se už tehdy pociťovaly jako varovné znamení
další nesvobody. A jedno historické upřesnění se týká i literatury: obraz bo
hémského života české meziválečné avantgardy v novele „Děravý plášť“.
Skupina nekonformních básníků se časem rozpadá v několik usedlých lidí,
z nichž jen málokdo zůstává u literatury, často ve službách politických me
cenášů. Stálo by za to konkretizovat všechny narážky a dešifrovat místa
(„Vzpomínám si na jeden útulný bar, říkalo se tam U Bednářů. Hrála tam
černošská kapela, sedalo se na zemi, popíjely se barevné likéry na vysokých
stoličkách před pultem, mluvily se temperamentní nesmysly...“), osoby
(„Vojta Vápeník, který tenkrát právě dostal státní cenu a jehož verše se už
čtly v školních antologiích...“) a vůbec Čepovu účast v tomto pro něj nety
pickém prostředí.
Návrat Jana Čepa byl po roce 1948 natrvalo znemožněn. Je pozoruhod
né, jak nesmazatelně to Čepa poznamenalo. Jeho dílo se tím rozpůlilo na
epochu prozaickou a esejistickou. A zase jen pouhá vnější nepřízeň, ryze
technická nemožnost kontaktu s rodnou literaturou způsobila, že se Čepo
vá esejistika považuje za okrajový doplněk jeho tvorby. Tato křivda však
ignoruje několik skutečností. Předně to, že Čepovo esejistické dílo je rozsa
hem srovnatelné s jeho dílem prozaickým. Pak to, že esejismus se projevo
val už v Čepových prózách: taková místa jako úvaha pátera Klementa
o povrchní zbožnosti vesničanů, přednáška rady Klena o smyslu utrpení
nebo kázání faráře Hrubého o svobodě dětí Božích jsou v podstatě eseje
a dokládají obecnější tendenci přechodu od epiky k esejistice v moderní li
teratuře. A nakonec to, že Čepový eseje shrnují všechny jeho myšlenky do
podoby plynulého, příjemného a přístupného hovoru, že se čtou se stejným
dojmem a užitkem jako jeho povídky. V tom, jak skromně a přitom vroucně
mluví o Božích věcech, je vrchol Čepová díla a nej dokonalejší ospravedlně
ní jeho návratu k domovu, který nikdy nemůžeme ztratit, nýbrž jen získat
navěky.
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Ivo Harák

Deset básní
Zasuty pramen
Šeré odpoledne
A únava
ze slov
Voda na kávu
V
V/
uz van

Babička peče
anýzové preclíčky
Pro mne
Pod černým krovem sněhu

Bůh suď
Na lemu šatů
jen chudé kvéty
záplat

přišité mrazem
Z klasů lásky
hodují myši
hlásky zrn

Kolena stébel k modlitbě skloněná
jak káže vítr
Nahá těla
pod zjizvenou kůží
kůry sní
o bílých závojích
Jediná šlépěj
v kaluži bláta uzamčená
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Zemědým
Úlisná jistota věcí
nesoucích jméno
pána

Pyšná jistota pečetí:
netušit
neptát se
býti

Tišnov
Bludičky oken
dávno zbořených
domů
•/
mezi sovou a skřivánkem

Odepisuješ jména
z pomníčku
Ale kříž nad nimi
je žulový

Prosba za odpuštění
Ráno Tak siré A vítr se hnal
pařáty stromů Listí už není
Nad mlatem skrání prsť vlasů mi rval
Zůstaly plevy, odfoukal zrní
Pravda se praví; a život šel dál:
Vrátíš se zpět? - budu-li tichý...
V rubáši síry se opile smál
můj strážný anděl Anděl mé pýchy
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Odpověď noci
Ale kost
vdova
po ženě, mži a písni
není tou poslední
Ještě si někdo píská
v dálce
nazvané Hammeln
tajnosnubnou melodii
návratu

Podle plotu
Máme rádi
motýly a ptáčky zpěváčky
Také ptáci mají rádi
motýly

Popelka poezie
Hrách přebrán A holoubci
dnes budou nadívaní

Vprvním oříšku
stříbrnou lišku
V druhém oříšku
peníze v míšku
V třetím oříšku
červ
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Lásko, vyprávěj
Vyprávěj mi, lásko
o kvadratuře kruhu

kterým kolem sebe
stavíme obranné hradbv
v
když jej vyrýváme
ostřím nože

A také o tom
proč nikdo neuvidí
ze střenky setřených
pár kapek
krve v mé dlani?

Stárnoucí básníci
Neumíme správně psát
Ani číst

Tak spolu mlčky hovoříme
(mozek opile klímá)
Příliš už bylo pravd
slibu a řečníku
Za dalším utopencem
se kruhy pod očima
uzavřou jako hrob
Na hladině hoří
poslední zvadlý list
Je zima
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Josef Koláček

Barokní básník Jiří Stanislav Hostinský
(17. 3.1653 -16.11.1726)
II.
P. Hostinský podle řádových katalogů začal působit (po složení posled
ních řeholních slibů 2. února 1688) v misii Tomochi. Katalog z roku 1696 ho
uvádí v misii Caarichic. Během velikého vzbouření Indiánů v roce 1697 je
v první linii v misii Teseachic. Katalog z roku 1706 určuje misii mučedníků
P. Manuela Martina S. J. a P. Giulia Pasquale S. J. - Chinipas. Další misijní
stanicí je tarahumarská Guadalupe patřící pod centrální St. Thomas (jak
uvádí katalog z roku 1708). Pak je v katalozích veliká mezera, takže se nám
uchoval záznam až z katalogu r. 1719, a to o misii St. Maria de Guadalupe,
závěr svého života od r. 1721 do r. 1726 stráví Hostinský na misii Papigochi.
Z listu P. Viléma Illinga S. J., psaného v misii sv. Borgiáše v Tarahumaře
18. dubna 1690, se dovídáme některé podrobnosti:
„Dispozicí představených mi připadla nová misie v Tarahumaře, od misie
P. Josefa Neumanna vzdálená tři dny cesty, od P. Jiřího Hostinského dva
dny, a čtyři dny od misie P. Maxmiliána Amarela, který spravuje první misii
v Sonoře, jménem Yecora. Moje se nazývá Lazurichic de Nuestra Seňora de
Guadalupe, je poslední mezi misiemi Tarahumary, velmi drsná a tvrdá, od
lehlá od ostatních, položená mezi hrozivými horami, jimž odpovídá i povaha
obyvatel, kteří jsou zcela barbarští a, podle úsudku samých Setů, nejdivočejší
v celé Tarahumaře.

Za dva roky, jež jsem mezi nimi prožil, nebylo pokřtěno více než 52 lidí.
Velkou překážkou jejich obrácení jsou špatní křesťané uprchlí z jiných misií,
kteří se sem uchýlili před Španěly jako do bezpečného azylu. Drsnost zimy
a hrubost domorodců mi skýtají četné příležitosti k trpělivosti a už třikrát mi
dali naději na mučednictví. Nyní, když píši, je Tarahumara ve vzpouře, a kdy
bych nebyl náhodou odešel ze své misie, již by mne Bůh korunoval slavným
a žádoucím koncem... Když jsem se pak vracel od svého přítele (P. Josefa Ne-
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umanna S. J.) do své misie, dověděl jsem se cestou, že Indiáni z Nagrezeachicu, Sirupy a Yepomery zabili svého misionáře Diega de Ortize S. J. a s ním
dva Španěly: Juana de Fuentes, který zastupoval místního soudce, a Františka
Uriáše, jenž přispěchal hájit Otce, - a že se všichni Indiáni našeho okresu
vzbouřili.
P. František de Velasco, superior našich misií, mi potom sdělil, že se divoši
rozhodli táhnout z Yepomery do Matachicu, odtud do Cocomorachicu, dále
pak do Kuharichicu a Tomochicu, misie P. Hostinského, a nakonec do Sisokichicu, misie P. Josefa Neumanna, všude kněze zabít, kostely vyplenit
a všechno spálit. Avšak nenadálý příchod Španělu překazil jejich barbarský
záměr. Patres z Matachicu, Cocomorachicu a Tomochicu unikli nebezpečí;
ovšem kostely a domy prvních dvou vsí byly od vzbouřenců spáleny. O misii
P. Hostinského není dosud nic známo. (...) P. Neumann všemožně dodával
svým lidem odvahu a povzbuzoval je k pokoji. (...)

Kéž Vaše Důstojnost požádá celou provincii, aby se modlila za spásu těch
to ubohých rudochů, a patres, které Bůh volá do těchto nejvzdálenějších
krajů, ať nadchne zmužilostí, neboť zde naleznou odměnu, po jaké touží, a to
tím větší, čím tvrdší se jeví nynější podmínky: jejich námaha a obětavost vydá
v budoucnosti to nejlahodnější a nejsladší ovoce.. .“

(Rukopis tohoto dopisuje uchováván v SA Brno, G 11, č. 557/6, f. 49.)
Už jsem uvedl sedmou ódu, kterou autor věnoval svému představenému
v misiích v Tarahumaře, P. Josefu Neumannovi S. J., spolubratru z české
provincie. V ní zpracoval z hlediska živé víry zavraždění dvou spolubratři
misionářů, mučedníků šíření evangelia mezi Indiány. Hned následující
osmou ódou se obrací „Ad Societatem Jesu militantem - classicum apostolicum“, jíž chce rozdmýchávat apoštolskou horlivost svých spolubratři
v Evropě, celého „bojujícího Tovaryšstva Ježíšova“, jak hlásá titul. I devátá
óda má týž exhortativní ráz. Podtitul upřesňuje: „Ad Cyprianum Palladium,
cum relicta militia religiosum ordinem ingrederetur.“ I když dobře vím, že
jak klasičtí latinští básníci, tak i jejich následovníci v pozdějších staletích
i v renesanci vkládali do titulů svých hymnů a ód vymyšlená jména, nedalo
mi to, abych nezabrousil do archívů a neověřil si, zda se pod latinskými for
mami jmen neskrývá některý autorův současník. Tak jsem zrovna našel, že
při tomto věnování mohl mít autor na paměti P. Jakuba Palladia S. J., Sle
zana z Hlučína (n. 1632, i. 1654, + 1701 v Kladsku).
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I věnování šestnácté ódy: „Ad Casimirum Ostrovium, bellum divinae
gratiae cum prava natura maximum esse docet“ (Kazimíru Ostrovskému.
Boj Boží milosti s porušenou lidskou přirozeností je nej důležitější - to učí),
mě vedlo k pátrání po nějakém českém jezuitovi Ostrovském. Než jediný,
P. Karel Ostrovský S. J., se narodil v Poděbradech v roce 1732, tedy šest let
po smrti autora.
Až udivuje lehkost, s jakou P. Hostinský’ přechází z mystického tématu
o zvláštní milosti, kterou Všemohoucí udělil nejsvětější P. Marii, jakmile se
usadila v chrámu (XXI. óda), na čistě politické téma, když se v XXII. ódě
obrací „Ad principes Europae pro studio pacis in ambitionem“. (Aby
evropská knížata - vládcové měli jedinou ctižádost: usilovat o mír.) V před
poslední ódě (XXVI.) první knihy: „Ad D. Teresiam Virginem“ (Sv. Teresii, Panně), vytryskne gejzír autorovy touhy po mystickém daru:

Světice Karmelu, kterou i nymfy musí ctít
navštiv západní království
a vlahá údolí Tarahumary
na konejšivém vánku.
Kéž je s Tebou onen zlatý hošík
který Ti probodl srdce posvátným kopím:
A kéž i mně tento chlapec týmž kopím
probodne hruď.

Pro lepší pochopení této básnické perly P. Jiřího Stanislava uvádím dva
citáty z životopisu sv. Terezie od Ježíše (Velké nebo z Avily): ,}e to nevý
slovné, jakým způsobem Bůh zraňuje duši. Muka jsou tak živá, že duše je
zcela bez sebe, ačkoliv jsou zároveň tak sladká, že je nelze přirovnat k žádné
pozemské rozkoši. A proto, jak jsem řekla, duše má stálou touhu umírat, pro
tože to utrpení je tak mocné.11 (Zde hovoří o onom mystickém jevu, který se
nazývá zranění láskou nebo též probodení láskou.) Sama světice to o kou
sek dál ve svém životopisu líčí takto: „Onen cherubín držel v ruce dlouhé
zlaté kopí, na jehož železném hrotu vyšlehoval plamen, jak se mi zdálo. Měla
jsem dojem, že mi jím vícekrát proklál srdce a trhl je hluboko do útrob; když
kopí vytrhával, zdálo se mi, že mi je vyrve ven, ponechávaje mě ve výhni
lásky.“ (str. 248, sv. Terezie od Ježíše - „Život“)
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Našemu moravskému básníku byly tyto skutečnosti známy z četby děl
sv. Terezie, odkud také čerpá inspiraci pro tuto miniódu.

Ve druhé knize už druhá óda „Ad Cajum Lellium - Studium sapientiae
in magno libro mundi contentae commendat“ doporučuje studovat moud
rost ve velké knize světa. V následující (III.) ódě „In jactantiam nobilitatis“
vyjadřuje svůj soud nad vychloubačností aristokratů citátem z Genese 2, 7:
„I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země.“ V téže linii pak vede
i pátou ódu: „Ad Christianum Pamphilum. In luxum vestium cum squalore
animorum“. Obrací se na Kristiána Pamfila (zřejmě pseudonym) a pouka
zuje na pošetilost péče o vybrané odívání a zanedbávání krásy duše, jež se
brodí ve špíně. Aby hned nato (VI. óda) opěvoval: „SolemDem in Caelis
Mariae Virginis inaugurationem in Reginam universitatis rerum cantat“, že
Panna Maria byla v nebi slavnostně uvedena do úřadu Královny všech věcí,
lépe by snad bylo - královny nebe i země. Závratné nebeské nazírání však
ihned vystřídá vyciselovaná moralita sedmé ódy, jež „Causam ruinae huma
ni imperii ambitionem dočet“ učí, že příčinou zániku lidské říše (vlády) je
ctižádost. Do záhlaví autor klade pronikavý postřeh či definici sv. Tomáše
Akvinského: „Peccatum gulae derivatum est a peccato superbiae“ (Hřích
obžerství pochází z hříchu pýchy). P. Hostinský však nezůstává jen u něja
kého škarohlídského karatelství. V následující ódě naznačuje či podává
účinný lék: „Amor ad mutandos animos humanos omnipotens“ (Láska je
všemohoucí, aby proměnila lidské duše - rozumí se k dobru, aby ze zlých
lidí udělala zlatá srdce). A to píše básník po třicetileté zkušenosti s divoký
mi a nezkrotnými Indiány.
Pastorální i lidské zkušenosti nasbírané během lidových misií na
Kouřimsku v Čechách i během své profesorské činnosti na gymnásiích
v Praze, Jindřichově Hradci či Uherském Hradišti, ale daleko víc během
dlouhých let svého působení v misiích Nového Španělska (Mexika), se vlily
do dravého toku XVI. ódy s podtitulem: „Humanos animos voluptate sen
suum in pecunios habitus degenerare“ (Lidské duše kvůli smyslovým
rozkoším upadají do dychtivosti po penězích). Letmý dojem by snad mohl
svést k domněnce, že si autor odpočívá na kazatelské moralitě, avšak v kon
cepci celého díla je to předtaktí k líčení velkých vidění duchovního boje
mocí zla, ztělesněných bojovými zástupy padlých andělů v čele s Luciferem
(nezapomeňme, že to znamená Světlonoš, tedy ten, který měl vnášet světlo,
a to Boží světlo, a po onom svobodném a dobrovolném „NE! Nebudu slou-
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žit“, vnáší temnoty, protože je navždy oddělen od Světla, kterým je Bůh),
proti silám dobra v čele s P. Marií. Podtitul XIX. ódy, opírající se o citát
z knihy „Ciudad de Dios“, upřesňuje: „In abstractiva Dei visione animatur
Virgo Mater ad pugnanda bella Domini adversus potestates tenebrarum.“
(V abstraktním vidění Boha je P. Maria povzbuzována, aby vedla Boží bitvy
proti mocnostem temnot.) Do jednotlivých metafor našeho básníka vstupu
je celá jeho misionářská zkušenost, a to nejen vnějších bojů s rebelujícími
Tarahumary, nýbrž i urputný duchovní boj s nevykořenitelnými neřestmi,
kterým byli oddáni.

Z koncepce závěru II. knihy sálá na čtenáře pravidlo neunavovat a nenu
dit. Autor si je vědom, že mnohý čtenář nebude s to se stejnou lehkostí
vzlétat či jen se pozvednout k nazírání závratných tajemství Mariina života,
a proto rozžhavuje ochablou bdělost či malátnou víru XXV. ódou: „Regu
lae belli gerendi cum hoste animarum.“ (Pravidla války, kterou musí člověk
vést s nepřítelem duší.) Víření vojenských bubnů vystřídá hobojovou něhou
následující ódy: „Affectus Virginis Matris divinum partum expectant is“
(Pocity panenské Matky, očekávající božský porod.) Jako rozjitřená rána
chrlící prosby i zapřísahání působí XXVII. óda: „Ad Angliam religione
adulteram, quoad legitimum Sponsum redeat.“ (Anglii, oddávající se cizo
ložnému náboženství, aby se vrátila k právoplatnému Ženichovi.)
Bez nejmenšího přechodu zazní úchvatná vánoční patorela - XXVIII.
óda: „Affectus poetae quoad circumstantias nascituri in terris.“ (Básníkovy
pocity nad okolnostmi, v jakých se má na zemi narodit - rozumí se Boží
Syn.) Avšak jako „allegro con fuoco“ či dusot apokalyptických jezdců dru
hou knihu uzavírá XXIX. óda: „Dirae ad Venerem“ (Proklínání Venuše).
Přesný citát ze sv. Tomáše Akvinského vepsal Hostinský do podtitulu
III. knihy. Vydává tak lichotivé svědectví o úrovni našich českých misio
nářů, kteří navzdory tomu, že se věnovali primitivnímu domorodému oby
vatelstvu, udržovali své teologické vědomosti na vysoké úrovni. Ostatně
tato tomášovská definice mohla být opěrným bodem autorova duchovního
života, ale i pravdou vštěpovanou Tarahumarům: „Ve všech tvorech lze
najít jakousi stopu živého obrazu Nejsvětější Trojice, stopa však dokazuje
pohyb někoho, kdo předcházel, ale ne jaký je.“ Tato vůdčí myšlenka pak
vtiskuje charakter celé třetí knize.
Velkolepý introit tvoří první óda: „In mysterium Nativitatis Christi“ (Na
tajemství narození Krista), jež je na hony vzdálena barokní něze a důvěr
nosti vánočních veršů Adama Michny z Otradovic či Bedřicha Bridela S. J.
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- Upřímná hrdost občana rakouské říše se zračí v druhé ódě: „Domus Au
striaca Pallas armata aegide et hasta sive armigera Ecclesiae militantis“ (Ra
kouský dům, Pallas ozbrojená štítem a kopím anebo ta, která nosí zbraně
bojující Církve), jakási malá filosofie evropských dějin po třicetileté válce.
I když se pak autor ponoří do kontemplace tajemství vztahujících se
k narození Páně, neustále do nich zaléhají současné děje, jež po pěti ódách
vyvřou do expresívni VIL ódy: „Cain sive Furiae malae conscientiae“ (Kain
aneb Fúrie špatného svědomí). A jako suverénní dirigent nasadí po pisanu
zpěvného larga meditace o Obřezání Páně „forte, allegro con fuoco“ X.
ódy: „Noxia peccati vis exhibetur in systemate mundi, cujus omnia luminaria sint extincta et motus interrupti, aut distorti.“ (Škodlivá moc hříchu se
projevuje v systému světa, jehož všechna světla jsou vyhaslá a pohyby
přerušené nebo pokřivené.) Temné až děsivé tóny vyváží ostrým kontras
tem záře citátu, který v podtitulu XI. ódy naznačuje čtenáři východisko ze
slepé uličky beznaděje: „In nomine Jesu omne genu glectatur, caelestium,
terrestrium et infernorum“ (Aby se před Ježíšovým jménem sklonilo každé
koleno, na nebi, na zemi i pod zemí, Fil 2, 10). Hned nato si vezme na
mušku pokrytectví, aby se jako albatros střemhlav vrhl do hlubin oceánu ta
jemství Zjevení Páně, pak i Simeonova proroctví, které už v podtitulu XV.
ódy dramatizuje citátem z proroka Daniela: „Abscissus est lapis de monte
since manibus, et percussit statuam... Lapis autem, qui percusserat statuam
factus est mons magnus, et implevit universam terram.“ (Bez zásahu rukou
se z hory utrhl kámen a udeřil sochu... A ten kámen, který udeřil do sochy,
se stal obrovskou skálou a zaplnil celou zemi, Dan 2, 34-35.)
Příchod mudrců od východu slaví do kontrastu s rozsudky bezbožných
králů, aby se pak jako lovec perel ponořil do hlubiny pro perlorodku
XVIII. ódy: „Ad Publium Rosám“ (fiktivní jméno), jíž dvojitým podtitulem
vytyčuje oslnivé spektrum: „Sub te erit appetitus: et tu dominaberis illius.“
(Je to druhá část verše z Gen 4, 7, kvůli srozumitelnosti uvádím celý: Nebudeš-Ii konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit, ty
však máš nad ním vládnout.) A druhý podtitul: „Suprema victoriarum est
victoria cupiditatum.“ (Nejvyšším vítězstvím je vítězství nad nezřízenými
vášněmi.)
Ve čtvrté, osmé, ale zvláště ve dvanácté ódě „proti pokrytectví“ autor
protkává jednotlivými odkazy a narážkami na konkrétní události vytříbený
tok básnického rytmu.
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Dramatické útěky před vzbouřenci dávají horečný tep XIX. ódě P. Hos
tinského: „Ad Jesum infantem - quo se furori Herodis fuga subducat.“
(Věnováno Ježíškovi, který se útěkem spasí před Herodovou zuřivostí.)
Téměř jako živelná potřeba spočinout v něžné náruči nebeské Matky vystu
puje následující „Palinodia ad III. lib.: IV. Q. Horatii Flacci Oden ’’Quem
tu Melpomene semel" - Ad Virginem Matrem, apoštolátům eidem Indicum
et sacram Lyram refert in acceptis poeta.“ (Písnička podlé ódy Q. Horatia
Flacca "Jak ty jednou Melpomene!" - Panně Matce odevzdává básník
apoštolát v Indiích - tedy v Mexiku - a posvátnou lyru jako dar.) Urputné
a mnohdy marné úsilí misionáře s pohanstvím Tarahumarů se nijak nedotý
ká jeho kontemplace vítězství Ježíše jako chlapce nad egyptskými bůžky.
Do podtitulu vkládá citát z proroka Izaiáše (19,1): „Hle, Hospodin jede na
rychlém oblaku a vjíždí do Egypta. Egyptské modly se před ním kymácejí.
Egypt nadobro ztratil svou odvahu.“

Touha básníka Hostinského myslí i na očistu světa poezie, ano, tam mezi
divokými Tarahumary. Píše XXII. ódu, která svým titulem hrdě hlásí, kam
autor směřuje celým svým básnickým dílem. „Ejecta profanorum deorum
turba in gemino Parnassi colle Jesum et Mariam constituit poeta.“ (Po vy
puzení pohanských bohů, básník usadil na dvojitém vrcholu Parnasu Ježíše
a Marii.) Úporná námaha misionáře přiblížit nadpřirozené pravdy a hod
noty přízemnímu chápání Indiánů se zrcadlí v XXIII. ódě: „Ad Aegyptum Cum veri Dei cultum ibi praedicaret Virgo Mater.“ (Věnováno Egyptu,
když tam Panna Matka hlásala, jak ctít pravého Boha.) Shrnul v ní svou ve
likou zkušenost souboje s pohanskými pověrami.
Jedním z vrcholů třetí knihy je „Oratio Jesu duodennis ad Doctores in
Templo super adventu Messiae disceptantis“ ve XXVII. ódě (řeč dvanácti
letého Ježíše k doktorům v chrámě, v níž diskutuje o příchodu Mesiáše),
spolu s hobojovým sapfickým veršem: „Quastus Virginis Dieparae perdita
Jesu duodenni.“ (Hledání Panny Bohorodičky, když ztratila dvanáctiletého
Ježíše.) Sotva se vynoří z hlubin tohoto mariánského tajemství, vybuchne
jeho vášnivý protest proti „zhoubným způsobům vedení války“ v XXIX.
ódě. Leckteré temné zkušenosti si odnesl z Evropy, mnoho nastudoval
anebo slyšel od pamětníků hrůz třicetileté války, ale daleko víc zakusil na
vlastní kůži přímo v Tarahumaře.
Jedenačtyřicetiletý Moravan z Rýmařova, P. Gilg, dává už po čtyřech le
tech působení v mexických misiích hluboko nahlédnout do nabytých
zkušeností a v jeho upřímných větách se zrcadlí pastorální i pedagogická
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moudrost, ale i láska k české provincii S. J. Myslí na své mladší spolubratry.
Chce jim předat ze svého bohatství, co jen lze. Jeho o rok mladší spolu
bratr, P. Hostinský, působící pouze o 200 km na východ vzdálené misii Tomochi, mél podobné zkušenosti i smýšlení, proto následující úryvek lze číst
jako odlesk jejich společných hovorů i starostí:

„77, kteří z naší provincie touží po těchto Indiích, nesmí si namýšlet, že zde
ke své útěše a slávě sklidí hojné úspěchy a bohatou žeň duší, spíše mnohem
méně, a co se týká životního pohodlí, najdou zde všichni nouzi. V těchto
amerických krajích jsou totiž misie dvojího druhu. Některé jsou již nádherně
zařízené a vším důkladně vybavené, avšak ,pisces non sunt pro Lombardis“
(ryby nejsou pro Lombarďany) - o ty se nesmí evropské provincie starat. Jiné
misie naproti tomu buď ještě nezačaly, nebo byly teprve nedávno založeny,
a pro ty, jak učí zkušenost, jsou vždy žádoucí cizí patres, z čím větší dálky
přicházejí, tím dál bývají vysláni do pohraničních domů. Proto by to měli být
takoví mužové, které lze jen stěží postrádat a bylo by lépe si je ponechat ve
vlasti, než je poskytovat cizím provinciím pro jejich misie. Že však zde cizí
jezuité čas od času uspějí, to jistě velmi prospívá jak indickým, tak evropským
provinciím, oněm totiž, protože ne každý se hodí ke každému úřadu, našim
(evropským) však, aby se naši novicové v Německu hned na počátku rozhod
li pro velkodušné činy, a když pak nebudou vyslyšeni (a vysláni do
zámořských misií), tím trpělivěji snášeli malá nebezpečí a protivenství ve své
vlasti. Ne že by zde hrozilo nějaké mimořádné nebezpečí, že nás tyrani popra
ví pro víru, i když nedávno dva naši patres byli zabiti od Tarahumarů právě
kvůli tomu, ale že zde člověk zakusí nemálo nesnází, jako na nějaké poušti.
Mezi nimi není ta nejmenší nedokonalost zdejšího jazyka, o němž se tvrdilo,
že se jej nelze naučit. Já se mu nejen naučil, nýbrž jsem si zde sepsal mluvni
ci a vyložil jistá pravidla, jak mu lze brzy rozumět. Nic mi přitom nepřipadá
těžší jako nedostatek více výrazů, protože nejen všechny nadpřirozené a du
chovní věci, nýbrž i všechny vlastnosti, projevy a síly mysli, jedním slovem
všechny věci, které nelze vnímat vnějšími smysly, nemají u tohoto divokého
národa žádné jméno (výraz). Proto mě při přípravě kázání nebo křesťan
ského učení stojí více času pojmenování takových bezejmenných věcí než věc
sama. “
V jiných barvách a s jinými odstíny či důrazy zápasil i P. Hostinský se stejný
mi problémy u svých Tarahumarů. I on se naučil dokonale řeči Tarahumarů,
jak o něm dosvědčuje P. Neumann;
erat nempe linguae tarahumaricae
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optime gnarus“ (dovedl totiž velmi dobře mluvit tarahumarsky), ale přesto
musel vynakládat veškerý svůj um a důvtip, aby jim přiblížil pravdy víry.
Třetí kniha končí básnickým uchvácením. XXXVIII. óda má lapidární
nadpis: „Raptus poeta in paradisum“ (Básník uchvácen do ráje).

Mýlím se? Nebo mě bere sebou na vánku
ze jha hory Tábor prorok
který se vrátil
s ohnivým vozem?
Hledím do zlatého domu
plačícího slunce a na kolébku
již houpá Indický oceán.
Zde mezi hvězdami nese jiný Olymp
světlem prozářenou hlavu
a kvetoucí věčnými cypřiši.
Sladší než včelí plástev
a sajíc čistý nektar řeka
zaplavuje nevinnou ránu.
Růžemi zdobí louky i liliemi
s plodným klínem se prochází
těhotná Pomona po širých zahradách.
Máj jako průvodce jde k bohyni
rozestírá přepestré vlasy.
Však cherub bdělý strážce
hlídá posvátný práh, a lidu
neposvěcenému ohnivým mečem
zakazuje vstoupit. Nevinný se kochá
v blaženém háji jako dva starci,
a bloumá po libých sídlech Elysia.
Tu jablka trhá rukou
z vysokých větví hebce ohnutých
tu si zbožně povídají stíny
kolem zelenajících se stromů.
Tak jdou dobré dny světa
vryté do živého smaragdu
dokud poslední zápas nezavolá
k odměně vítězné koruny.
✓
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Čím více se P. Jiří Hostinský ve čtvrté knize svého díla „Lyra Jesu et Ma
riae sacra...“ noří do meditací tajemství utrpení Páně, tím víc ubývá kon
krétních ohlasů z jeho třicetiletého působení mezi Tarahumary.

XII. óda je věnována asi fiktivní osobě: „Ad Julium Violám“. Jistě, mohl
existovat mezi jeho přáteli nebo mezi obdivovanými osobnostmi či dávnými
studenty nebo mezi těmi, o kterých se dověděl z dopisů z domova, nějaký
Julius Viola, avšak v řádových dokumentech jsem nenarazil na nejmenší
zmínku o někom podobném. A tak zůstává jen tato óda s výrazným podtitu
lem: „Máš něco, co bys nedostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako
bys to nebyl dostal?“ V ódě se obrací na někoho velmi nadaného a zpraco
vává velmi pronikavě i úvodní část sedmého verše čtvrté kapitoly listu
apoštola Pavla Korintským: „Kdo ti dal vyniknout?“ Pointou své ódy pak
vrývá do paměti obzvláště nadanému, pomyslnému nebo skutečnému, Juliu
Violovi:
Quisquis plus habito cupis
Acceptum proprio principio refer.

Kdokoliv toužíš mít víc než máš,
dostaneš-li, vrať to Tomu, od něhož pocházíš.
Nad titulem XV. ódy jsem si lámal hlavu. Autor v něm tvrdí, že se ďábel
snažil odvrátit Jidáše Iškariotského od úmyslu zradit Ho velekněžím.
Z útočných veršů nebylo možno vytěžit důvody, které autora vedly k tomu
to obohacení tajemství propastné zloby nešťastného apoštola Jidáše. Až
příslušný podnět z „Ciudad de Dios“ vnáší světlo do víru námitek: „Když se
náš Spasitel modlil ke svému Otci za spásu lidského pokolení, věrolomný
učedník Jidáš se snažil rychle vydat Krista do rukou kněží a farizeů. V téže
době Lucifer a jeho ďábli, když nebyli s to odvrátit umíněnou Jidášovu vůli
i ostatních nepřátel od jejich záměru usmrtit Krista, jejich Stvořitele
a Mistra, změnil taktiku své satanské zloby a začal popouzet židy k větší
ukrutnosti a drzosti v jejich jednání se Spasitelem.“

V XVIII. ódě se valí obrazy jako kalná voda povodně vin a hříchů jed
notlivých zemí i světadílů, které na sebe bere odsouzený Kristus. Její titul:
„Luxuria flagellat, Superbia coronat Christum“ (Rozmařilost Krista bičuje
a pýcha jej korunuje trním) je rapsodickým předtaktím celé skladby. Tíživé
sny Proculy, manželky Pilátovy, zoufalství sebevraha Jidáše i XXI. óda:
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„Ad Luciferum“, kde autor téměř jako generální prokurátor při hrdelním
soudu odhaluje ďáblovy plány, to vše jsou stupně k vášnivému dialogu člo
věka se zemí. „Hominis et Terrae dialogus conviciosus. Illo in bona terrae
hac in praevitatem hominis causam infelicitatis humanae referente.“ (Drzý
rozhovor země a člověka, který tvrdí, že příčinou lidského neštěstí jsou po
zemská dobra, země naopak, zeje způsobila zvrhlost člověka.)

8. ledna 1696 píše P. Václav Eymer S. J. ze své misie v Papigochi (Tara
humara) P. Janu Waltovi, superiorovi profesního domu Tovaryšstva
v Praze na Malé Straně. Na počátku tohoto dopisu je snad jediná zmínka
o ztraceném díle P. Jiřího Hostinského. Eymer se ve svém dopisu omlouvá
za jeho krátkost poukazem: ,r.. naopak posílám zároveň první.díl nové se
psané knihy P. Jiřího Hostinského "Ophirinum", ten pak svou zevrubností
nahradí to, co ušlo mé krátkosti. Mél čas a příležitost to vytvořit na své
misii Sv. Tomáše, protože mu nedává mnoho práce. Toho se mu bude
napříště nedostávat, až bude odtud pod poslušností přeložen do Arisiachi
a Tomochi, na mé místo, a já pak do Papigochi místo P. Verdiera, kvůli
němuž nastaly všechny tyto změny. Musel z rozkazu představených odejít
na územíSonory.“

Při zmínce se opět vynoří osten zklamání, že toto historické dílo P. Jiřího
zmizelo. Snažím se alespoň z titulu vyčíst, co se dá, ale vytváří se urputný
hlavolam: Který název je správný? Sommervogelův: „Orphurini“, Schwandtnerův: „Orphirini“ nebo svědectví z první ruky od P. Eymera: „Ophirini“?
První dvě verze zaštítěné vědeckou autoritou by vedly při výkladu ke jménu
Orfea, slavného iráckého zpěváka, syna músy Kalliopé a boha Apollóna
a manžela Euridiky. Nemalé potíže by dělalo spojení s apokalypsou. „Or
lická apokalypsa“ by i pro básnickou fantazii dělala značné potíže, a pak,
jak by tam zapadl vysvětlující druhý název „aneb Americké státy“ či „stav
Ameriky“? To už je pro vyklad snadnější Eymerův „Ophirinum“, protože
„ofírská apokalypsa4 by naznačovala něco z nenasytné honby kolonizátorů
za zlatými poklady Indiánů či všeobecněji honbu za bohatstvím, a to bezu
zdnou honbu v té panenské krajině.
XXV. óda: „Copia et virtus fontium Salvatoris, sive Proflui sanguinis qu
inque vulnerum Christi“ (Bohaté a mocné prameny Spasitele aneb proudy
krve pěti Kristových ran) vrcholí v úchvatné prosbě, jež nám jen tak mimo
chodem dává nahlédnout do básníkova nitra:

38

Ó, dunuť mě vstoupit do křesťanského Siloe
a načerpejte z účinné lázně krve
Hostinského, který je celý potřísněn
hojným omočením očistěte!
V síle ukřižovaného Krista se pak básník odvažuje ve XXVI. ódě: „In
Regem et Principem tenebrarum exorcismus poeticus“ vykonat básnický
exorcismus krále a knížete temnot. Rozjímání o Ježíšově smrti na kříži
vykřesá moudrost. „Christi passio toti mundanae gloriae umbram offudit.“
(Kristovo utrpení zastínilo veškerou světskou slávu.) V následující ódě do
provází Matku Boží oplakávající mrtvého Syna. Avšak něžný tklivý tón je
prudce vystřídán prorockým zápalem odsouzení modloslužby zlaté soše,
kterou rozum vztyčil na místě spásonosného kříže.
Po XXX. ódě věnované kontemplaci tajemství Kristova sestoupení do
předpeklí se autor vrátí k evangelnímu řešení předešlé tématiky. XXXI.
ódu uvádí mottem z Matoušova evangelia: „Jaký prospěch bude mít člověk,
získá-li celý svět, ale zmaří svou duši“ (Mt 16, 26), jakož i citátem z knihy
Moudrosti: „Mocní budou trápeni velkými trýzněmi“ (Mdr 6, 8). Celý závěr
čtvrté knihy je věnován radostem Matky Boží při setkání s oslaveným
Ježíšem a Nanebevstoupení, jako by se nemohla nasytit radosti, jásotu
z Kristova vítězství nad hříchem.
P. Hostinský má na starosti čtyři horské misie, při jejichž obcházení ujde
z jedné do druhé 50-80 km, cestou necestou. Případ o třicet let mladšího P.
Villanueva, kterého tamní drsné počasí téměř zdravotně zničilo, naznačuje
hodně o vytrvalosti a zdravém kořenu rodáka z Valašských Klobouk. Ne
smíme zapomenout, že P. Jiřímu už bylo 66 let, když začínal psát své bás
nické veledílo, a právě v takových podmínkách. Tento rys snad nejvíce
vypovídá o síle jeho básnického nadání a tvůrčím zápalu, který se tehdy
probudil či vybuchl. Rádi bychom věděli, co k tomu dalo podnět, ale doku
menty mlčí a jeho listy se nezachovaly. Alespoň do této doby není známo,
že by o nich někdo věděl. Zbývá tedy jen jeho dílo.

Pátou knihu nadepisuje „Epodon“. Je to název lyrické formy, kterou
vytvořil Archilokos, řecký básník z poloviny 7. století před Kristem. Horatius ji
pak uvedl do římské literatury. Střídá trojstopý jamb s dvojstopým a jeden
delší verš s kratším.
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Velmi originálním způsobem parafrázuje P. Jiří Horatiovu ódu: „Beatus
ille, qui procul negotii.“ (Blažený, kdo je vzdálen shonu.) Noří se v ní totiž
do závratné kontemplace Bohorodičky v jejím stavu patření na Boha po
skončení všech zkoušek a bojů (XIII. óda). To mu však nijak nebrání, aby
hned vzápětí nenasadil roztančený tón i melodie svatebního průvodu v dithyrambu „na katedru sv. Petra v Římě“. I na dalších dvou ódách, jež samy
o sobě přetékají rapsodickými takty blížící se smrti a pak Mariina „ transi
tus“ (přechodu) do věčnosti, leží už svítání eschatologických horizontů.
V následující XIX. ódě rozehrál orchestrálním způsobem chválu na sv.
Tomáše apoštola, patrona misie, kterou básník po vypálení a rozboření
během vzpoury jeho Tarahumarů znovu vybudoval. V jejím závěru nám
uchoval tarahumarský začátek „Otčenáše“:

Velký Tomáši, mocný ochránče, přijď
i do naší vesnice, tobě zbožně zasvěcené
u oltáře ti shromáždíme prosící lid
a velkým hlasem budeme prosit: Otče nás.
Básník při opisování připsal na okraj listu: To je počátek modlitby Páně
v tarahumarském nářečí.

Malý hlavolam mů způsobila poslední, XXIII. óda: „Ad Aloisium Bru
nům Religiosae vitae in Societate Tironem“. Našel jsem tři jmenovce: P.
Arnošt Bruno S. J. (1642-1691), P. Friedrich Bruno S. J. (1655-1722) a P.
Wolfgang Bruno S. J. (1640-1678), všichni mají přídomek „Schlakenwerdensis/Bohemia“ - tedy Šluknov v Čechách. Zřejmě z jednoho rodu. Avšak
po novici Aloisovi ani stopy.

V závěru ódy už probleskuje, že básník tuší blízkou smrt. Vyznává
upřímně, že netouží po tom, aby byl zařazen mezi slavné básníky na Parna
su, nýbrž že neztrácí naději na „božské stupně, jestliže si je zasloužil“, tam
že směřuje ze všech sil, navzdory své těžkopádnosti.
P. Hostinský byl přesvědčen, že „Ciudad de Dios“ je plodem pravého zjeve
ní. Proto svým básnickým dílem (první kniha má 27 ód, druhá kniha 29 ód,
třetí 38 ód, čtvrtá 37 ód, pátá kniha Epodon 23 ód s dvěma dodatky či va
riacemi dvou ód) chce „uvést toto zjevení na křesťanský Parnas“. Jako bás
ník skládá naději do analogie křestního jména P. Generála S. J. Michaela
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Angela Tamburiniho. Ten však nedal dovolení, „imprimatur“, aby bylo
vytištěno.

Tři věnování, jež uvádějí samotné dílo, zrcadlí výšky i hloubky autorovy
osobnosti. Zvlášť důvěrně a upřímně hovoří k Matce Boží v prvním věnování:
Oceníš-li dílo i duši, pak poznáš
že stejně velká je má touha.
A to ostatní, čemu lidé říkají umění
si nijak necením, abych se chtěl zalíbit
spíše to považuji za omluvu
že píšu báseň.

Básník totiž nemůže ztvárňovat ani to svrchovaně božské bez báječných vět
a vytříbenosti, nechce-li vysušit prameny své výmluvnosti. Po celá léta jsem
pozorně čítával o tajemstvích Tvého svátého života, jak byla shůry zjevena
a jak jsi je sama diktovala do pera - a to mi vnuklo myšlenku, abych se od
vážil toho, co by mi nikdy ani nenapadlo. Od takové námahy mě mohl odra
dit sám věk, vždyť jsem už od třiceti do šedesáti let vzdálen múzám a musím
vzdělávat barbary v evangelních pravdách, nicméně jsem si dodal odvahy, ať
už mi to bylo vnuknuto, nebo žes mi to rozvážně poradila. Ať je tomu jakko
liv, jistě Tvým chválám vděčí lidská přirozenost, že se oddává svobodným
uměním a že věk jejího smrtelného života vtekl nepřetržitě otevřenou žílou do
zpěvů o božských věcech: jako jsi mi tehdy svým příkladem dělala stopy, které
jsem sledoval, i když jen zdaleka, přece jen Tys byla mou vůdkyní a ochránkyní na posvátném Parnasu, když jsem začínal báseň. Proto jsem také považo
val za vhodné zařadit do svých básní nějakou ódu se světským námětem:
abych se pokud možno neuchýlil od vzoru, aniž bych přehlušil svrchovanou
moudrost odpornou marnivostí, kterou básnické umění nijak nezdůvodňuje.
Přesto mi dosud není jasné, jak budu hodnotit toto dílo. Pracoval jsem
podle svých vloh a znám své básnické nadání i stylové prostředky. Ani s ná
mahou si na to nevzpomenou moji staří přátelé, co jesle žijí, neliší se žádný
mi jinými vráskami umění, než jaké dělá na tomtéž čele rozdílný věk. Ostatně
v rozmezí ne víc než devíti měsíců tato řeka života, zpívající chvály Tobě
a Tvému Synu, vzrostla od prvního vytrysknutí pramene do plného toku,
i když jsem byl zdržován obtížemi služby nebo trápen jinými pracemi, v tom
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mi vsak nebyl vlastní proud Aganipey, nýbrž tvé božství, ó Panno. Přijmi tedy
Tobépatřící slávu díla: a mým největším přáním je, abys mi byla nakloněna.
Tvé úcty hodné velebnosti na nebi i na zemi
hluboce oddaný
Jiří Stanislav Hostinský

Po třicetileté službě misionáře mezi divokými Indiány zemřel básník dne
16. listopadu 1726 v Papigochi.

(Řím 1993)
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O knihách
Tři krátké recenze
Věra Linhartová: TWOR, nakladatelstvu Inverze, 2. vydání, originál
vydán roku 1974 - GLM, z francouzštiny přeložila a k vydání připravila Anna
Fárová, 81 stran, Praha 1992.
Poezie Věry Linhartové patří více do oblasti meditace a filosofického
rozjímání než do oblasti citových vzruchů a plamenů vášní. Jednotlivé verše
jsou kladeny za sebe, což ve čtenáři vyvolává dojem myšlenkové kompakt
nosti. A o kompaktnost, o významovou zhuštěnost autorce zřejmě skutečně
jde. Vytrvale se ptá po smyslu a využití času (ten ji zajímá opravdu hodně),
po prostoru, v němž žijeme a střetáváme se. Její vyjadřování postrádá
téměř zcela metaforu. Jen dvě mě opravdu zaujaly („chvění osik zahlédnutá
skrze vodotrysk“ a „zrcadlo nesené podél cesty“), z nichž druhá je navíc
převzatá od Stendhala. Autorka používá občas přemíru abstraktních slov,
což ji někdy dovádí k nepřesnému vyjádření a ke kumulování výrazivá až
k nesrozumitelnosti („v současné přítomnosti budoucího“). Dopouští se
tím podobné chyby jako pozdní Holan: obaluje myšlenku dalšími a dalšími
slovy, která neupřesňují, jen zahalují a vyvolávají dojem hloubky. Je to snad
dáno autorčinou touhou „nepustit... utkvělou myšlenku, nedomýšlet,
přemýšlet“, myslím si však, že básní nepoznamenaných touto vadou je ve
sbírce TWOR dostatek. Sbírka jako celek mě skutečně zaujala, myslím si,
že přemýšlivý čtenář si z pozorné pouti po slovech Věry Linhartové může
leccos odnést: „Není bezvýchodné cesty. Je jen překážka, která se tyčí
právě tam, kudy se musí projít.“ „Opakování, ten měkkounký polštář znovushledání s tím, co už dobře znám, změkčuje.,, „Vše, co nepociťuji
a nevím odjakživa, to vše je mi dokonale lhostejné.“ „Sen sedmého nebe:
nikdo zde mě nepozná a tam snad už všichni zapomněli.“ Poslední citát
a ústřední báseň „Blížím se...“ vyjadřuje nejpřesvědčivěji autorčinu touhu
po samotě a nevíru v lásku, v možnost domluvy mezi lidmi.
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Jaroslav PížI: Manévry, nakladatelství „Q“, Praha 1992, 1. vydání,
135 stran, udělena cena Jiřího Ortena za rok 1992.
Tato sbírka prozrazuje už vytríbenost stylu a zkušenost v práci s jazy
kem. Pížl je autor, který vybočuje z produkce dnešních mladých básníků
především svým důrazem na místy až trochu romantickou obraznost a hlav
ně šíří použitého výrazivá. Nebojí se sáhnout pro archaismy („svit lunný“,
„dvé paží“) i pro hovorové výrazy dneška („blb“, „ňáký“ atd.). Pozoruhod
ný je vnitřní rytmus některých jeho básní, někdy úsečný, zdůrazňovaný ne
dokončenými slovními spojeními („Otočí mne, o zeď udeří. S kým se. Kdo.
Ani bez tebe, ani.“), ba i částmi slov („A nejD.“), jindy zpěvný, zvukoma
lebný, používající opakování slov či hlásek („... po linii / lýtek, líně jak po
linii polí, jak po linii, jež lýtka / s boky v jedno pojí“). Pížlova poezie na mě
nejsilněji působí tam, kde se erotika pojí s krajinou („A všechny vzlínavé
šťávy / uzamčené ve skalách, všechny oleje proudící kvčty a listovím / se slijí
a naráz uvolní, aby ztišily palčivost horečky / stravující těla, která si
náležejí.“) a kde se v básni odráží síla okamžiku, moment okouzlení (třeba
báseň „Číhaná“). Pížlova poezie se formou blíží poezii Věry Linhartové.
Také u něj nelze s jistotou říci, jedná-li se o dlouhé verše či o básně
v próze. Avšak zatímco Linhartová je celou svou sbírkou bližší meditaci,
Pížl využívá svých schopností tvořit příběhy, vsunovat mezi své krásné me
tafory kratičké útržky děje. Je paradoxem, že právě jediný oddíl básní
tvořených tradičními verši postrádá cosi z bezprostřednosti a přetlaku,
které čtenáře tak vtahují do jiných světů v ostatních oddílech „Manévrů“.

J. H. Krchovsky: Noci, po nichž nepřichází ráno, Host, edice
poezie, sv. 1, Brno 1992, 2. vydání, náklad 500 vytiskli, počet stran 112.
Stejně jako o Pížlovi a Linhartové, platí i o Krchovském, že je básníkem
originálním a z produkce módních pseudosurrealisticko-beatnických básní
ků vybočujícím. Jeho inspirace je téměř na první pohled čitelná: E. A. Poe
a Ch. Baudelaire. Krchovský je jen o něco cyničtější a místy vulgárnější, což
mu však ve většině jeho tvorby nepřekáží, naopak, přispívá to jeho origina
litě. Jeho básně jsou jasné, ostře ohraničené a často vtipně vypointované,
dotěžené do klasicky formální dokonalosti sylabotónického verše. Oproti
Linhartové, jejíž tvorba promlouvá spíše jen k elitě a zasvěcencům, Krchov
ský tvoří básně, v nichž jde především o prvoplánové sdělení přístupné
i nepříliš zběhlým čtenářům poezie. Nechci však tohoto podivného kouzel-
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nika temnot degradovat na undergroundového veršotepce recitujícího své
příležitostné básně u lahve rumu na pohřbech. Jeho poezie odhaluje jednu
celou podivínskou duši: autor se bojí sám sebe. Je stíhán depresemi, neví,
kam se sebou, a soustavně se svojí poezií připravuje na smrt. On používá
svoji poezii jako terapii a je schopen též léčit: každého, kdo ve své tísni
potřebuje prožít souznění, každého, kdo hledá spolutrpitele, Krchovského
poezie pohladí dlaní nihilismu. Ano, existuje mnoho poezií. A každá jako
by si hledala cestu k jiné duši. Věra Linhartová promlouvá k přemýšlivým
a klidnějším čtenářům, Jaroslav Pížl stojí v proudu života, ve žhavém středu
pozemské naděje kotvící v lásce, Krchovský učí dívat se do území, jehož
kouzlo jednou nepřehlédne nikdo z nás, do vlastní smrti.
Roman Szpuk
*

*

*

Ivan Slavík: Lux sanctorum, Zvon, Praha 1992, ilustroval Jaroslav
Šerých, 1. vydání, s. 61.

Ivan Slavík patří ke generaci, jejíž jiní básníci (včetně Jaromíra Hořce)
dokázali „uměle“ lkát a oplakávat. V aroma umělých věnců pohřebních viz opusy této básnické generace při úmrtí Stalina, Gottwalda, Zápotoc
kého, Nezvala atd. Dikce jejich umělého vzlykotu zvýrazňovala a pojmeno
vávala „opuštěnost Prahy“ úmrtím generalissimů. Ano, opuštěnost lidu,
továren etc., ve slokách mnohočetných.
Ivan Slavík, který této morbidní poesie nebyl nikdy schopen, odpovídá
v Lux sanctorum svým generačním vrstevníkům takto (s. 49): „Ale kdyby
Jezulátko odešlo / Nejen ta garderóba / ale celá Praha / se všemi stavbami
starými i novými / paláci továrnami Malou Stranou / Starým Městem před
městími / visela by jak prázdné šaty / po mrtvém dítěti“. (Báseň Šaty Praž
ského Jezulátka.)

Je to odpověď neadekvátní? Sbírka „Světlo svátých“ se na hony vyhýbá
umělé květinové výzdobě při oslavách českých světců a patronů. Lidí z tra
dice svátých, protože byli prověřeni v uctívání staletími. A to je hodnota
v uctívání nepochybná. Proto se Ivan Slavík přiklání k prosté vůni litanií:
řada čísel sbírky je náboženskými litaniemi ovlivněná, až jako by litanie byla
selskou květenou české poezie. Setkáme-li se zde s umělým básnickým slo
vem, je jako vzaté ze starých selských kancionálů. (Verš: „Semíčko pampe-
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liščí“, s. 43, báseň Maličká naděje.) A jestliže si staří sedláci (za všechny
jmenuji Vaváka) stěžovali, že „kdejaký kostel zrušil Josef4, pak Slavík tento
povzdech opakuje ve verši doslovně, i s tou vynechávkou hodnosti císaře, či
pořadí II.: to aby bylo jasné, na jakou tradici navazuje. (S. 35, báseň Svatý
Jan Nepomucký.)

Sbírka Lux sanctorum brala svůj vznik již v letech 1947-48, pokračovala
po 10 letech a dokončena byla až v roce 1988. Tedy žádné uspěchané
a konjunkturální dílo: pokud by někdo z věřících čtenářů postrádal světce
do sbírky nezařazené, dozví se z autorovy Ediční poznámky (s. 61), že „ně
kolik dalších světců jsem zatím nezařadil a ponechal v rukopise“. Zde tedy
autor přímo proklamuje svou návaznost na hagiografickou tradici české po
ezie, která sloužila čtenářům obeznámeným s katolickým, potažmo pravo
slavným ritem. (Svatý Cyril, svátý Ivan, ctění i pravoslavnými křesťany.)
Podobný čtenář zná počet zemských patronů, zná pozadí životních příběhů
postav světeckého nebe nad rodnou zemí a s těmito znalostmi Ivan Slavík
při vzniku své sbírky zřejmě počítal. (Vždyť i vydavatel, nakladatelství Zvon, je
v tiráži popsán takto: „Zvon, české katolické nakladatelství a vydavatelství“.)

Ve sbírce jsou tedy shromážděny básně, z nichž promlouvá i dnešní víra,
tak jak ji básník formuluje pro katolický lid. A jestliže jsou některé básně
přímo datovány, pak musím citovat i z básně nedatované rozpoznatelný
duch víry katolických křesťanů z doby socialismu (báseň Anděla
Přemyslovna, s. 23): „Zástupy nebeských vojsk / plní prostory větší než prázd
na hvězdokup a galaxií.“ Připomínám zde zkušenost, kdy v některých okamži
cích listopadu 1989 podobnému tvrzení byly schopny přikývnout i české
zástupy: podobná tvrzení nemusí být tedy i v tomto tržním světě pouhou
dobovou a básnickou licencí. Zázraky se dějí a o tom vypovídá své sbírka
o světle svátých.
Iva Kotrlá

Vladimír Novotný: Literárium, Deník Mladá fronta Dnes, ze dne
22. 2. 1993, strana 11, spodní polovina článku.

Když jsem v lednovém Akordu psala na výzvu redaktorů LtN, ale kriticky k tématu, bylo mi jasné, že dobová odpověď mne nemine. V denním
tisku, před statisíci čtenářů, povedlo se V. Novotnému zařazení mé osoby
mezi exponenty „bojového ducha literátství“. Od něj to beru, vždyť v roce
1986 obdobné provedl na veřejnosti s B. Pasternakem. V knižním doslovu
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pracně prokazoval, jak Pasternak před psaním románu Doktor Živago pře
kládal literaturu pod vlasteneckým vlivem bojů sovětsko-finské války, bitvy
u Kurska, atd. Duch bojového literátství! Je snadné prokazovat ho vytržený
mi slůvky z kontextu. Literárium v MFD projevilo morální rozjitřenost nad
mým postojem, vyhraněně neuctivým, k pražskému literárnímu prostředí.
Ale v tom právě spočívá tradice Akordu, měsíčníku, který byl převeden
z Prahy do Brna. Cituji z jeho I. ročníku, kdy byl ještě redigován v Praze:

„Nevím, děje-li se to po chvalně známém francouzském způsobu - jako
u jiných věcí - že Praha, resp. státní činitelé tamní, mají se státi kulturním
Československem, jako je Paříž Francií, ale výsledek vypadá tak. Co není
hlavním městem, je periferií se všemi inferiorními příznaky, ať už zdánlivý
mi, nebo skutečnými. Vyroste-li někde z krajinských poměrů a lokálního
prostředí jakákoliv instituce, jež vyžaduje pro svůj rozkvět péče státní, s jis
totou se dá očekávati, že nastane slučování, přenášení, správní sjednocová
ní a podobné machinace, jež mají jediný účel - zuniformovati podnik
a přizpůsobiti jej plánům a názorům vedoucích pánů. Donedávna dálo se
tak pod heslem Praga caput regni a tehdy v čele živelného odporu proti
kulturní centralizaci stálo Brno a za ním všechna čelná města, jež jsou buď
historickým vývojem, nebo hospodářským rozmachem středisky krajů.
Odpor byl dosti povážlivý, ale naštěstí žijeme v době obchodní, kdy se dá
koupiti všecko. Zde výhody politické, tam výhody hospodářské, a konec
konců byli spokojeni všichni, když na kulturu jakoby zapomněli.
Nám zde nejde o města, nezáleží na tom, stane-li se střediskem kultury
Praha či Hradec, Olomouc či Brno, nám jedná se o princip kulturní centra
lizace, o to, zda je vhodno pro národní kulturu, abv byla soustředěna, aby
stékala se ze všech pramenů přímo do ústřední kaluže a zde se slévala ve
výslednou směsici neurčité barvy, zápachu a chuti, jež platí pak za oficielní
svéráznou českou kulturu. Dnešní stav je takový, že kromě Prahy a snad
Brna není života, neboť ho nemůže býti, máme-li na mysli budoucnost. (...)
A přece není třeba dlouhých výkladů k tomu, aby se dokázalo, že národní
kultura není konglomerát, ale organická stavba, není ani všehochuť, ale
ukázněná složenina. Mezi tou a onou národní kulturou je asi podobný
rozdíl jako mezi akordem a skřekem skládajícím se ze zmatené směsice
přerůzných tónů slitých v jedno.“ (L. Peřích, Akord 1928, čísla 1 a 2 na po
kračování zveřejňovala jeho stať s názvem Národní kultura.)
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Akord jsem na sebe převzala smluvně teprve tehdy, když bylo evidentní,
že nikdo z těch literátů, co zánik Akordu olitovali, nevezme na sebe rizika
nepřipravené redakce a úmorné práce bez odměny, naopak, s vkládanými
náklady, odebíranými popřevratovou dobou stále víc a víc (za vše zdražení
poštovného v říjnu 92, rozpad státu a ztráta předplatitelů na Slovensku
atd.). Nyní V. Novotný věc překroutil tak, že jsem si z Akordu, oproti tradi
ci, učinila arénu, kde bojuji proti Praze. A dokonce stíhám Karla Jadrného
za to, že nzená „brněnský samizdat“. Já jsem se ale držela zadání, k němuž
mne vyzvaly LtN: pominula jsem skutečnost, že jejich téma zpracoval již
v pol. 80. let časopis pro pionýrů ABC v obrázkovém seriálu, že se objevilo
ve scénáři českého celovečerního filmu z prostředí severočeských uhelných
dolů. Držela jsem se především vydané české literatury - profesionálové
vědí, jak málo vyšlo v poválečné české literatuře rozsáhlých poém na fran
couzské téma. Ale proto, že vyšlo toto dílo v Brně, od ženy - autorky sedmi
básnických knih, nebylo pojato do „ústřední kaluže“ paměti pražských re
daktorů, a vydali tedy v LtN dotazující se skřek. Akord jim na základě tra
dice sobě vlastní odpověděl: jaký je v tom duch „bojového literátství“? Ať
mi věří každý, že Bůh se v evangeliích dožaduje originality, ne „ústřední kalužiny“ shrnující do sebe mnohost vlivů jako LtN, kde k Bohu je právě spíše
Ne než Ano, ale to Ne je tam umně neslyšitelné, skoro nevystavované, na
což já říkám zřetelně - tím hůř! Pro mne snaha o požehnání není termínem
literátským. Akord říkal Bohu vždy zřetelně: ano, ano. Požehnání pro li
terární periodika - to je velmi vážná věc a vážné téma a člověk na ně musí
znát odpověď z knih české literatury. Tu nejen pro vystavený údiv V. No
votného, řečený v uvozovkách, cituji z knihy vydané v r. 1948 (J. Demi: Mo
hyla, str. 87): „Buďto platí slovo Moudrosti: "Lidé tomu přihlíželi, ale
nepochopili to, ani si nevzali k srdci, že milost Boží a požehnání patří jeho
vyvoleným" (Moudr. 4,15), anebo - život jest docela zvířecí boj a hrdinou je
vrah.“ I to je dikce české literatury, dodávám.

(KO)

Jiří Weil: Dřevěná lžíce, Mladá fronta, Praha 1992, xydání I., 214
stran.

Dřevěná lžíce Jiřího Weila je nepochybně nejstarší český samizdat - na
psána byla v letech 1937-38 a poprvé oficiálně vyšla roku 1992, tj. po více
než půlstoletí. Dřevěná lžíce volně navazuje na Weilův román Moskva -
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hranice, jenž vyšel roku 1937. A v něm, podobně jako v Dřevěné lžíci, líčí
autor narůstající společenské deformace v Sovětském svazu třicátých let.
Děj Moskvy - hranice se ještě odehrává v Moskvě, kdežto Dřevěná lžíce už
ve vyhnanství, konkrétně v Kazachstánu na stavbě Balchašstroje. V romá
novém syžetu vystupují rovněž čeští hrdinové, do nich (zejména do postavy
Jana Fischera) promítl Jiří Weil své osobní zkušenosti z předválečného po
bytu v Sovětském svazu (vedle uvedených románů vztahuje se k této tematice také jeho reportážní knížka Češi stavějí v zemi pětiletek z roku 1937).
Ústřední myšlenka Dřevěné lžíce je tísnivá, autor v ní na příbězích svých
hrdinů ukazuje, že společnost a společenský zájem znamená vše, kdežto je
dinec neznamená v podstatě nic. Z této dominantní teze vychází i způsob .
Weilova podání, který postrádá hlubší ponor do nitra jeho postav. Dřevěná
lžíce je román apsychologický s výraznými reportážními prvky. Tento způ
sob ztvárňování lidských osudů je Weilovi do značné míry vlastní, vždyť ta
kovou podobu má např. i jeho Harfeník z roku 1958, který je z hlediska
tvárného nejen jednorozměrný, ale z hlediska ideového je rovněž značným
ústupkem dobovým ideologickým požadavkům.

Myšlenkově a umělecky je Dřevěná lžíce toliko pokračováním Moskvy hranice, zejména umělecky, tvárně nepřichází v autorově vývoji s ničím
podstatně novým. Reportážní faktografie, byť někdy sugestivně vyznívající,
se v ní sváří s nerozvitým a přes všechny rušné události statickým románo
vým dějem.
Nejbásnivější složku Dřevěné lžíce představují bájné skazky východních
národů (vyprávění o koni Čorbarovi ad.), jež jsou ve zjevné opozici
k zaprášené a uspěchané přítomnosti. V románovém textu se vyskytují
pouze sporadicky, svojí intenzitou však přesto připomínají obdobné
příběhy z Ajtmatovova románu Stanice Bouřná. Jiří Weil ostatně jeden ta
kový příběh rozvedl do románové podoby - je jím Makanna, otec divů.

Pozdní vydání Dřevěné lžíce doprovází zasvěcený doslov Aleny Jedlič
kové, která se též spolupodílela na textologické přípravě románu.
František Všetička
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Glosa
Má to dnes básník těžké: nechce-li přivést na mizinu sebe či nakladatele,
pak aby si knížky prodával sám. Inu, ono to zase není tak úplně od věci a člověk při tom alespoň narazí na lecjakou inspiraci. Ostatně, posuďte:

Zcela nedávno rozjel se autor této glosy do metropole jižní Moravy. Kromě
touhy znovu spatřit svoji alma mater vedly jej tam i důvody ryze obchodní. Na
Kounicově ulici spatřil nápis „Křesťanské knihkupectvu"...
„Nechtěli byste moji knížku?" - muž za pultem chvíli váhá, poté zdvihne
oči, zjevně vytržen z meditací: „Ukažte."
I jme se listovati útlým svazečkem - snad v domnění, že takto lépe a rychle
ji odhalí jeho ledví. Najednou zrudne: „Ne! Máte tam slovo PREZERVA
TIV! My jsme KŘESŤANSKÉ knihkupectví!"

„Ale tu knihu napsal věřící, vydalo ji křesťanské nakladatelství..."
„Máme své zásady!"

„Ale vždyť autor to TAK nemyslel... Chcete-li, vyložím vám smysl oné
(í
basne.
v

»z

Je tam slovo PREZERVATIV nebo né?! - na shledanou."
Jeho žhnoucí, skelný a přitom kdesi jinde přítomný pohled mi připomínal
oči fotbalových fanoušků ve chvíli, kdy si konečně mohou zařvat z pivních
hrdel: gól!

Dobrý muž mi dal s sebou na cestu nějaké ty časopisy, abych prý poznal
skutečnou (rozuměj: jejich) víru a neodešel zcela s prázdnou. Připusťme, že
názory na svobodné zednáře může mít kdosi odlišné od mých (totiž veskrze
negativní) a že jevy parapsychické lze pokládat za dílo Satanovo, o poezii
však už nějaký ten pátek vykládám studentům a ještě déle ji píši. Jářku, milý
starý pane, chudák páter Demi, kdyby ještě žil. Jeho knihy byste asi nejraději
spálil v hranici, na níž by se škvířil autor.
Je dobře, otevírají-li se nová knihkupectvu. Pořád ještě jich totiž více zani
ká. A je věru dobře, otevírají-li se knihkupectví křesťanská. Nechce-li však
míti Jednota bratrská z ostudy kabát (pardon: komži), nechť laskavě vysvětlí
knihkupcům, co je to ironie.

Ivo Harák
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Knihy, které by neměly chybět v knihovně
čtená ře AKORD U
Nakladatelství

„Atlantis“ Vám nabízí:

Josef Šafařík: Cestou k poslednímu (86 Kč)
Zamyšlení nad situací člověka, společnosti a kultury v období, jež prohlá
silo Boha za mrtvého, ale je stále poznamenáno smrtí člověka na kříži.
Šafařík spatřuje smysl této události v tom, že Ježíš, který měl na Golgotě proti
sobě veškerou myslitelnou moc, dokázal svým činem proměnit smrt-ortel ve
smrt-apel, ve výzvu, jež proti neustále rostoucí moci prosazuje svobodně jed
nající osobnost. Původností svého poselstvu i tvaru se jedná o titul, jaký nemá
obdobu v české kultuře posledních desetiletí.

Ivan Kadlečík: Rapsódie a miniatury (45 Kč)
Dvacet let byl umlčován originální slovenský spisovatel, esejista a kritik
střední generace. Předstupuje před čtenáře s výběrem svých osobně vyhroce
ných kritických vyznání, věrohodných autorovým osudem a lidskou poctivostí.
Vydáno ve slovenštině.

Jan Trefulka: O bláznech jen dobré (26 Kč)
Hrdina novely se ocitá ve zvláštní situaci: dovršil důchodový věk, zdá se
mu, že je smrtelně nemocen, a to v něm paradoxně uvolní pocit velké nezávi
slosti na životním způsobů, jaký pěstoval doposud. Moudřejší o zážitek z říše
těch, kdo žijí v souladu se sebou samými, se však vrací do říše své. Příběh se
odehrává na vinorodé jižní Moravě a představuje zralé dílo obsahující polohy
humorné, sebeironické i tragikomické.
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Rio Preisner: Americana I (112 Kč)
Rozsáhlá esejistická práce o moderní Americe nazírané očima českého
emigranta a katolicky orientovaného myslitele a básníka. Terčem autorovy
polemiky je americký liberál levicového typu, v laických představách východní
Evropy mylně spojovaný s dědictvím americké demokracie a svobody. Druhý
díl bude vydán ještě letos.

Iva Kotrlá: Února (29 Kč)
Poéma souvisí s tradicí holanovských básnických povídek, ale je zcela osobitá
a ojedinělá v kontextu české ženské lyriky. Prastarý mýtus o tom, jak si muž od
vádí ženu, ožívá v obrazech plných lásky, ale i krutosti, násilí a osudovosti.

Eda Kriseová: Ryby raky (43 Kč)
Autorka soustředila svůj román kolem postavy mladé ambiciózní novi
nářky, kterou invaze cizích armád do Československa v srpnu 1968 zastihne
na zájezdě do Izraele. Mladá žena a zároveň matka malého dítěte je nečekaně
nucena řešit konkrétní problém, zda se vrátit domů, nebo emigrovat, ale musí
také odpovědět na obecněji naléhavou otázku: kdo jsem a které hodnoty po
kládám za nepostradatelné.

Milan Nápravník: Na břehu (64 Kč)
Surrealistické protokoly vznikly v mezní situaci básníka nuceného opustit
domov a postiženého hlubokým osaměním. V atmosféře pětitýdenního inten
zivního soustředění autor spoléhající na samočinné působení citového pole,
dokázal přivolat bdělé sny plné minulých zážitků, úvah a vydat autentické
svědectví o člověku.

Knihy si můžete objednat na adrese:

Atlantis, PS 374, Jakubská 7, 602 00 Brno,
tel. 05/26103, 27140

53
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Nabízí:
První svazky edice „S sebou“
Edice zahrnuje drobná díla autorů dávných, nedávných i současných, domácích i cizozemských, a to
taková, která se zabývají smyslem člověčího bytí a zdroji lidského štěstí. Podotýkáme, že se jedná
o dílka živá, nikoli teoreticky suchopárná, doplněná vždy portrétem
autora. Svazky jsou drobnějšího formátu (12,5 x 75 cm), v obálce
z imitované kůže se zlatým potiskem, každý titul se vyznačuje specielní
grafickou úpravou, zvláště druhem písma. Rozsah je zpravidla
kolem 50 stran. Jednotná obchodní cena 17 Kč, doporučená
prodejní 23 - 25 Kč.

Robert Louis Stevenson: Obrana zahalečů
Pôvabný esej slavného skotského spisovatele o tom. jak snadno se člověk stává dobrovolným
otrokem sebe samého i kdejakých zvyklostí, které společnost odpradávna bezděčně plodí.

Hrabě Lev Tolstoj: V čem spočívá pravé lidské štěstí
Nadčasová úvaha světového klasika o lidském řádu jakožto původci marnosti a zla v životě.
Doplněno myšlenkami autora, ilustrováno.

(U těchto dvou děl se jedná o dotisk, první náklad byl ihned zcela rozebrán.)

Arthur Breisky: Kvintesence dandysmu
Dva eseje pozoruhodného českého dekadenta, největšího českého dandyho, jenž r. 1910. ve
věku pouhých 25 let, navždy zmizel v hlubinách města New Yorku. Právě tyto eseje - Kvint
esence dandysmu a Harlekýn - kosmický klaun - jsou těžištěm Breiského světonázoru, jehož
první (klíčová) slova znějí: »Existují dva druhy mužů: dandyové a ostatní. Vítězové nad živo
tem a jeho otroci...«

Robert Louis Stevenson: Obrana proti krotitelům duší
Další dva svěží eseje známého skotského spisovatele duchovně navazující na »Obranu zaha
lečů«, jež si už u nás získala své četné příznivec a jež pojednávala o tom, kterak snadno se člověk
stává otrokem sebe samého i společenských zvyklostí. Tentokrát je zostřeno na »kde se beroucí,
tu se beroucí« pocit nejrůznějších povinností a z podobně neurčitelného zdroje plynoucí volbu
celoživotního povolání. Neopominutelné místo zde má taktéž volba povolání uměleckého.
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Arthur Schopenhauer: O ženách
Kdo zná tvorbu jednoho z největších pesimistů v dějinách filosofie a jednoho z největších škarohlídů na otázky pozemských blažeností, zajisté si nenechá ujít toto drobné, »veselé« pojednání,
v němž Mistr zdůvodňuje svou tezi, že žena nehodí se ani k práci fyzické, natož duševní.

Arthur Schopenhauer: Eristická dialektika
Aneb umění dostat v každé debatě za pravdu, jak autor sám praví v podtitulu. Velmi praktic
ké poučky by nepochybně došly ocenění u diskutérů jakéhokoli světového názoru.

Z „Bílkovské“ edice:

František Bílek: Jak mi dřeva povídala
Vzácná tříska z úžasného díla našeho předního sochaře a grafika období symbolismu a secese.
Dílko na pomezí úvahy a básně v próze bylo vytvořeno z autorových litografií a dřevorytů. (46 KČ)

František Bílek: Tomáše ze Štítného dokonanje kněh šesterých
Útlý svazek Bílkových litografií a dřevorytů. (30 Kč)

Chvála svaté lásky s grafikami Františka Bílka
Malá »perlička« pro knihomily, vytištěna klasickou technikou, ruční litá sazba, vychází v počtu
360ti číslovaných výtisků. (60 Kč)

Z dalších titulů:

Florian: Moravané, Češi a Řím
Čtyři kapitoly z historie, dokládající všemocnost spolku papežsko-císařského: Cyril a Metoděj,
Přemysl Otakar II., Václav II. a Jiří z Poděbrad. Text se fakticky opírá o dějiny Palackého a v mnohém
je doplňuje. Florianovo pojednání bylo navíc opatřeno redakčními faktografickými poznámkami. (26 Kč)

Egon Bondy: Gottschalk, Kratés, Jao Li a Doslov
Když se v USA ptali Bohumila Hrabala, koho považuje za největšího spisovatele, odpověděl:
»Egona Bondyho«. Gottschalk je poslední prozaické dílo tohoto autora, brzy vyjde ve Francii.
Minitrilogii - tři osudy odehrávající se ve třech různých koutech světa ve třech různých histo
rických obdobích - doplňuje Doslov - filosofické pojednání o smyslu bytí. Knížka o 104 stranách
je bohatě ilustrována Pavlem Reisenauerem. Prodejní cena s DPH 40 Kč, obchodní 28 Kč.
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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 redakčního
okruhu: František Lízna. Ilustrace vybrala: Pavla Vieweghová. Nevyžádané
příspěvky se vracejí. Redakce; Elišky Machové 35, Brno 616 00, telefon 750973.

Jazyková a stylistická úprava: Andrea Poláčková. Sazba a grafická úprava:
Čestmír Kocar (tudíž nakladatelství „ Zvláštní vydání...“, Údolní 21, Brno)
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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Omlouváme se za nedopatření v únorovém čísle. Omylem byl vynechán
údaj o autorce kreseb, kterou je brněnská grafička Jarmila Totušková.
V tomto čísle bylo použito výřezů z fotografií Petra Přibyla, studenta
dějin umění z Prahy, a dále kreseb grafičky Jarmily Totuškové.

S vůlí navazovat na tradice hospodářského propojení s Vídní
vznikla v Brně společnost

INTERMONT CONSULTING GROUP.
Pro případné zákazníky si dovolujeme z naší mnohostranné činnosti
představit tři naše projekty:

Project Management
To znamená konzultace, organizování a management v eko
nomické, finanční a technické oblasti pro české a zahraniční
firmy.

Consulting
Fiskální, právní a ekonomické konzultace, zejména pro pri
vatizaci a zakládání podniků se zahraniční účastí.

Contacting
Organizování kontaktů mezi českými a zahraničními, zejména
rakouskými partnery, pro spolupráci, podniky se zahraniční účastí,
obchod a konzultace i pro agentury, družstva a instituce z kultur
ní oblasti.

INTERMONT CONSULTING GROUP
Anenská 10,602 00 Brno

