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Každý umělec by měl vytvořit aspoň jedno dílo,
ve kterém by se hlásil k Bohu.

Paul Cézanne

Z archivu:
Jaroslav Durych: Impromptu
Při prohlídce bývalého kláštera blahoslavené Anežky České jsem vešel do bývalého chrá
mu svaté Barbory. Do bývalého, neboť už dávno chrámem není, jen budovou ve slohu chrá
movém. Nebo řeknu, že je to chrám zrušený. Není tam ničeho z chrámu, jen zdi a klenba a na
jedné zdi prosvítá jakási tvář z porušené fresky. V dlaždicích není nikde ani stopy po
dřívějších oltářích. Pusto je tam. Zbývají jen sloupy s hlavicemi, žebra klenby a několik gotic
kých oken, zbývá těžký, zasmušilý chlad, poněkud hrdý i v porážce. A víc nic. Z mrtvých snad
nikde pod zemí nezbyl ani prach. Chudoba, smrt, vyplenění; starý hrob, a raději řeknu bývalý
hrob. Zříceniny hrobu a snad už ani to ne. Zdi, staré zdi, či starožitné zdi.
Ale uvnitř podél těch zdí cosi se bělalo. Sádra, či nabílená hlína, Či kamenina. Prý to jsou
díla dvou sochařů velmi známého jména. Jsou snad mrtvi.
Před odchodem však přece z konvenčních důvodů oči pohlédly na ty věci. Ano, byla to
práce sochařská, ne bez umění, tragiky a úsilí. Ano, byla to práce.

Ale nad tím strměly staré, mrtvé, zhaslé a přece nadsmyslně vznešené zdi. Byla mnohem
a mnohem krásnější.
Zajisté, že z toho plyne mravní naučení, že práci, umění, kulaturu a život, chceme-li poznati spravedlnost a pravdu, musíme měřiti podle chrámu.
(Z úvodní statě 1. čísla Akordu, Praha 1928)

Josef Suchý

Drobty
Nemohu to nijak dokázat.
Nicméně tvrdím, že první kos
na nebe sází fialky.
Špačkovi vrže v hrdle tuhý
tmavozelený rákos.

Vrkání holuba je bílé a pění
jak čerstvě nadojené mléko.
Vlaštovka štěbetá královskou modř.
A z kokrhání kohouta vstává
vlasatý půlnoční požár.

Zato kukačka rodí červnové obláčky
s narůžovělým rounem.
Kdykoli zaslechnu křepelku,
mám před očima
přezrálý pšeničný klas.

Kejhání husy bývá z bleděžlutého skla.
Je to zvuk chladných říjnových soumraků.
A hořec brvitý vyzvání zhluboka
posvátným nedělním zvonem.

Nemohu to nijak dokázat.
Zbyly jen drobty
z koláče,
který jsem patrně jedl
kdysi velmi dávno
na svatbě hudby a barev...
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František Lízna

Dopisy z vězení
Ostrava 18. 11. 1979
... Jsem zde již nějaký ten pátek - mohu to již skoro říct - a mimo vnitřní
řád, jaký vidy musí vzniknout v domě, kde je víc lidí, jsem si vytvořil i svůj
vlastní, a také pokud budu zde v Ostravě, vždy Vám budu odpovídat na do
pisy v neděli dopoledne - začínám dnes kolem 10. h. Zvony dnes téměř ne
bylo slyšet, ne snad že by nechtěly zvonit, ale vydatný déšť ztlumil jejich
hlas, ale ne natolik, že by zcela zanikly. Konečně je mi jasné, že mnozí je
jich zvuk vůbec nevnímají, i když jdou kolem nich. Já je však dychtivě vní
mám a stává se mi, že určitě déle vyzvánějí pro mne samotného, a také
věřím, že znějí více vevnitř, kdesi u srdce, než venku v ovzduší. Bohu díky
za vše, co nám Pán ve své štědrosti a lásce dává! Mám se dobře a těšilo by
mne ještě více, kdybych věděl, že s Vámi to běží podobně. Z dopisů, které
jsem dostal, se dá usuzovat, že tomu tak také opravdu je. O mne nemusíte
mít žádné obavy. Znovu, a vím, že ne naposledy, Vám sděluji, že pociťuji
sílu Vašich modliteb. To je to nejdůležitější, co mi jen můžete denně po
sílat, a to vždy projde! Sám se Vám to snažím splácet a vůbec se tedy ne
cítím znuděný z nicnedělání, mám opravdu stále moc práce a čas mi rychle
utíká. Chce to jen, abychom vše přijímali jako dar Boží, ale opravdu jako
dar! Ostatní pocity jsou v těchto dnech druhořadé a mohou být dokonce
sváděním vymyšleným od Satana. Ale my jsme přišli proto, abychom lsti
rozptýlili radostnou službou. Jen pohleďte na čas, jak je pevně v jeho rukou příští neděle je slavnost Krista Krále, jeden z mých nejzamilovanějších dnů!...

30. 8. 1981

15. 8. jsem byl také na duchovní pouti a vystupoval jsem s vámi poutníky
po schodech invokací, které znám. Nepokládám to za nemožné procházet
se starými místy, která jsme již dříve prošli, zcela, až překvapivě nově, takže
se nám zdá, že jsme tam ještě nikdy nebyli...
Litoměřice 25. 10. 1981
... Ale nejsou to potíže tak strašné, abych musel pracně vymýšlet věty
a slova, která jsou neskutečná, protože náš život v nich opravdu ve své pod
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statě nespočívá. Vždyť tím, že žijeme v Něm, v Něm dýcháme a žijeme,
i kdybychom měli být němí. Teď se tedy usmívám na sv. Františka, jak roz
mlouvá s ptáčky a jsem přesvědčen, že oni mu rozuměli a že všecko kolem
něho ho poslouchalo a radovalo se s ním. Hned chci podotknout, že mě to
samotného zahanbuje, když si pomyslím, jak jsem po té stránce na tom
uboze, když nejsem často schopen mluvit s lidmi, natož s ptáčky. Ale neva
dí! To jisté osamění, snášené třeba i nešikovně, ne-li ztrátově, mne přece
jen asi vychovává k větší citlivosti k oněm tajemným hlasům, kterými je pro
stoupen prostor a celý vesmír...

1981

... to svědčí o tom, že čas se nedá přelstít, že ten ubíhá, aniž by člověk
mohl na něj nějak vyzrát. Já se teď těším z toho, že se nedá zastavit, takže
když Ti s pomocí Boží budu psát příště, bude to již pátý dopis atd. atd.,
a každé to nové číslo bude svědčit o tom, že nejsme pány toho, co je nad
námi, a že to přesahující zkracuje den našeho dočasného odloučení. ...
o odloučení v pravém smyslu slova nemůžeme ani vlastně hovořit. Pociťuji
stále bez ohledu na dobu - ráno, odpoledne i v noci, když se náhodně pro
budím, blízkost Tebe i všech, kteří nás milují...
Litoměřice 11. 11. 1981
... a začíná znovu pršet. Mohli bychom říci: psí čas, ale již se neodvažuji
mluvit takto pohrdavě o tom, co nám připravuje a dává Pán. Spíše bych
chtěl stále říkat požehnaný je čas, který nám připravil Pán, a zdá se mi, že
se již pomalinku seznamuji ve vzácných chvílích nočního i denního ticha
s touto životní filosofií nepřekonatelného a přitom neiluzorního optimismu
právě zde, zatímco jsem se venku v ní pohyboval nemotorně a spíše jen de
klarativně, aniž bych sestupoval do hlubin...
Praha 6. 12. 1981

... řádky, které by spíše bylo zapotřebí zaplnit chvalozpěvem na blížící se
příchod samotného Stvořitele, a dotykem jediného skutečného a ne
stvořeného Světla prosvěcovat to, co leží v temnotách! ... že se upřímně
snažím žít v každé minutě ve víře, naději a lásce k Němu a že má trpělivost
z Jeho milosti je denně docela klidně vložena do Jeho času a Jeho minut,
a že dobře vím, že i klíče cel, jakkoliv dobře střežené, budou nuceny přejít
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do JEHO rukou přesně v ten pravý čas. Je to krásná doba, je-li tou, která
očekává Jeho. Napsal bych záviděníhodná doba adventní, kdyby v tom ne
motorném slově s nádechem hříchu byl spatřován impuls k probuzení
z temnot do světla. Kéž bychom žili ze slov Izaiášových a naše unuděné
a posmutnělé tváře jsme pomazali olejem a z utrpení přešli k radosti, vese
losti, jásání z lásky k Jeho Církvi! Což nemáme snad být - vycházeje
z našich chrámů - záviděníhodní křesťané? Což mohou být jiné chrámy
Ducha svátého? Když se rozhlédnu kolem sebe, spatřuji náš veliký dluh
a někdy je mi z toho velice úzko, až k malomyslnosti...

Praha Ruzyně 21. 12. 1981

... Avšak protože čas je pro nás záležitostí přece jen relativní, klidně lze
všechno napravit dodatečně, protože náš čas splývá (já jsem alfa a omega),
a tak společně s Vámi opěvuji milosrdenství Boží a v mysli procházím sta
rozákonním textem z Kazatele: je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas
trhat, čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat, je čas plakat i smát se,
čas truchlit i čas poskakovat, je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat
... čas boje i čas pokoje - jak mi jej vybrala před časem do dopisu M., proto
že jaksi věděla, jak právě jej mám rád (zvláště pro ty kameny). Zdá se tedy,
že naše fyzické odloučení vede k ještě intenzivnějšímu sblížení s těmi, kteří
nás v Pánu Ježíši milují...
... Není mi tady smutno, i když nám může být velice smutno z toho, že
tak mnoho duší kolem nás zůstává tak zoufale samo. Skutečnost hříchu je
děsivá, jsme-li k ní lhostejní, anebo ji pokládáme za chiméru nebo nesku
tečnost. Usídlí se pak v nás...
Ruzyně 3. 1. 1982
... Stále totiž dle mého hluboce vnitřně zakořeněného názoru musíme
vítězit nad smutkem Jeho radostí - bez ní bychom ani nebyli jeho učedníci.
Někdy se nám může zdát, že už s ní nevydržíme ani do příštího rána, že už
se definitivně zhroutí v ranních hodinách, když kolem nás duše rozbité
a zmatené podléhají únavě a spí, a hle - ráno vstaneme neporaženi, znovu
rozradostnění, s radostí nepochopitelnou, zadarmo danou, a hledáš-li
přesto její kořeny, tušíš, že se setkáváš s ovocem Jeho svátého Kříže...
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Ruzyně 77. 1. 1982
... A dovol, maminko, abych rozšířil to, co píši Tobě, na celé společenství
těch, kteří prostupují zdmi i mřížemi, o nichž to vím, takže se vlastně spo
lečně setkáváme, kdykoliv se nám to zamane, a věřím, že se navzájem na
sebe usmíváme, protože se všichni setkáváme ve jménu Páně. I tak chci
dnes moc poděkovat M., která mi připomněla stopy těch, kteří zde pobývali
přede mnou a které jsem do té chvíle nepociťoval, alespoň vědomě ne,
a toto otevření pohledů do doby minulé bylo a je neobyčejně krásné a po
vzbuzující, zvláště pak, když jsem s uvedenými jmény pocítil bytostnou sou
náležitost - s těmi, kteří svou smrtí svědčili pro Krista, našeho Pána, a tak
s prázdnou teď odcházívá pokušitel s rafinovaně šeptanými pokušeními
o zbytečně promarněných dnech, je jasně odhalen hned v počátcích svých
nenadálých a chytře volených příchodů a mimo to ho naopak zneužívám
doporučeným „agere contra“, abych si vzpomněl právě na slabost našich
doposud vydaných svědectví, a vzpomínám-li na ty skutečné svědky, jsem
v rozpacích, zdali se mám za nějako za zemřelé modlit přímluvné modlitby,
anebo zdali je mám prosit, aby se oni spíše přimlouvali za nás...

... Děkuji za Tvé denní vzpomínky, jsou mocné - pronikají! Jak se doro
zumívají andělé? Vyřiď, že vzkazuji, že chvalozpěvem...

... Těším se na „Mlčení Svaté noci“, to mlčení mně zde nejvíce chybí...
Stejně tak zdravím O. s O., vlastně jste stejně v očekávání děťátka - pro
dloužené Vánoce - plod lásky...
31. 1. 1982

... Avšak Ty víš, že my promýšlíme věci a obrazy pod jejich povrchem
a máme v tom jako děti neviditelného Boha větší zkušenosti než ostatní,
a tak můžeš tušit, že vrátím-li se, vrátím se obohacen o břemena a o pozná
ní těch osamělých, jdoucích kolem nás, mluvících stejnými slovy, ale cizím
jazykem. Nevím doposud,... co s tím vyšším poznáním udělám, ale mohu Ti
říci, že již nyní, kdykoliv se mi zamane, spouštím kotvu v podobě kříže do
hlubin mně neznámých, abych si třeba odpočinul, a ačkoliv mohu být
zděšen příšerami, které se v mořích bezesporu potulují, nejsem jimi uchvá
cen, a jsem-li jejich zjevem
zmaten, je to jen něco, co se dotýká povrchu
v
těla jako studená voda. Řekneš jen brrrr (užijme tohoto výrazu, jsme-li
u moře), avšak vnitřek je stále proteplen Božím světlem. Vždy mne nako-

6

nec uchvátí pohled na rybky krásné, nepředstavitelně pěkně zbarvené du
hovými barvami, a to si představ, že jde o rybky plovoucí v hlubinách, kde
již světlo vůbec neproniká a kam člověk ... nevkročí. Bezděčně se jako člo
věk omezený a přízemní ptám, jak je možné tak plýtvat barvami a tvary,
když je nikdo neuvidí, neocení, ani se nezmíní pochvalným slovem o jejich
Tvůrci. Už pro ten dluh je dobré, abychom se všichni snažili pronikat ta
jemstvím tak vše přesahující, až plýtvavé Boží lásky...
14. 2. 1982
... a tak se dokonce s dávkou zvědavosti těším, co přinese následující mi
nuta, hodina a den. Chci si pospíšit s ujištěním, že to není netrpělivé očeká
vání, ale že bez přehánění vynikám v trpělivém očekávání věcí příštích, ne
snad proto, že bych v tom byl nějak cvičen, ale proto, že kdykoliv si zama
nu, mohu čerpat z kterékoliv chvíle její díkuvzdání, její tichost, ale zároveň
její napjaté očekávání a úzkost, abys ji nepromarnil bezdůvodným, bezcen
ným smutkem, zlostí, beznadějí, nadávkou a divadlem. Teď mám opravdu
v tom z čeho čerpat! Stává se mi, že i v noci jsem právě zde objevil nový
prostor pro děkování a chválu, neboť ticho ke mně skloněné přichází jako
laskavě mluvící přítel...

28. 2. 1982
... Jinak se lehce vypořádávám s námitkou kolemjdoucích, že snižujeme
člověka na pouhých prach, tím úžasným zjištěním ze života, že právě tato
středopopeleční výstraha či memento může mimořádně účinně změnit ryt
mus našeho vstávání a uléhání, že bez směrnic a pracně připravených usne
sení zvenčí pohne s tím nejúčinnějším kolečkem v nás samotných a my si
včas uvědomíme, že bychom měli ustat od pracných námah na pomíjivých
fasádách...
... Možná, že Vás někdy mrzí, že jeho slavnost (sv. Josefa) spadá přes
všechnu jeho slávu přece jen do doby postní, ale to by se Vám již stávat ne
mělo. Jeho tichost a jeho služba se výborně hodí k Církvi trpící i mlčící
a také vítězné - vždyť právě v takovém období je dobré alespoň na den
přebít barvu fialovou barvou bílou, mariánskou - vítěznou!...

14. 3. 1982

... díky za slova povzbuzení. Mrazy již dávno zatím polevily a mohu Vás
ujistit, že mě po celou tu dobu zahřívala ona láska, kterou mi vyprošujete,
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a to tak, že bych lehce překonal sebevětší mráz našich nepřátel. Když píši
toto nebezpečné slovo, chci jej hned zbavit té nesprávné tíže a zaměření,
neboť chci tvrdit, že budu centrum onoho nepřátelství spatřovat přesně
umístěné, když, dá-li Pán, vyjdu odtud opět mezi vás, a že vás všechny budu
usilovně prosit, abychom cítili se vší naléhavostí svou spoluzodpovědnost za
široký prostor, který na tomto světě zaujímá hřích, za to, že mu to umožňu
jeme, sedíce ve svých residencích pohodlně s nohama zkříženýma, v polos
pánku a podřimování...
... bl. Anežka Česká mi mohla po celý život uniknout jako osoba fádně
svátá, nebýt toho, že zde byl Jan Zahradníček se svou ochotou a obětí,
a věřím, že skrze sebe ji vyvedl z toho 13. století k nám jako ženu obdivu
hodně blízce přítomnou a moderní, nás chápající, zatímco námi okolí pohr
dá a pokládá nás za rarity historie patřící do muzea. Jsem šťasten, že pro
mne tato blahoslavená vystoupila v těch zajímavých souvislostech právě
tady. ... Zjišťuji, že bl. Anežka je výborným příkladem sepětí časů a že má
časová miniatura, uvedená na začátku tohoto dopisu, může hledat své za
kotvení či východisko v těchto monumentálních dimenzích. Neměli bychom
tedy dětinsky lpět na rychlých výměnách dopisů, ale čerpat svou důvěru
v
v Jeho pevné vládě, vždyť Jemu patří i mlčení celých lidských etap. Řekl
bych, že bychom měli spíše prosit o to, abychom byli hlínou poddajnou
a poslušnou, ztvárňující se do podoby, v jaké nás chce mít. Čas nás nesmí
nikdy zajímat natolik, abychom se cítili jako zajatci. On nejlépe ví, kdy
máme vstávat a kdy uléhat, kdy kameny sbírat a kdy kameny rozhazovat,
kdy mluvit a kdy mlčet...

28. 3. 1982
... My, kteří se touláme, hnáni svou neustáleností, po všech možných
i nemožných místech, krajinách a koutech, často tak, že neznáme ani své
adresy, potřebujeme být šokováni takovými konstantami, jako jsou nemocní
na vozíčcích, a těmi, kteří je opravdově hladí, protože naše klikatá pouť by
mohla zapomenout, odkud jsme vyšli. Je možné též zapomenout, že jsme
zvoleni k jedinému cíli, lze upadnout do prostřednosti, když se zahledíme
do obrazů, které se na našich cestách vyskytnou, a pro jejich třpytivé
barvy nepoznáváme, že ač rafinovaně kreslené, přece se na místech nejvíce
obnažených a vystavených slunečnímu svitu odlepují a ukazují svou pozem
skou šeď. Stane-li se to, co pro náš spěch je možné, že zůstaneme na dlou
ho stát na místě, stane se to v některých případech osudným...
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... Cela se svými zdmi se mi však jeví jako zcela bezmocná. Kdyby zde
v ní žil svátý František, jistě by s ní promlouval jako s živou bytostí, protože
by mu jí bylo do hlubin líto, že ačkoliv tolikrát proměňovaná, slyší od nás,
svých obyvatel, jen řeči hrubé a odpuzující, že do jejích zdí nemilosrdně ry
jeme a kopáme a že ji nikdo nepochválí. Mně se to bezděčně podařilo, když
jsem do ní poprvé vešel z horších podmínek. Vždyť když se to vezme pocti
vě, je pěkně prostorná, obdivuhodně teplá ... a prosycená světlem...
... Nemějte strach, na nikoho z Vás, kteří mi patříte, nezapomenu.
... a od Vás, na které budu vzpomínat, budu jen chtít, abyste Pánu děkovali
za to, že se o nás tak stará, připravuje vše do nejjemnějších nuancí. Vždyť
uvažte, kdo by si pomyslel, že právě tady, po dvouročním pobytu v Praze,
každé ráno neslyším zpívat jen ptáčka, ale slyším celý ptačí sbor, takže se
necítím vůbec jak v Praze velkoměstě a vůbec pak již ne jako v Ruzyni...

Ruzyně, pondělí velikonoční 1982

... dovoluji si Vám a všem svým věrným přátelům popřát radostné Alelu
ja. Dělám to proto, že radost ze vzkříšení Pána je tak stěžejní, že může být
vyslovována v kterýkoli čas a že jsme ji dokonce povinni vyslovovat i v nej
temnějších dobách a situacích, takže nás má rozradostňovat tváří v tvář nej
větším nebezpečím před tlamami řvoucích lvů všeho odstínu, použiji-li
známého biblického obrazu. Není to krásné a tajemné zároveň, že my,
křesťané, jsme vyzbrojeni radostí k tomu, abychom znejisťovali lví tlamy?
... a bez rozpaků čerpám z těchto pokladů církve, protože jsem přesvědčen,
že Pán v tomto směru není vůbec na ony poklady žárlivý. Vždyť radujeme-li
se touto čistou radostí, radujeme se z jeho jedinečného vítězství a dostává
me s ním podíl na jeho slávě. Jsem však také přesvědčen, že tato radost je
úměrná našemu podílu na velkopátečním utrpení, praktičtěji - na naší
ochotě doplnit na sobě to, co zbývá ještě vytrpět církvi, aby se zaskvěla jako
snoubenka čistá a zcela žádoucí. Po té stránce můžete Pánu rovněž podě
kovat, že nás vsadil do půdy dobře připravené, a teď - jsem-li tady - mohu
Vás všechny ujistit, že to vyvážení utrpení a radosti, okamžiky jejich
příchodů i odchodů, je právě tady řízeno tak ohleduplně a citlivě, že tím,
kdo to řídí, nemůže být nikdo jiný, než náš Pán nanejvýš milostivý a dobrý.
Člověk by s tím brzy byl na konci svých sil, kdyby sám měl nad druhým tak
všestranně bdít. ... Na Velký pátek jsem dostal ještě před třetí hodinou
dopis od Vás a první dopis od sestry. Nepodlehl jsem pokušení a dopisy,
jakkoli žádoucí, jsem uschoval až na dobu vzkříšení, a mám-li být přesný,
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četl jsem je mezi druhou a třetí hodinou bdění nedaleko k ránu. Byla to
krásná noc. Spoluvězňové nezvykle brzy usnuli a já jsem se v tichu rozběhl
mezi vás tak dokonale, že jsem až v pokušení omluvit se službu konajícím
za to, že jsem byl celé hodiny mimo tyto prostory (znovu se přesvědčuji
o dobrotivosti těchto ponuře vyhlížejících zdí)!...
... Velmi jsem se smál a radoval zároveň z té milosti, kterou Vám Pán
dává v podobě hůře slyšícího otce zpovědníka. ... Jinak to řízení Boží za
chází do tak lidsky ztvárněných podrobností - zcela jednoznačně odpovím
proč: z lásky k nám hříšným i z touhy po naší spáse...

25. 4. 1982
... Znovu však obdivuji to, jak tiše k nám slunce přichází, vůbec nechce
upoutat na sebe pozornost, jak to rádi děláme my lidé. Pozoruj, jak vstoupí
paprsek jeho světla tiše do našich příbytků a jak je zároveň jakoby měkký,
přitom krásně uspořádaný, žádná odbytá práce, není v něm neúhlcdnosti,
jeho světlo je tak pozorné, že osvěcuje každičký miligram prachu, takže my
někdy s úžasem a překvapením žasneme, že nejsme tak sami, jak se nám
ještě před chvílí zdálo. ... abyste takto vítali paprsky, které k Vám pronik
nou, jako pozdravy od milujícího Boha, jako krátký, ale jasný záblesk jeho
slávy i zaslíbení, jako krátké osvícení věcí neviditelných a v neposlední řadě
i jako trpělivou a teskně dojemnou touhu opovrhovaných a přehlížených
objevit se před námi alespoň na chvíli ve svatebním šatě a ve světle slávy.
Všimni si, jak se ten prach třpytí! Nepochybně je takové vnímání vzácným
okamžikem veliké milosti, neboť svýma očima vnímáme záblesky neviditel
na téměř hmatatelným způsobem. A tohoto poznání se mi zase dostalo
v té, v myslích většiny lidí nevlídné Ruzyni...

Vždyť od nynějška bude pro mne předtím jen opovrhovaný a přehlížený
prach, dřívější důvod ke zlosti a rozmrzelosti, něčím, co mne přivede zpát
ky ke dni stvoření, zpět do této cely, z níž Vám píši, a jeho přítomnost
v mém životě bude mít hluboce duchovní podtext. A teď již v mysli spojuji
prach starozákonního Joba s povrchním prachem farizeů a dál až s pra
chem ze spálených kočiček od sv. Igánce, jak jsem Vám již o něm psal.
Mohu pak již celkově říct, že jsem za těch dnů odloučení, fyzického odlou
čení od Vás všech, dostal dar pro chápání a objevování nových a nových
projevů Boží lásky k nám lidem, zároveň s jasnějším poznáním naší vlastní
nevšímavosti, neochoty žít s Ním...
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... a když jsem se začal obvyklým způsobem modlit, ozval se venku zpěv
prvního ptáčka - moc jsem se přitom zaradoval a bál jsem se, že se mi to jen
zdálo, ale pak již zůstala jen ta radost, protože to bylo zcela jasné zpívání
ptáčků k oslavě Boží, byly to vlastně moje první velikonoční varhany, které
jsem zaslechl v pravý čas, a věřím, že alespoň tlumeně zněly až do B., pro
tože jsem se tuto noc modlil za..., a ve všem tom byla radost zvláštního
druhu.... v plnosti se dostavila vzácná radost, která se dlouho připravovala,
a nyní bych řekl, že tam vyvstaly plody utrpení, že jde o radost protrpěnou,
a proto měla tu hloubku a ten nezadržitelný tok. ... do srdce mi pronikal
jednoduchý trylek - tři, čtyři tóny stále se opakující, trpělivě a určitě s lás
kou - ten jsem nejlépe slyšel a ten jsem vnímal. Není to fantastické? A to
vše tady na Ruzyni, ne na Moravě v lesích anebo na horách! Upozorňuji
také na to, že když my vstáváme, zdaleka se již takový zpěv neozývá, to už
jsou jen pokoncertní zpěvy...
Ruzyně 9. 5. 1982

... V žádném případě bychom neměli mít důvody k znepokojení, neboť
znovu připomínám, že v konečném důsledku je to Boží Prozřetelnost, která
s námi hýbe a která také má skryté poslední a rozhodující „trumfy“ pro své
vyvolené, ke kterým se dovoluji troufale hlásit jen kvůli Jeho zásluhám, ni
koli mým. ... a já vcelku nikdy nechci věci usměrňovat přílišnou aktivitou
z mé strany, abych nepokazil to, co se má stát a co se pro nás všechny
připravuje. Věřím, že Vám nebude zatěžko, jako bývalé chovankyni
zdejších prostorů, představit si všechna ta pozitiva spojená s trestem (pro
sím, povšimněte si paradoxu skrytého v tomto výhružném slově!), přijmeme-li jej s Ním. Již tady až žasneme, jak se míjí se svým kárným účinkem,
jak v tom selhává a jak uvádí v život to, co bývá většinou všemi bráno jako
pouhá proklamace či fixní idea - převýchovu či nápravu toho, kdo je odsou
zen. Jsem si naprosto jist tím, že vyjdu-li odsud, vyjdu převychován, neboť
hmatatelné důkazy Jeho lásky přetavují i ta nejméně vnímavá srdce, chtějíli jen ona být s Ním. Pro mne se mnohé přísliby dávají do pohybů značících
život jen dík mému nynějšímu naslouchání tiše plynoucím dnům...
... Mé úsilí a zájem budou směřovat k věcem protrpěným, spojeným s ti
chým nasloucháním a nepřerušenou kontinuitou adorujících všech věků,
časů a národností, ... je až divné, že tak málo lidí si uvědomuje, že jen
srdce, které je zapáleno láskou, může změnit svět. Hned však chci dodat,
že za všechny tyto pozitivní změny, které se zde se mnou odehrávají, ne
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sporně vděčím všem vnějším okolnostem a modlitbám Vás všech,
a především Jeho lásce. Zcela samozřejmě máte chuť druhé chytnout za
ruce a společně s matkou Terezií říci: „Let’s do something beautiful for
God“ (Pojďme učinit něco krásného pro Boha), neboť srdce zasažené lás
kou nemůže jinak! Každý jiný krok by byl falešný a ani nemůže vlastně na
stat, protože milující směřuje jedině k milujícímu. ... řekl bych, že jsem se
ocitl na 10 měsíců v restaurátorské dílně, kde ze mne trpělivě neviditelní
umělci snímají nesprávně nanesenou patinu, prach i špínu a unavenost ma
teriálu... Píši Vám to proto, abych ve Vás rozptýlil i stopy případného stra
chu o mě, a také proto, abych se s Vámi podělil o radost, kterou zde,
v jiných dimenzích, tak často pociťuji. Nechtěl bych Vás také mást a vůbec
již vyzývat k bezduchému následování, neboť tato cesta není zdaleka snad
ná a lehká a každé její zjednodušování nebo vlastní režie může vést ke zcela
odlišným důsledkům... Na závěr ... bych chtěl jen dodat, že k těmto pohledům
ovšem nelze dojít bez vnitřní ochoty přinášet oběti, takže by správně chápaná
askeze měla být nezbytným doprovodem formování každého z nás. Změkčilost je jasným projevem slabého ducha neschopného boje, ten musí
ustoupit...
Ruzyně 23. 5. 1982
•z

... prožíváme poslední velikonoční neděli a nostalgie a stesk z odcházejí
cí radosti velikonočního Aleluja se nás ani nemůže dotknout, protože se
naše duše toužebně upíná k Slavnosti Ducha sv. Jak moudře je sestaven cír
kevní rok a kolik nadějí a nevyslovitelných vzdechů všech nás očekávajících
je skryto před hlučícím světem s jeho jarmarečním veselím nemajícím val
nou cenu, zatímco naše naděje a naše radost je tak draze zaplacena,
a proto tak jedinečná a ryzí! Což nemusím zde já sám ve svém znovu
a znovu opakovaném Veni Sancte Spiritus nemyslet na Vás všechny, žijící
ze stejné naděje a očekávání, což mohu zůstat lhostejný k projevům Vaší
lásky, která sem proniká všemi možnými i nemožnými skulinkami, takže ji
vcelku pociťuji jako hřejivou lázeň, do níž nás chce ponořit Pán, a což tepr
ve až On přijde ve své slávě! Jistě Ty již, J., uprostřed nemocných víš, jak to
vše je nerozdělitelně protkáno nitkami bolesti a utrpení zcela samozřej
mého, neboť kdo by z křesťanů o nich nevěděl a byl zároveň hoden nést
tak vznešené jméno po tom, který též bývá nazýván muž Bolesti! S láskou
proto beru do rukou právě tady všechno, co křesťané na celém světě vytr
pěli od 5. neděle velikonoční k dnešní, jako obětní dar nové smlouvě
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s Ježíšem Ukřižovaným i Vzkříšeným, zrovna tak jako všechny jejich vzde
chy i úpění, které nebyly zaznamenány žádnou stanicí ani reportáží, proto
že nesly pečeť nad druhé vzácnější - pečeť tichosti a pokory tak tiché, že je
nezaznamenávají často ani ty nejcitlivější seizmografy tohoto světa, proto,
aby byly zaznamenány duchovními bytostmi - anděly - a předneseny
našemu neviditelnému Bohu. Toho všeho, ač i pro nás neviditelného a jen
proto tušeného, se skoro jako své záchrany ujímám, protože chápu, že na
tom všem stojí tento náš tak křehký a zranitelný svět...
... Už jasně vím, že není podstatné, kde žijeme, ale to, co nosíme v sobě:
prosme o oheň Ducha sv.! Ten bezpečně přetaví jakékoliv mříže, a jistě již
víš, že ty nejsilnější z nich nejsou z ocele, ale z tvrdých a nelítostných srdcí,
která nemají soucit a lásku k nemocným a strádajícím, která nechají hlado
vět hladové a bez povšimnutí ty, kteří trpí...
... pak nelze myslet jen tak interně, lze vyjít ven a vidět lidi kolem nás
opuštěné a skleslé, pronásledované pro spravedlnost a netečnost nových
spravedlivých (kořínky v nás pravidelně plenit!), nabubřelost hříšníků, nově
přistavená umyvadla k novodobým Pilátům a slabost přisluhovačů ... Víc se
venku, dá-li Pán, budu chvět odporem před hříchem, ale větší radostí
z toho, co patří Pánu. VENI SANCTE SPIRITUS...

... čtu zde s hlubokým zážitkem Joba. Jako denní modlitbu jsem si vybral:
Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem... 19,
23-29, překlad se jeví jako jedinečný...
/tazy/ičó. 6. 79S2
... je slavnost Nejsvětější Trojice ... vrcholné tajemství trojjedinosti Boží
nechávám v sobě dozrávat trpělivě až k samotným branám smrti nás všech živých i mrtvých, nepodléhám panice, že něco promeškám, že mi něco
uteče, protože naše budoucnost je v každém případě v rukou milujícího
Boha Otce i Syna a Ducha sv., a zatímco pro mnohé je skutečnost smrti dů
vodem ke zděšení, pro nás, znovu dosvědčuji, že až nepochopitelně plýtvavě obdarovávané, je stržením roušky...
... Teď mě napadá, že tam určitě je také slyšet zpěv ptáčků, vždyť je to
uprostřed lesa a luk, ale je možné, že jej slyší jen ti naslouchající na okra
jích, protože jarmareční vřeštění přehlušuje to, co je pravé a vychází z nitra.
Mám radost z míst, kde je Nejsvětější svátost umístěna v tichých prostorách.
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Tam, kde by zaslechla i ty nejjemnější trylky a tóny a nemělo by nám v nich
uniknout ani oblažující vlnění křídel andělů, když se střídají. To všechno
však duše vnímá ne ve střehu a napětí, ale jaksi doprovodně, jako jakési již
nehmotné zasazení celého obrazu, jehož se jí dostává. Přiznávám se, že
tady po něm doslova prahnu, ale úniku z hašteřivého hluku mimo noc
téměř není. Myslím teď na vrabčáky z Lurd, o kterých mi napsala sestřička.
Moc jí za její vnímavost děkuji, ti vrabčáci na ten křik měli výjimečně vý
sostné právo. Vždyť si vybudovali svá hnízdečka u nohou Matky Boží! ...
Jejich hlasitost mě zvlášť nadchla, i když to bylo při mši sv. Což nechtěli tím
upozornit, že jsou také přítomni? Jak zahanbují nás, kteří se někdy ze styd
livosti či strachu schováváme na kůrech a za varhanami!?...
18. 7. 1982
... neboť se někdy stává, že i přes naši upřímnou snahu se před námi
•z
vhodná slova schovávají, a i když se sami snažíme sebevíc vybrat z těch sto
vek, které používáme, ta pravá, nedaří se nám to. Avšak v posledních měsí
cích, co jsem od Vás fyzicky oddělen nejen vzdáleností, ale i dalšími
překážkami, však dochází i pro mne k podivuhodnému jevu - že Vás pozná
vám mnohem intenzivněji a že naše fyzická vzdálenost je až směšně
bezmocná a bezvýznamná. Možná, že bychom si při setkání jenom posteskli,
že máme tak málo příležitosti dotknout se navzájem ... Hledám-li vysvětle
ní, nacházím je v tom, že je to Jeho milost zprostředkující, která nás spojuje
tím intenzivněji, čím silněji nás uchvacují odpudivé síly. Cítím to sám tak
jasně, že jsem ochoten za Vás vyslovit totéž...

... Rád bych Vám popsal prostředí, ve kterém žiji, avšak obávám se, že
bych detailnějšími záběry znemožnil zaslání dopisu, a tak nezbývá, než
abych se v psaní pohyboval na okrajích v podstatě determinovaného
prostředí a dělil se s Vámi o své duševní postřehy a dojmy. Tím vlastně nic
neztratíme a měli bychom si sdělovat to podstatné, neboť jen to, co
připustíme do nitra a čeho se v nitru zmocníme, nás přetváří buď k dobré
mu, či zlému...

... Jsem také fascinován tichostí, s jakou jsou Boží věci na zemi přítomny,
s jakou se pohybují, a vůbec nejraději, téměř s úžasem, pozoruji, s jakou ne
zadržitelnou pravidelností přechází den v noc a noc v den. Pro mne již není
příkaz ke stvoření světla pouhým příkazem či stvořitelským gestem, stro
hým a úsečným, ale láskyplným dílem, které ke mně denně nově promlouvá
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skrze střechu a vězeňská okna. Svědčí o tom, že On o nás ví, že nás navště
vuje s neohrozitelnou pravidelností, že na Něj můžeme zcela spoléhat a že
naše technika je proti Jeho dílu žalostně nemotorná, že zatímco my s rámu
sem a kvílením, mdle a nejistě, s občasným selháním rozsvěcujeme ubohá
světla žárovek, On v úchvatném tichu dává vycházet Slunci a Měsíci...
... Jde mi o to, abych ten příchod nového dne nezmeškal anebo nepoka
zil svou tupou nevnímavostí, a i když nemohu s ptáčky zpívat, přece jen ve
fantazii mi vyvstávají ti nedávní a já alespoň o milosrdenství Božím chci zpí
vat. Rád bych tím zpěvem zaplnil zbytek a poslední stránku tohoto dopisu,
ale ačkoliv jsem již v životě ledasco riskoval, neměl bych odvahu teď zane
chat na řádcích nápěv toho, co zpívám...

14. 11. 1982

... Zúženost pohledu z okna není přitom pro nás jen ke škodě. Miniatura
pohledu neuspokojuje ducha a my tak otvíráme okna, abychom zamávali
všem těm, kteří jsou nespoutaní a kteří se podobají ve volnosti letu ptáků
anebo šíři Božího prostoru, který nelze sebevětší stavbou, natož babylón
skou věží, zastavět...

... Přání k svátku sv. Františka se znovu objevuje ve své osvobozující
pravdivosti a nemůže směřovat ve svých konečných důsledcích k ničemu ji
nému než též k jeho chvalozpěvu a tanci, tanci vzešlému z pravé radosti.
Moc se mi líbilo, že sv. František takto projevoval svou radost před pa
pežem Inocentem III. z toho, že jím byl přijat... Tak můžeme poznat radost
světce, současně tak podobně se jeví sv. Otec J. P. II. se svým zpěvem
u bratří minoritů na chodbě chudobného kláštera při návštěvě v NSR. Nám
samotným pak nezbývá, než se zamyslet, zdali my samotní nedlužíme tomu
to světuv a jeho bratřím a sestrám, s kterými žijeme, takový zpěv a takový
tanec. Řekl bych, že máme šanci zazpívat či zajásat radostí to, co dlužíme, budeme-Ii v tichosti vnímat a naslouchat těm, na něž se vztahují blahoslavenství.
Z hlediska těchto úvah se mi jeví i mé uvěznění jako osvobozující akt...
10. 1. 1983
... můj vánoční dopis překlenul tu propast mezi rokem starým a novým,
a že jsi jej dostala dokonce v den tak příhodný, jakým je slavnost Zjevení
Páně. Bezděčně se ptám při pohledu na adorující krále, jak daleko jsme se
dostali my v našem životním putování, na něž se vydává každá lidská duše,
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neboť tesknota po ztraceném ráji leží v jejích nejhlubších souřadnicích,
v našem samotném středu, nelze ji trvale přehlušit klamnými lacinými ra
dostmi, a rozhlédneš-li se kolem, jen málokde spatříš něco, co by tvořilo
byť jen základní pilíře domova, ve kterém bych chtěl trvale bydlet a žít.
V tomto stesku se od sebe jako lidé navzájem nelišíme, a nejsme-li povrch
ní v našem pozorování, nedáme se odradit od tohoto přesvědčení, že není
tu na zemi zcela šťastný člověk, který by nehledal ztracený ráj...

... To vše mě napadá nyní v souvislosti se slavností Zjevení Páně, která
svým obsahem zde v těchto místech úvah stojí jako bezpečný milník i od
počívadlo a kterou nešlo lépe oslavit než pokleknutím a adorací v nejbez
pečnějším místě naší země - před Nejsvětější Svátostí...
... Zde ustává jakákoliv starost s otázkami, jsme-li na správném místě.
Před onou oslnivou, podmaňující, a přesto neprovokující krásou a září, vy
cházející ze středobodu svátosti v monstranci, se všechny pochybnosti
rozptylují a duše radostí až pláče, protože směřuje do samotného středosmyslu bytí a v něm se již vůbec nedá mluvit o vlastní vůli a chtění, protože
ty jsou zcela pohlceny všeobjímající a prociťovanou láskou Vykupitele...
30. 1. 1983
... Říkal jsem si totiž již vícekrát, že mé předešlé dopisy mohou být čás
tečně mystifikující, že těží jen ze slavností, zatímco náš život se nepohybuje
jen v oněch svátečních opojeních, ale naopak. Že nejvíce doby roku trávíme
v onom mezidobí, kdy sice nepřipravujeme nic mimořádného na náš stůl,
avšak kdy se věnujeme tomu podstatnému, za co budeme nakonec všichni
souzeni, protože ta všední a často proto i lopotná práce, se kterou se potý
káme, na nás nejvíce ulpívá, nejvíce nás ztvárňuje a nakonec nás i disponuje
k tomu, jak dalece pravdivě oslavujeme ony svátky a slavnosti. Ty totiž
nepřicházejí samy. Nezasahují ty z nás, kteří je vyškrtli ze svých kalendářů,
kteří s nimi nechtějí mít nic společného, anebo ty, kteří dávají přednost
svým zájmům, často tak žalostně malicherným, jako jsou oni sami. Jejich
dny jsou tak vlastně nepřetržitým sledem dní všedních ... Svým způsobem to
zní až paradoxně: to, co je často vůbec nejdůležitější, nebrání se a nechává
se zcela pohltit či přehlušit tím, co vede ke všednosti a zmaru. Seriózní
houževnatostí se všednost rozlézá a zmocňuje všech lidských buněk ...
Proto si myslím, že všední dny jsou tak důležité, že v nich v pracovním
oděvu prolézáme samotné základy a sklepení naší budovy, že otvíráme
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dveře i k méně pohostinným prostorám našeho dočasného domova, že v nich
prosvěcujeme a klepáme i už opomíjené kvádry a tak zacelujeme včas trhliny
a trhlinky naší víry, naděje a lásky k tomu, který se ponížil k všednosti našich
domovů a našeho lidského bytí proto, aby člověka povýšil do pravé vlasti a pra
vého domova. Všední dny nás také nutí ke stálému hledání těch optimálních
posil, k trpělivému překonávání únav z úmorných hodin nechtěné nespa
vosti i bdění, a tak se může najednou objevit paprsek světla tam, kde jsme
dříve tušili jen tmu a zas tmu, a to bývá tak radostný objev či setkání, že
všednost rychle bere za své a alespoň na okamžik úplně mizí a změní se nesezónně na svátek ... Duše samovolně tiše jásá, zatímco do ní neviditelné
prsty vyrývají trvalé stopy oné tiché, avšak snad i proto až chorálně sváteční
nálady. Po všedních dnech bývá pak veta, aniž bychom se sami zvláštně na
máhali. V kterékoliv době tak lze rozvrátit svěrací kruh nebezpečné eroze
vzpomínané negace a smutku ze všednosti, zhlédneme-li něco z nepomíjejí
cí slávy, zobrazené nejspíše v aureole svátých a světic Božích a zaslechnutelné v invokacích těch, kteří se dovolávají jejich ochrany...

16. 2. 1983

Dnes je již Popeleční středa. V paměti mi uvízlo, že jsem před rokem
vzpomínal ve svém dopise z Ruzyně na poslední popelec, který jsem přijal
„na svobodě“ ... Dnes se však k uvedené reminiscenci přidalo i něco
z Izaiášova líčení pravého postu a to mě přivedlo k tomu, že jsem se oholil
dříve, než jsem zasedl k tomuto psaní, a měl-li bych zde jím vzpomínaný
vonný olej, natřel bych se jím, abych vypadal, jak si prorok přál. Moc se mi
líbí slavit půst s takto svátečně okrášlenou radostnou duší, s takovou, jež
prosvěcuje naši tvář a naplňuje radostí i smutná místa, kde se nacházíme...
... Nerad bych ztroskotal a skončil na vzletných obrazech, aniž bych se
přidržel reality, v níž žijeme. A tak raději se chci uchýlit pod mocnou
ochranu Boží a letošní postní dny prožít s Kristovým křížem, který, ač tolik
rát znázorněný, je neviditelný, a který se proto nedá ani nikterak nahradit
a naplánovat, protože ten pravý je jedině ten, jejž nám připravila Boží
prozřetelnost...

Plzeň 8. 3. 1983

... Pod zorným úhlem Vzkříšení nelze ani o ztrátě mluvit, neboť již nyní,
pár týdnů před vítězným ránem, se v hlubinách nitra poměry znovu
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uspořádávají a vše se připravuje k radostnému zpěvu Aleluja. Vyslovil bych
je ve všech jazycích, které znám, již nyní, ale to by se příčilo liturgickým
zkušenostem, jak důležité je pro pravé pochopení duchovních hodnot ob
dobí očekávání. Jsme „vyhnaní synové a dcery Adama a Evy“ a náš spěch
do onoho ztraceného domova je zřejmě příčinou našeho nespořádaného
a kvapného spěchu do budoucnosti, překotného, a často proto vedoucího
do slepých uliček a zdržovacích zákoutí, jež mnohdy stejně bezohledně
zpomalují jako nerozhodnost a váhání. Proto jak velký dar je ono vyvážené
a smysluplné postní očekávání! Chccš-li už nyní vyslovit „Sláva na výsos
tech“ (mně se to již zde několikrát letos v postní době stalo), střež se toho
už kvůli poslušnosti a řekni se mnou to krásné „Ave crux spes unica“ (Buď
zdráv kříži, naděje naše), a nelze pochybovat, že sláva bude o velikonocích
z milosti Boží znít i z našich niter mnohem radostněji...

... Prostor, ve kterém teď žiji, je ještě víc uzavřenější, než je běžné,
a zcela tak harmonizuje s postními úvahami. Dalo by se říci, že člověk zde
žije v jiných dimenzích a objevuje tajemství mikrokosmu a že tento směr
prostorem vynucených úvah vytváří výslovně pozitivní klima...
Plzeň - Bory 3. 5. 1983

... Pomáhám si při tom psaní občasnými pohledy k tomu otevřenému
oknu, vidím, jak tmavost očividně s minutami houstne (jaký je v tom řád,
který člověk nemůže ovlivnit!), a na druhé straně vidím ty lety pozemských
Ikarů, ale vylučuji z nich ty bláznivé, pyšné a namyšlené a přijímám jen ty
jednoduché, až dětsky skotačivé a ladné pohyby těch, kteří jimi vyjadřují ra
dost, že jsou milováni a že je nemůže nic ohrozit. Teď bych se skoro odvážil
napsat, že zde sám tak poletuji, zachcc-li se mi. Zatím je však venku již
úplná tma. Večery a noci vedou k meditacím, nespím-li a jsem-li v práci,
bývají často únavné. Ta únava mě vlastně také stále doprovází...
23. 5. 1983

... Myslím tím především tu milost, která mi byla udělena na celou věč
nost, která mě tak obveseluje a činí svobodným a kterou v sobě stále víc
a víc nalézám a vidím, že patří k těm, jejichž kořeny jsou spjaty s absolut
ním obdarováním a nekonečnou láskou. Ty superlativy, které v této souvis
losti používám, mne dost znepokojují, ale odpusť mi je, píši dnes narychlo
a tak jemné nuance, které bych chtěl „vynést na světlo“, jsou ve mně ještě
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ve stádiu nenarozených kuřátek, která ještě neproklovala skořápky, aby vy
běhla na sluníčko boží, a tak Tě, milá maminko, nechám samotnou domyslet
to, co Ty jednoduše prostě a pravdivě pochopíš při pohledu na kněze u oltáře.
Plzeň - Bory 7. 6. 1983

... a vidím, že vše, co se SKUTEČNĚ událo v mém životě v tom rozpětí
doby, se slévá a zužuje do vteřinově zářivých zákmitů chvilek soustředěných
modliteb a adorací, a vše ostatní se jeví tak nepodstatné jako kulisy slov ...
a má nynější zkušenost, ať již sebetrýznivější ve svých spodních polohách,
mne znovu jen sesouvá na kolena před Božím majestátem (to dnešní mod
ravé krásné nebe), dobrodiním a nevýslovnou sladkostí Božího slitování
a milosrdenství, a ve všem tom vnějším chaosu, v němž se nacházíme, se vý
borně orientuji dík sepjatým rukám těch, kteří se za mne modlí a které sám ne
ustále odkazuji do náruče Božího slitování a milosrdenství. Vždyť ve chvilkách
úzkosti a únav lze jen bez pohybu rtů pošeptat, že jsme milováni...
... Vše to, co tu píši, nepokládám za laciný únik ze skutečnosti, ani za
lehce nabyté představy, jak by Tě jednoznačně přesvědčoval leckterý psy
cholog. Přiznávám se, že současná realita venkovního světa je mi stejně
známa a že denně, pokud je jen možné, sleduji denní tisk (RP) a že až apo
kalyptická hrůznost nahromaděných atomových zbraní mi přesto v těchto
obrazech nepřekáží, ani mě neděsí. Jsem totiž přesvědčen, že vše, co tu uvádím,
má duchovní dimenzi a charakter a že proti tomuto rozměru, jsme- li jím z milos
ti Boží obdarováni, nezmohou nic ani stonásobně silnější zbraně vznikající v díl
nách člověka, protože tato síla je hmotnými zbraněmi nezasažitelná. Je pak již
zcela iluzorní na takové zbraně spoléhat a sázet. Tu pasáž, milá maminko, přijmi
jako můj příspěvek k míru, o němž se nyní tak často mluví..

nedatovaný dopis
... A tak od samotných počátků poprvé chápaných velikonoc opakuji se
sv. Tomášem „Pán můj a Bůh můj“ a není třeba se již dotýkat zářících ran.
A jsem rád, že velikonoce - aspoň tak, jak to chápu - končí až příští neděli,
že teprve naplněním velikonočního příslibu sesláním Ducha svátého se
završuje cyklus našeho radostného vykročení za živým Pánem a že tak
mohu všechny ty obrazy v mysli slučovat v jedno a znovu procházet ... a že
teprve svatodušní neděle k tomu ještě přidá onen výchozí konečný tvar
s vnitřním spalujícím ohněm, jenž rozehřívá a rozohňuje duši k LÁSCE ...
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Poznámka:

P. František Lízna, nyní rektor kostela Nanebevzetí Panny
Maric (u jezuitů) v Brně. Vězněn již v devatenácti letech (stržení rudé vlaj
ky), poté pro pokus o opuštění republiky. Mimo dobu studia a vězení pra
coval vždy v dělnických profesích, od roku 1976 ve zdravotnictví. V roce
1974 vysvěcen na katolického kněze, nikdy nedostal tzv. souhlas k výkonu
duchovní činnosti, signatář Charty 77. Teprve v roce 1990 nastoupil ve far
nosti v Horních Věstonicích. Publikované úryvky jsou z dopisů z let 198083, kdy byl ve vězení pro poškozování republiky v zahraničí (práce na
katolickém a politickém samizdatu) - 27 měsíců, Ruzyně a Plzeň - Bory.
Naposledy ve vězení v Brně - Bohunicích pro rušení veřejného pořádku.
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Zdeněk Kožmín
Průhledy do poezie Josefa Suchého
Vyznačování
Od samého počátku vytyčuje poezie Josefa Suchého zcela přesně vyme
zované okrsky intimity. Tak už v Žernovu, obsahujícím básně z let 19441947, v básni Na starou cestu čteme:

V říjnu za jasných dnů tam kameny jak chrpy
jihly a teskně zíraly -

A ještě nová verze modré:
Ach, vrátit se, kde ticho mluvilo jabloňovými ústy veliké modro s ptáky patřívalo nám - -

Vyznačování míst není však pouhým položením několika stejnorodých
objektů vedle sebe, ale je to vytyčování už pomocí spojení objektů, a to ob
jektů různé provenience: kameny svým přirovnáním k chrpám nabývají živoucnosti (teskně zíraly), rovněž jabloně jsou také ústy a modré nebe je
propojeno s ptáky. Zdá se, že jsme se už první básní dobrali nejvlastnějšího
smyslu tohoto vyznačování prostoru a času: svět je značkován a vytyčován
přírodou už navzájem na sebe odkazujícími podivuhodnými spojeními.
V témž souboru, v básni Ze soumraku je akcentováno spojení člověka
s rostlinným světem:

Býval bych nikdy nevěřil,
že lidé mohou mít vlastnosti květin.

Vytyčování okrsků intimity sahá tedy z vnějšího světa hluboko do nitra:
do vytyčovaného okruhu je tedy snadno vtažen i člověk se svým srdcem, se
svým osudem. Spojení je dynamické, jiskry přeskakují z jedné skutečnosti
do druhé, jak ukazuje další místo z právě citované básně:
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z večera je
velechrám březové vůně,
ptáci jen crčí jak tenké varhany,
tráva je tolik zelená, že hoří,
a všichni máme zlaté vlasy
a všichni máme zlaté oči.

Toto vyznačování lidsky smysluplného světa pomocí přírodních reálií má
v Suchého poezii klíčovou funkci. Stačí umístit na vhodné místo básně kvě
tinu a je tu přímo sám významný průsečík básně. Když například básník
hledá cestu ke středu básně jen těžce se rodící, otevře ji petrklíč, třebaže
jen v adverbiální podobě:
Čtyři řádky stromů na sněhu
jak první sloka básně,
kterou nemohu hnout dál.
Zezdola se dere k světlu něco radostného.

Petrklíčově to přešlapuje kolem,
bohužel neprojde
uzounkou brankou k duši
za ostnatým drátem.
(Čtyři řádky stromů na sněhu, Ve znamení vah, 1970)
Je zřejmé, že tato rostlinná a vůbec široce přírodní „noetika“ není Su
chému pouhou vnější záležitostí. Nejde mu o kulisy, které by dokumentárně
dokládaly konkrétní podoby krajiny, nýbrž většinou Suchý touto důvěrně
známou přírodou vytyčuje podoby lidského údělu. Vzpomínka na mamin
ku, viděnou v útlém věku, má toto rostlinné zdvojení:
A představuji si pod jehnědami
jak šafrán zaznívající dívenku,
pro osud příliš křehkou -

(Zimní měsíc, Ocúnová flétna, 1967)
Nebo jiné propojení rostlinné a lidské dimenze v témž základním motivu:

Ale pamatuji si
rozmarýnovou maminku.
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Dále dvé okna dokořán
v ohnivě zelené svítání lípy.

(Plástev, Ocúnová flétna, 1967)
Toto vyznačování okrsků intimity však je jen jednou (byť hlavní) funkcí
rostlinných, živočišných i nerostných zaklínadel. Suchý zná také inverzi jis
tot do tíhy a úzkosti. Jestliže v naší básni Drobty hned v první sloce „první
kos / na nebe sází fialky“ a zahajuje tak vítězné tažení živočišného a rostlin
ného světa celou básní, pak obdobný motiv fialek může mít i tragický
aspekt, staneme-li „v krajině mrtvých“, jak zní sám titul básně věnované pa
mátce popraveného Františka Soukopa (ve sbírce Velbloud uchem jehly).
Také zde jsou fialky nahoře, ale nikoli na nebi, nýbrž na zemi, neboť jsou
viděny zdola, z hrobu:
Když ale vítr,
velikonoční vítr
nahoře přes fialky táhne
a po lukách za vsí rozhořívá se tráva,
je mu tam smutno -

A chce-li Suchý vyznačit svou vlastní tragickou krajinu, volí inverzi ži
vočišné, rostlinné a nerostné nomenklatury z jasu do přízračná:

Pláň vybělená lunou.

Tu a tam trne
do ocúnova prokřehlá tvář
na siné lodyze.
Jiní proti svahu
pokoušejí se o krok
zkamenělými chodidly.

A jsou i nerostní po pás,
nebo už zarostlí zcela
v průhledné hrůze krystalu.

Světlo odcizené a přísné jak ortel
bdí na kapradinách.
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(...)
Ze smrčin mrazivě Štěkají lišky.

(Generace, Ocúnová flétna, 1967)

Dominanty básnického světa Josefa Suchého najdeme tedy vždy v blíz
kosti přírodních reálií. Nemůže snad být napsána žádná báseň, jejíž obrys
by nebyl vyznačen základní orientací v přírodním světě. U Suchého musí
všecko tímto médiem nějak procházet. Přírodu nelze nikdy obejít, vždy na
ni narazíme, vždy vstupuje do básně. Ovšem právě tady začíná celá proble
matika Suchého lyriky: příroda mu totiž není objektem, ale především heu
ristickým principem. Ale tato heuristika je značně členitá, nelze tu převést
využití přírodních reálií na jednoho jmenovatele. Je spíš možno říci, že právě
přírodní motivy přitahují do této lyriky všecko ostatní, že dokonce právě těmito
motivy je Suchý spjat s mnoha oblastmi: souvisí s pohádkou, s lidovou písní,
s lidovou symbolikou květin, s novalisovskou romantikou i s traklovskou obraz
ností, má blízko k Erbenovi stejně jako k Rilkovi. Můžeme říci, že pro genezi
lyriky Josefa Suchého je primární sférou právě nejtěsnější symbióza s krajinou.
Fialka je pro Suchého především základní reálií domovské krajiny, je
něčím, co má pro Suchého klíčový význam jako samo konkrétní přírodní
bytí v jedné ze svých vyhraněných podob. Fialka je Suchému víc než pojme
nováním, je především právě samotnou přírodní realitou, která je už sama
o sobě natolik bohatá, že implikuje všecka další možná spojení, všecky aso
ciace, všecky přídatné souvislosti, všecky literární realizace. Řekl bych, že
prvávě z tohoto úhlu je teprve možno plně pochopit sílu, kterou klíčové
rostliny v Suchého světě vyzařují. Jejich vyznačování základních dominant
lidského života není žádnou literární umělostí ani manýrou, nýbrž ona
zvláštní existence i transparence zároveň je pro Suchého oním zdrojem ce
lého jeho básnického vidění světa. Květina - ale v jiné dimenzi i kámen,
hlína, pták - je nejfantastičtějším fenoménem, se kterým se člověk v přírodě
setkává. Barva, vůně, jméno, osobitá konstituce, roční doba - to všecko je
do každé květiny tak vrostlé, že tu vždy máme co činit se složitým komple
xem organického kulturního světa, s něčím, co je hmotné, ale zároveň plné
sdělení, plné vlastní sémantiky, že nezbývá než znovu a znovu se sklánět
před těmito nejhlubšími zdroji smysluplnosti:
Před svrchovaným kouzelníkem metafory,
jakým je země na počátku jara,

25

snad nejlépe
odložit nemotorná fidlátka
a dát se nést
lehounkým kolébáním na šafránové
a fialkové vlně.
Kdo z básníku kdy vyslovil
se takto úchvatně a plně.

(Na fialkové vlně, Země tvých dlaní, 1986)
Je tedy možno na fialku a šafrán pouze odkázat: skutečnost těchto květin
je sama sebou dostatečně poetická, protože uchvacuje a naplňuje. I tyto
konsekvence může mít primarita přírodní reality. Ale nejsilnější je Suchého
lyrika tam, kde pouze neodkazuje z básně slov do básně přírody, nýbrž tam,
kde je básník skutečným demiurgem, kde vyznačuje svůj svět tím, že to mezi
ním a světem jiskří. Teprve pak to jiskří v samotných přírodních reáliích:

(-)
pak bych si přál
cestičku raka ke staré kůlně tam kde jsem rozbíral
a drtil v prstech sušené lesy
šťasten jak čtyřlístek jetele...
Vyvrcholení onoho propojování je v posledním verši: básník vyjadřuje nej
větší míru svého štěstí zvláštním spojením s čtyřlístkem. To přirovnání je tu spíš
ztotožněním. Ale čtyřlístek a štěstí je už také kulturní sféra, lidový svět. Ovšem
velikost oné pointy je dána nutně i tím, že jsou v prstech drceny sušené lesy.
Jako by přeskakovala jiskra z přírody do přírody skrze lidskou ruku. Člověk tu
je vlastně jen prostředníkem mezi přírodou a přírodou. Tady nabývá Suchého
vyznačování dominant vlastního světa největší intenzity.

Zdvojování
V naší básni Drobty je zdvojení dáno už výchozí logickou konstrukcí:
proti důkazu stojí pouhé tvrzení. Racionalita je odsunuta do pozadí a do
popředí se dostává básníkovo demiurgické gesto, které spojuje jedno s dru
hým zcela zvláštními afinitami. Zatím zaujměme čtenářský aspekt: nevíme
o závěrečné pointě, která vysvětluje princip jednotlivých zdvojení.
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Jestliže „první kos / na nebe sází fialky“, je vytvářeno zcela svébytné spo
jení mezi nebem a zemí. Významově je dáno především prvním kosem,
který implikuje časné jaro, a jeho vpodstatě poetickou činností: sázením
fialek na nebe. Nepřidávejme zatím žádné jiné významy, než jsou počátkem
básně dány. Berme tuto poetickou činnost v dimenzi dětské imaginace
a představme si ilustraci, která by skutečně vložila kosovi do úst fialku sáze
nou do modrého či jinak barevného nebe. Jsme tedy zatím v okruhu dětské
ho světa: kos přenáší jaro na nebe sázením fialek.

Druhá sloka uchovává základní rámec potud, že spojuje špačka s tmavo
zeleným rákosem, avšak prostorová dimenze je už zcela jiná: tuhý tmavoze
lený rákos vystihuje zvláštní povahu špaččího zpěvu, ale zároveň sama
přírodní akcentace rákosu trvá, je naopak téměř zhmotněno vrzání rákosu,
jako by skutečně mezi špačkem a rákosem byla nejtěsnější souvislost. I tady
by mohl malíř vložit rákos do hrdla či do zobáčku zpívajícího špačka. Pohy
bujeme se tedy i v druhé sloce v okruhu malířské imaginace na pomezí dět
ského světa.

Ale ve třetí sloce se už básníkova imaginace posouvá jinam. První její
verš leží sám o sobě už v jiné imaginatívni dimenzi:
Vrkání holuba je bílé a pění

Tady je ptačí zvuk vyznačen už pouze bílou barvou a dynamickou před
stavou pěnění a až teprve další verš nás výrazně posouvá do okruhu venkov
ských reálií. Je tu vytvářeno spojení mezi holubem a mlékem, mezi pěněním
zpěvu a pěněním mléka. Byla tedy opuštěna spojnice mezi ptákem a rostlinou,
aby vystoupily do popředí spoje mezi ptákem a objektem jiné povahy.
Čtvrtá sloka uchovává už jen onu „čistou“ poetičnost předchozího prv
ního verše třetí sloky: stejně jako vrkání holuba bylo bílé, tak vlaštovka ště
betá královskou modř. Oba verše spojují ptačí zvuky s pouhou barvou,
avšak ani samy ptačí rody tu nejsou odsunuty: vlaštovka a holub patří do
jiné obrazné dimenze, evokují jiné konotace, avšak na projekční ploše do
mova k sobě těsně patří. Královská modř navíc svým pojmenováním posu
nuje perspektivu opět k nebi, k tomu, co vysoko kraluje, což rovněž patří do
konotačního okruhu vlaštovčího letu.

Pátá sloka opět plně kotví v domovské sféře a vytváří metonymický spoj
mezi nočním ohněm a kokrhajícím kohoutem, i když „ohnivý kohout“ je
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zároveň přítomen i v latentní metafoře. Obraz je ovšem budován ještě ve
své vlastní dynamice: z kokrhání vstává požár. Holubí bílá tu dostala pro
tějšek v kohoutí červené.
Šestá a sedmá sloka nás posunou do široké volné krajiny: kukačka je
spojena s obláčky a s narůžovělostí, křepelka s poli, se zrající pšenicí, s la
tentní zlatohnědou. Ovšem je tu rozdíl ve vytyčení spojnic: kukačka rodí
červnové obláčky, při křepelce máme pšenici pouze před očima. Ale obě
sloky přinášejí opět akcentaci domovských venkovských objektů: rouna
a klasu. Tím dostává čerstvě nadojené mléko vedle sebe další charakteris
tické reálie a vzniká tak trojice výrazné symboliky domova.

Ovšem už sám holub a kohout patří do „užitkové“ sféry venkovských
zvířat a dostává se mu rovněž dalšího člena do obdobné trojice: v osmé
sloce se objevují husy.
Devátá sloka ukončuje celý display reálií venkovského světa nedělním
zvonem hořce a dotváří tak představu jisté celistvosti a hierarchizace tolika
objektů a relací. Začalo se sázením a končí se posvátným zvonem. Jako by
chom prošli celým vesmírem venkovského světa, který se zdvojoval i dál
propojoval do složitějších relací. Jedno navozuje druhé, jedno vytváří
druhé, jedno přechází v druhé, aby se to všecko ještě všelijak propojovalo,
vstupovalo do dalších paralel a spřízněností. Octli jsme se ve smysluplném
světě, někde na pomezí dětského údivu a obnovené touhy znovu nastolit
bezpočet dávných souvislostí a zázračností. Zdvojování tu bylo nejpřiroze
nějším vstupem do dalších vztahů.

Zastavme se ještě u jednoho zdvojení, kterým sice překročíme rámec
básně Drobty, avšak získáme tím další vhled do Suchého básnické metody.
Ocitujme si tedy jedno z nejkrásnějších dvouverší naší básně:

Kejhání husy bývá z bleděžlutého skla.
Je to zvuk chladných říjnových soumraků.
Toto dvouverší má stejně sugestivní paralelu v Suchého prvotině Vel
bloud uchem jehly (1966) v básni V září:

Nebude dlouho, uslyšíš husy
bledezelenými chladnými hlasy zvěstovat říjen -
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Především je zřejmé, že motiv husích hlasů je pro básníkovu autobiogra
fii spojen s říjnem, s podzimem. Nás však zde nejvíc zajímá ono barevné
určení: nčkdejší bledězelený má svou pozdější obdobu v určení bleděžlutý.
Oba barevné odstíny jsou si blízké, bleděžlutá a bledézelená barva do sebe
přecházejí. V druhé verzi tohoto motivu se však objevuje nový detail: sklo.
Suchý tu celý motiv podivuhodné obohacuje motivem bleděžlutého skla.
Těžko si tu lze přesně volbu tohoto detailu motivovat. Soudím však, že
můžeme do básně snadno interpolovat střípek bleděžlutého skla. Jako by
měl v básni Drobty zazářit právě i tento „drobet“, tento docela nevýznamný
úlomek sklíčka, který v dětském světě má cenu zlata. Byl by to i malířsky
krásný výjev: bílé husy, chladný říjnový soumrak plný šedi i temnějících
podzimních tónů, ale kdesi na okraji cesty svítí bleděžluté sklíčko jako ob
jekt slibující v dětské hře pohádkovou proměnu barev do bleděžlutého
světla. Jako by právě tím nabyl teprve podzim svého pravého podzimního
ladění a sugestivní dětské perspektivy.

Po devíti propojeních dvou i více objektů do jasně vyčleněných obrazů je
zdvojen první verš: Nemohu to nijak dokázat. Všecky metamorfózy venkov
ského světa jsou tedy opět podtrženy oním vstupním konstatováním, že
všecko je zavěšeno v jakémsi bezdůkazném prostoru, že všecko zvláštním
způsobem je a není. Jsme tu v dimenzi pohádky, která také nastoluje svým
bylo - nebylo obdobný prostor volně zavěšený mezi fikci a skutečnost
a přesahující oběma směry zcela volně.
Závěrečná pětiveršová sloka má v básni zvláštní postavení. Je vlastně už
do určité míry vyznačena titulem DROBTY. Všecko, s čím jsme se až do
posud v básni setkali, byly jen drobty, útržky, částečky něčeho daleko
většího. Teprve teď se dovídáme víc:

Zbyly jen drobty
z koláče

Tím je naplno určena celá proporcionalita částí a celku. Těch devět
krásných spojení, těch devět malých zázraků patří ke zcela nepatrným po
zůstatkům něčeho celistvého, voňavého, sladkého, čerstvého, co mělo sto
krát a tisíckrát víc zázračnosti než zbylé drobty. Jsme tedy opět vtaženi do
dalšího podtrženého zdvojení: malé zbytky implikují plnost a celistvost pů
vodního daru, původní smysluplnosti. Sám obraz koláče je zvolen velice
šťastně, neboť nese několikerou sémantickou perspektivu:
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1. koláč je spojnicí s dětským světem;
2. koláč je spojnicí s venkovským světem;
3. koláč je spojnicí s pohádkovým světem;
4. koláč ztělesňuje smyslové bohatství potravy;
5. koláč svou kruhovostí podtrhuje uzavřenost onoho základního štěstí,
které z tohoto užitkového i poeticky působícího objektu vyzařuje.

Snad jsme poněkud nadměrně podtrhli těchto pět sémantických aspek
tů, ale chtěli jsme tím jasně vyznačit ono vrstevnaté členění poetického
světa Josefa Suchého. A všech devět malých zázraků, malých zbytků vel
kého smysluplného celku, bylo vlastně kladením jedné vrstvy na druhou.
Kos, špaček, holub, vlaštovka, kohout, kukačka, křepelka, husa - to jsou
živé a živoucí vrstvy zvířecí říše dětství. Kolem každého objektu se v Su
chého světě šíří soustředné kruhy celých žitých vrstev života. A totéž lze říci
o fialce, rákosu, pšenici, hořci a mnoha dalších nesčetných rostlinách, které
tvoří i Suchého základní poetický slovník, i Suchého konkrétní vazby ke
světu. Toto zvrstevňování představuje jeden z klíčových postupů Suchého
lyriky, a to zvrstevňování vedené v nejrůznějších liniích, v nejrůznějších
konstelacích. A ovšem dominující roli tu představuje zdvojování: harmoničnost světa je vždy o to těžší, že musejí být vyladěny binarity, polarity, dvoji
ce, na jejichž propojení závisí často pak všecko ostatní. Musíme se podrobit
tomuto základnímu zákonu života a vstupovat vždy do nových skutečných
dramat našich spojení se světem, do dramat samotného světa, kde se vždy
jedno s druhým musí vyrovnat, jedno s druhým spojit anebo jedno druhé
pohltit.
A zdvojování dál pokračuje: o koláči básník říká:
který jsem patrné jedl
Jsme tu opět v krásné nejistotě onoho bylo - nebylo, ale i krásné nejisto
tě rozpomínání na krásné věci, které byly tak krásné, že si už nejsme jisti,
byly-li skutečné. Vstupujeme tu do snové dimenze (připomeňme, jakou roli
například hraje ono patrně i ve snových polohách poezie Nezvalovy). Patr
ně jsme kdysi patřili této primární šťastné celistvosti, snad

kdysi velmi dávno

Tady Suchý vytváří další zdvojení mezi teď a kdysi: jsme už nesmírně da
leko od té prvotní blaženosti, mezi kdysi a teď leží obrovské rozlohy času:
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dávno je zesíleno na velmi dávno. Všecko je tak dávno, že si nejsme jisti,
bylo-li to opravdu, ale zase naopak je tu tolik odkazů k tomu slastnému
dávnu, že si na ně chceme rozpomenout, že ho potřebujeme v našem roz
drobeném světě.
A posledním veršem konečně vstupujeme do dlouho utajované pointy
celé básnické stavby: všecko to slastné pojídání onoho koláče prvotního
štěstí je situováno do konkrétna a abstraktna zároveň. Jsme

na svatbě hudby a barev...

Pohádková dimenze básně sice zůstává, ale posunuje se do polohy speci
fické kulturní polarity hudby a barev, ale současně i do polohy pradávného
mýtu, kdy zvuky a bar\y vstupovaly do vzájemných svazků, do zázračných
prvotních spojení. Obrazností se tu Suchý stýká už se světem poezie Otokara Březiny, kde zvuky a barevná světelnost tvoří - báseň od básně - nová
a lyrická dramata lidského a kosmického dění.
Jako by nás však básník svou pointou, která ovšem už z dosavadní sé
mantiky básně poněkud prosvítala, chtěl přimět k druhému čtení básně
(opět tedy nové zdvojení) a rekonstruovat všecka spojení více méně znovu
a jinak, na bázi spojení zvuků a barev. A hned první sloka nutí k malému
sémantickému doplnění: první kos sázející na nebe fialky svým zobáčkem
proti modrému nebi vydává tak voňavý zpěv, že vsazuje do výše fialkové
vůně, fialkové barvy. Zesiluje tedy aspekt zpěvu, ale zároveň se nově před
stavuje celá sémantika nebe a fialek. Rovněž spojení špačka a rákosu dale
ko silněji dá při tomto druhém čtení zaznít samotnému tmavozelenému
špaččímu zpěvu i samotnému vrzání rákosu. Také vlaštovčí štěbetání dale
ko silněji rozezvučí nebeskou královskou modř... Jako by celé devítivrstevné propojování mělo nyní nabýt ještě dalších rozměrů, dalších významů.
Ono závěrečné ponoření do mýtu má tedy vykonávat další obohacení ce
lého dosavadního dění v básni. Jako by ponor do mýtické pointy měl nasytit
celou báseň všemu navzdory dalšími energiemi, další expanzí nových spoje
ní a vazeb.

I ono bleděžluté sklo jako by se nyní tímto ponořením do prvotních mý
tických vazeb rozeznívalo kejháním hus, jímž promlouvá sám chladný říjen,
sám soumrak. Sklíčko najednou září i zní...
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Kdysi
Jestliže báseň Drobty kotví v někdejší plnosti, podtrhuje tím intenzitu
samotných drobtů: ty zbyly, ale přes všecku rozdrobenost tu spojení zůstalo
nebo je alespoň obnovitelné. Toto obnovování původnosti, toto odkrývání
kdysi jako teď patří k samotnému základu básnického gesta Josefa Su
chého. Poezie Suchého neustále hledá tento střed, toto místo, kde všecko
má prvotní neporušený smysl.
V nejzákladnějším obryse projdeme dílo Josefa Suchého z tohoto úhlu,
abychom vyznačili dynamičnost tohoto centra jeho poezie. Už v prvotině
Jitřenka v uchu jehly (1966) to zcela explicitně zaznívá ve vstupní básni
Hledání pramenů:
(...)
mezi prsty útlý
proutek prostoty dětství
jdu za svým cílem.
A je to chvění drobounké,
jež občas ukazuje
do místa spodních vod V Elegii (z téže sbírky) je to kdysi už jen v dechu lesa a ještě „nějaká
svěžest dávná blíží se po rose“. Spojení s dávnem je bolestné, neboť je stále
zíve víme:

Tak dávno a má dětská rána přece nezhojila se Když se stmívá,
tichý vím,
že daleko
tam za obzorem hraje
čirá muzika
a tančí, výská útlé jaro
už navždy nepřítomné zde Báseň ze soumraku opět obdobně: „A nikdy se to nenavrátí.“

A v básni Něžná se odkrývá v očích ženy „pradávné sladké světlo, / že se
zdá, / jako by ty oči odrazily / hlubinu krásných vod / našeho dětství.“
A zase jiná verze spásonosného ozvuku dětství v sugestivní básni Černé:
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Cokoli vidím,
čehokoli se dotýkám,
je černé.
I vůně, pokavad vůbec
vychází odněkud,
je černá.
Mé bdění, můj spánek
jsou černé.
Mé volání je černé.
Mé mlčení je černé.
Mé pohyby,
mé spočinutí
jsou černé.
Všechno je černé.

Ozvěna dětského hlasu žilka stříbra,
jediná v masivu noci.
Jako by pozdější Drobty byly svým způsobem barevnou variantou této
základní černobílé matrice (či přesněji: černostříbrné). Ale ta stříbrná má
svůj silný pendant v básni V Lipnikách:

Nahmátls zkamenělý
maminčin úsměv v šeru se leskne několik nesrozumitelných
matně
stříbrných předmětu
z pravěku dětství —

Tato citová archeologie má zase svůj protějšek v básni Sklep s měsícem,
který ve svahu dvora „snad vykopal děd praděda tvého“:
Práh protrpěný k hlíně,
stydký
zvuk veřejí s vrypy
vedou tě k hrnci
mléka,
na němž bys mohl
teď sbírat stoletou smetanu -
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Básník jako by stále vyhledával ty objekty, které ho mohou s mýtem
dávna spojit: je tu třeba jablko, z něhož „vyvěrá vůně / plná / sivého stesku
těch míst“ (Jablko), je tu pěšina vedoucí „až kamsi v dětství / k vesničkám
heřmánkových jmen“ (Na zrůžovělém pahorku). A nejsou-li tyto objekty po
ruce, lze si vstup do ráje prostě vysnít:

A je til náhle
na dosah chřípí,
na dosah očí zavřených
tajemná zeleň,
v níž jsi výrost.
Můžeš tam vstoupit prstem se dotknout posvátných listů (Houšť)

Také básníkova druhá sbírka Ocúnová flétna (1967) pokračuje v této
linii stálého zaklínání dětství, stálého hledání spojnic s ním. Tak v básni
Branka do zahrady najdeme novou variaci „vstoupení“, ale tentokráte
s ještě více podtrženým kýženým dotykem:

A tu je omšelá branka.
Kdybys měl odvahu ji otevřít,
vytržen z míjení bys vstoupil do trvání.

A pod kabátem duše sešlým v nečasech
docela určitě bys nahmatal
doposud neporušenou,
jak pírko sojky azurově strakatou a hebkou
podšívku chlapectví I pouhý odraz na hladině je už možnou zpředmětňující projekcí onoho kdysi:

Na kraji končiny nanebevzaté,
mezi pupavami v hladině tůně
hledám svou chlapeckou tvář —

(Když kvetou kameny)
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Ale stále je onen „lom nevídaných drúz“ uzavřen do sebe, je to démant
nejvyšší tvrdosti:
Dobyl bych odtamtud
snad aspoň závan maminčina šatu -

Vzdoruje démant hliněnému drátu.

(Lom)
A jiná varianta motivu drúz:

Stále ostřeji
vystupuje do popředí
několik červánkových drúz
z úsvitu dětství —
(Život)
Také Okov (1969), z něhož je naše báseň Drobty, přináší nové mohutné
variace jako obohacování předchozích motivů. Tak např. vidění dávného
světa zavřenýma očima tu dostává další rozvinutí v motivu faktické nedosa
žitelnosti:

Kdvž oči otevřu, hladina skleněná
mi brání sáhnout ke dnu
perlorodé tuně
(Zavřu-li oči)

Jsme odděleni od oněch obrodných zdrojů, spíš stále jen prošlapujeme
cestu „vysokým sněhem nesmyslná“ (Vysoký sníh), „tady sotva popadáme
dech“ a toužíme po kraji „divoce rostoucího času“ (Někdy už), všechno
prchá a vzpírá se a my „žijeme z tepla, jež minulo“ (Takřka všechno).
Všecko je jako by naprůzračno blízko, aleje tu neprostupná stěna:
Průzračná clona,
démantová zeď,
co dělí ruku od všeho, cos žil.

(Není to daleko)

Také další sbírky Josefa Suchého - pokaždé v jiném aspektu a s jinými
akcenty - se vracejí k oné původní plnosti, k onomu času „svatby hudby
a barev“. Očistným vstupem do krajiny mládí a jinošství je i lyrická próza
Eliášovo světlo (1971). Stále se tu přestupuje do kočáru dětství, do prostoru
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oné celistvosti, onoho absolutna štěstí. Tak třeba výlet k Mohelnu je proťat
touto reminiscencí:
Když jsem pustil oči do mladé, jemné zelené, jíž tu byla pokryta země, pro
padl jsem úplné líbezné, jakkoli bláhové představé, že je to porost, prapůvod
ní travička mého chlapeckého snění. Nad námi šuměly vysoké buky kolem
alejí, křižujících se pravoúhle jak v lesích nad Bělznou.
(Str. 113-114)
Básníkovo kdysi však pozbývá postupně toho bolestivě bodavého ostnu
ztraceného dávna, třebaže jeho stopu tak či onak cítíme stále. Stesky zarůstají novými radostmi. Básník se orientuje na své rodinné štěstí. Život pokra
čuje, vše se zhodnocuje. Jestliže ještě v básni Babyka (Okov, 1969) se
rozhostilo tíživé teskno nad poraženým a spáleným prastarým stromem
a nezůstala „nikde ani ozvěna / babyko, babyko, / babyko tmavozelená...“,
pak v básni Prázdné místo (Země Tvých dlaní, 1986) najdeme místo bolesti
jen lehounké zavanutí stesku: „Už nebolí mě prázdné místo, / kde stála
kdysi babyka. / Jabloní rozmarýnkou zahojilo se. / A na nebi i po přeháňce
stesku čisto, / když ochutnávám její ovoce.“

Fragmenty
Velké Novalisovy fragmenty mluví mnoho také o květinách, zvířatech,
kamenech: „Neměl by každé rostlině odpovídat nějaký kámen a nějaké
zvíře?“ Jako by tu byla vnitřní afinita, podivné odpovídání, podivné zrca
dlení. A ještě jinak: „Nekonečná dálka rostlinného světa.“ A přece: „Květ
je symbolem tajemství našeho ducha.“ Tedy na jedné straně dálka, ale na
druhé straně blízkost, odpovídání, soubytí. Josef Suchý je romantickou po
laritou své poezie namnoze nablízku Novalisovi. Naše báseň Drobty je jen
specifická verze možného Novalisova fragmentu: úlomky zrcadlí nejpod
statnější souvislosti - a tedy zrcadlí i původní celistvost. Mezi rostlinami
a živočichy je v Suchého poezii právě také vzájemné odpovídání: kosovo
propojení s fialkou či špačka s rákosem konstituuje tajuplné spoje. Zcela
nahodilé propojení tu vytváří specifickou zákonitost vnitřních afinit. Dejme
ještě slovo Novalisovi: „Všecko bezděčné, náhodné, individuální se může
stát orgánem světa. Obličej, hvězda, krajina, starý strom atd. může vytvořit
v našem nitru epochu.“ To by mohlo být konec konců motto k celé poezii
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Josefa Suchého. Také báseň Drobty vlastné zrcadlí na drobných fragmen
tech epochu, má funkci orgánu, jímž se lze dobrat světa.
Učiňme ještě jedno zdvojení v kontextu Suchého poezie: budeme sledo
vat některé motivy jedné z klíčových básní Okovu, nazvané příznačně
Vrstvy (a ne náhodou ve sbírce za Drobty následuje). Po letech se setkává
básník s otcem:
Všechno je náhle přítomné.
Všechno zvěstuje domov.
Strom, který klesl pod sekyrou, chvěje listím.

Zaslechnutý šum dávno poraženého stromu otevírá vstup do prvotních
souvislostí domova. A najednou se vynoří celé uskupení rostlin, které je
schopno vyvolat i přítomnost matčinu:
Já držím zvadlou chudobku a chci ti něco říci.
Z posečené trávy vonípryskyřník a kmín.
Ale už dveře jsou dokořán
a na prahu nás vítá hvozdíkový
pohled maminčin -

A jindy se objeví nejprve detail běžných domovských reálií, aby se pro
lnul se zvukem zvenčí a aby pak pták a květina ještě jednou zopakovaly
prostorové napětí mezi dole a nahoře:
Anebo nedělní poledne. Stůl
přikrytý vzdálenými zvony.
Poštolka vysoko v azuru,
a maří list
vydechne nad záhony.

A další fragment je jen další variací této prostorovosti:
Nebo mi vyprávíš o strýci Rudolfovi.
A to je pohled do hluboké studny,
na dně s hvězdami zatímco slunce má bílou půlnoc
a skřivánek se perlí nad námi...
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A znovu fragment maminčin:
Žulové balvany tam rozjímají o samotách.
Tam letí nad březovým hájkem doupňák
a zapadá v lese.
Duše trpělivá a tichá
po mezi zarostlé heřmánkem
svůj věčný ostych nese -

Nebo jiný fragment samoty:
Pohne se kámen.
Povzdechy prýští z ticha.
Veliká siná ruže je tu rozvita
a pradávným
životem dýchá -

Suchého poezie neustále nastoluje afinity mezi krajinou a člověkem,
mezi kameny, rostlinami, vodami, ptáky, hvězdami, mezi nedělním stolem
a zvony, mezi živými a mrtvými, mezi obyčejným dnem a propastí. Nevytváří
však oslnivé konstrukce celistvosti, nýbrž se stálým steskem po velkých sou
vislostech bere do rukou drobty, úlomky, útržky, aby v údivu nad nimi
znovu oživila prastaré mýty. Stačí se dotknout jediného dávného úsměvu
a hned se rozvlní výšky a hlubiny, hned vypučí dávné květy, hned začne
šumět prastará babyka, hned se rozezpívají právě ti ptáci, kteří tu kdysi
stvořili svět. A naopak stačí ucítit vůni vemeníku či setkat se s teskným květem ocúnu, aby se najednou z mlh dávna vynořili ti nejdražší. To nejmenší
nabývá v poezii Josefa Suchého najednou zaklínavé, magické moci. To
kouzlení však není na odiv. Je nutností. To velké malé, co nás stvořilo
a tvořilo, se dožaduje stále nových obnov. Chce být dotýkáno, aby naše
nynější dny jiskřily a zářily.
Smysluplné fragmenty se navzájem vyhledávají, odpovídají si. Báseň na
slouchá dialogu těchto fragmentů, skládá se z nich po zákonu lásky, smut
ku, okouzlení. Básníkovo sémantické gesto nejvíce spočívá na novém
a novém čtení prastarých sdělení. V Suchého poezii nejde tak o vynalézání
překvapivých forem, i když právě tady básník také řekl mnoho svého, ale to
nejpodstatnější je v té zvláštní citové „archeologii“, která z úlomků restituu
je původní celistvost. Jitřivá emotivita Suchého poezie se sémantiuje nejplodněji tam, kde ony pradávné fragmenty znepokojují, kde jsou obklopeny
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mnohovýznamností, kde nejsou jednoznačným narýsováním jistot. Ony
fragmentarity nejsou vždy zárukou šťastného návratu, mají mnoho tragic
kých poloh, jsou i plné tísně a zklamání, ale právě proto jsou živé, právě
proto nejsou evidovanými „vykopávkami“ dávna. Je to vždycky nové dobro
družství vydat se do starých míst někdejšího domova. Je to šťastná i bolest
ná cesta. Je tu plno rozdíravých propadlin, plno temných míst, ale jsou tu
stále také absolutní jasy „vřesových pahorků“, „křišťálového okrsku“, „du
chových kamenů“. A stále tu trčí i onen „palečný“ kámen, o nějž si rádi sra
zíme prst.

Novalis napsal tento tajuplný fragment: „Zvíře žije ve zvířeti, ve vzdu
chu. - Rostlina je poloviční zvíře, proto žije částečně v zemi, ve velké rostli
ně, částečně ve vzduchu.“ Jsme tu na samotných hranicích: je tu vedena
hranice oddělující romantismus od střízlivé přírodovědné analýzy, ale je tu
vedena i hranice mezi vzduchem a zemí, rostlinou a zvířetem. Ovšem tato
rozhraničující vášeň je zvláštním způsobem plná vědomí o tom, že mezi mýtotvornou imaginací a vědeckým pohledem zdaleka nemůže být neprostup
ná hranice. A stejně tak je si blízký živočich a rostlina. Novalisův fragment
má velkou hloubku: vsazuje zvíře do vzduchu jakožto něčeho živočišně
podstatného a stejně tak vsazuje rostlinu do země jako něčeho rostlinně
podstatného, hluboce rostlinného. A rostlině se tu dostává ještě zcela
zvláštní výsady v tom, že žije současně v „rostlině“ zemi a ve „zvířeti“ vzdu
chu. Bylo ostatně současnými ekology mnohokrát vysloveno Novalisovo
jméno s velkým respektem. Stačí domýšlet v tomto směru citovaný frag
ment a budou se odkrývat jeho další sémantické, filozofické, básnické
hloubky. Vsaďme si do tohoto novalisovského vesmíru člověka a přidejme
v duchu poezie Josefa Suchého i v duchu Novalisově ještě kategorii domo
va, kategorii rodného místa, kategorii lásky. Do čeho jsme to pak všeho vsa
zeni, v jaké domovské rostlině, v jakém domovském vzduchu hluboce
tkvíme? Pochopíme, bez čeho nemůžeme dýchat, bez čeho nemůžeme lid
sky plně existovat. Ty drobty hus kejhajících do chladného října tam doma,
ty fragmenty diamantu dětství tvoří tak nezbytný okruh lidského dýchání.
Cenu diamantu tu má i malý úlomek bleděžlutého skla, neboť se v něm od
ráží celý dávný domov. Vedle celistvých staveb vědeckých teorií, vedle ce
listvých projektů moderní doby nezbytně potřebujeme pochopit i dávné
fragmenty dětství, dávné fragmenty rodičovské lásky, dávné fragmenty pů
vodních radostí třeba jen z toho, že vlaštovka štěbetala královskou modř
a vrkání holuba bylo bílé.

39

40

Deset básníku spirituální poezie
Zdeněk Janík

Modlitba
Nauč mě Pane prožít své sny
aniž bych propadl snění
Pomoz mi Pane snášet svůj los
s Jobovou pokorou v srdci
a dej mi unést vítězství nad sebou
bez pýchy slabých duší
protože jednou budu Ti ze všeho
skládat svůj počet Amen

Zuzana Nováková

Hromobití vod ulehlo mi k nohám
a hvězdy létavice mně ztichly kolem čela
jen jako kuřátka na večerním hřadu jsem, Pane, dcera tvá.
A čelo bezbranné a ruce bezmocné
do dlaně tvé jak políbení kladu.

Otakar Moravec

Magnifikat
za dary, které šly před prosbami
Děkuji ti, Hospodáři, za přístřeší
na mučené planetě. Děkuji,
žes mi otevřel dějiny přebývání.
v
Ze jsi mě opodstatnil.

Děkuji za morek v dlouhých kostech,
za všechny funkční žlázy a
za světlo v očích.
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Z celého srdce ti Dobře skrytému
vděčím,
že jsi mé - sotva opeřeného pozbavil úzkosti ze svobody,
že jsi mi zavčas vymetl z hlavy
marast vtíravých ismů podbízivých.
Vzdávám ti díky, Jedinečný,
žes mi dovolil pod bašty Babylónu
pokládat tiché miny.

Chválou té slavím, Přesahující,
že jsi mé nehýčkal, zato chránil.
Nevím, jak ti dost poděkovat
za pár bezděčných štěkli v lidské
komedii
na starý motiv

Pánové, paní, nesu vám psaní -

Ivo Harák

Podzimní modlitba
Co plátno slovo prchající rtům
řeka uzamčená hladinou ticha
Podzimní dny nosí lidskou tvář
I svíce zhasínají Pod polibky deště

Podobni sochám: mami a trvající
na místech Kýmsi předurčených k bytí
Ne k sobě Toužíme přilnout
alespoň ke kameni Vyznáním víry:
co kdyby náhodou byl
někdo kdo uslyší a
porozumí?
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Gustav Macháček

* * *
Takovou něhu poznat
jež klopí oči plna odevzdání
před svitem svící
jak mladá Panna z řezeb oltářů
pak nechám slzy kanout po tvářích
a prosit budu o milost

A ačkoli žádný anděl nepřichází
káva chladne nedopita
zablácený žal cesty v tmách
- v šílené naději naději poslední
k Tobě se pnu nebeský’ Pane příteli
jak břečťan roztřesený
a prosím Tě
Libera anima mea Domine
S Tebou snad vejde
někdo krásný
a políbí mne
Vznešené ticho nastane

Roman Szpuk

* * *
Co pod lidskou rukou rostlo v tomto světě,
mám v nedůvěře. Avšak Ty, jenž kreslíš
prstem křivky odpuštění obrys obzoru kamenovaného městy,
Ty, jenž belts
ranní purpur oblačné obětiny noci, se ptáš,
zda jsem čistý v nečinnosti svého snění.
A tu má zloba - naruby strach mi stojí v Tobě, Cesto, a můj poutničky
cíl je ohrožený
a já s ním, v těle nyní, v srdci navždycky...
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Jaroslav Mazáč

Ruženec
Prstový růženec
Deset hvězd
kolem kříže
Ostny
Hřeby
Růže

Můžeš být
na chvíli
čist
Ústa
vzhůru
k nebi

Jiň Veselský

Z knihy Jobovy
Vždyť všechno žijeme tak jak tak napotom:
oč víc si odřeknem, tím více později máme
- ze schůzek s děvčátky už dávno toto známe,
kéž ten blesk dosvědčí mi jedenkrát
Tvůj hrom!
Vždyť všechno žijeme tak jak tak napotom!
A tak tu nejblíž máme k lžím
či k zapření toho, co se v té chvíli cítí,
aby v té příští šlo z toho vytěžiti
- bez Tebe blízko je tu jenom zoufalstvím!
A Ty mne necháš po všech holkách chodit
průsvitnou, mocnou říší trápení,
nyní? Když cévy moje vápení
a jenom jeskyňky mohl bych ještě zplodit...
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Iva Kotrlá

Z Křížové cesty
Od chvíle
kdy byl obnažen Bůh
a vycházela z něj krev
pod hřeby
Stud nás opustil

Je to nuda
která stále více
znechucuje
šťávy života
ďábel o tom ví
Stud nás opustil
Ale
jas svatozáře
zabraňuje záměně
modlitby v jiný střed
při utrpení

A kdyby slunce
na nebi zhaslo
tak z jasu svatozáře
víno dozraje

Jan Skácel

Vesnická pieta
Déšť příběh smyl
a slunce jako lápis vypálilo rány.
Jen kámen rouchem vlál.
Staletí odhrčela s žebřiňáky,
prach věčný byl,
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dávno si nikdo nevšímal,
že před kostelem matka třímá syna
a s šíjí nalomenou, jako květina
po čistém krupobití, bouřce,
slabounkou vůni rozdává,
vůni, co ještě za okvětím zbyla.
Jen gesto zůstalo.
Vápenec rouchem vlál.

Nejstrašněji bylo o polednách.
Zvony zas prázdné,
provaz oběšený ve zvonici,
žár kolmý, náves s kamilkami,
lenivé stíny,
jako by modří psi
na čtyřech tlapkách spočinuli
nad zlatou stružkou močůvky,
a matka s mrtvým synem v klíně.

Jednoho dne
(však právě odkvětaly třešně,
včeličky odnášely pyl
a všichni v polích byli,
a den ten sám pak byl
jak pohár broušený v třešňovém příborníku)
povstala matka
a syna s klína položila na zem.

Kdo by jí mohl vyčítat,
že Ho tam odložila,
jak odkládáme zrezivělou dýku,
se srdce kámen,
že tiše odešla,
a odcházela němá, bez výčitek,
jako by nikdy nepoznala strach.
Třešňové lístky setřásala s ramen,
vápenec za ní vlál.
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Navečer ale zavolaly zvony
a z plných džberů vylévaly píseň
tak slavnostní, tak plnou slávy,
že lidé z polí pospíchali domů
a na trakařích nasečené trávy
uťaté slunce vezli.
(A na motyčkách nesli přes rameno tmu.)

Na návsi, k velikému svému údivu,
nahého muže našli ležet v kopřivách.
(1957)

Poznámka:

Do velikonočního Akordu jsem si dovolila zařadit soubor
současných básní českých autorů. Dodali je s vědomím, že jsou tyto verše
blízké modlitbám. Ne snad proto, že poezie křesťanů by měla nahrazovat
modlitební texty, ale protože umění se mnohdy, i ve verších, dotýká lemu
božího roucha. Ve 2. polovině 20. století se podobné verše dostaly naprosto
na okraj ideového zájmu vydávané české poezie. V předválečném Akordu
(ročník 1928) napsal Jaroslav Durych, že platí věta: „Všecko umění je kato
lické, ať vyšlo z ruky pohanů nebo mořských lupičů.“ Proto soubor končíme
básní Jana Skácela, jako upomínkou na 50. léta: tak vypadaly křesťanstvím
ovlivněné verše, blízké modlitbě, psané tehdejšími komunisty. Jeho Vesnic
ká pieta zároveň potvrzuje, že básně obdobného typu v moderní české poe
zii neoddělitelně bytují. (U dědiců autorských práv se nám nepodařilo
zjistit, kdy přesně Jan Skácel báseň psal, datována je tedy rokem vydání
celé sbírky.)
(KO)
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Miloš Tomčík

x
Sme verní všetkým velkým hodnotám našich literatúr
✓

Keby sa ma niekto spýtal, kolkokrát sa českí a slovenskí spisovatelia stretli
na spoločných schôdzach za posledných viac ako sedemdesiat rokov, neve
del by som na to hneď a presne odpovedať. Mohol by som však bez rozpa
kov konštatovať, že týchto stretnutí bolo mnoho a že sa odohrávali práve
tak v rámci niektorých dôležitých spoločenských udalostí, ako aj v zdanlivo
pokojnom čase sústredenej literárnej tvorby. Aby som bol ešte konkrét
nejší, pripomenul by som i celý rad rozličných vydarených i menej vydare
ných konferencií, sympózií, literárnych besied, ktoré i napriek nejednej
formálnosti poskytovali spisovatelom príležitosť vymeniť si názory na tú či
onú stránku osobnej tvorivej skúsenosti a zistiť o nej i mienku čitatelov.
Trochu prekročím rámec dvojstranných česko-slovenských literárnych
súvislostí, keď sa odvolám na spoločné zážitky Dominika Tatarku a Vítězslava Nezvala zo zasadnutia PEN Klubu vo Velkej Británii roku 1956. Naša
kultúrna politika ignorovala dlho túto medzinárodnú spisovatelská organi
záciu ako údajne nepriatelsky zameranú voči duchu a poslaniu oboch
našich literatúr. Opravdivé obnovenie jej činnosti nastalo u nás až v ponovembrovom období r. 1989. V rozličných kontextoch súčasného života je
však stále akutálne to, čo napísal Dominik Tatarka v reportáži Týždnik
v Londýne (1956) o prínose PEN Klubu do medzinárodného literárneho
dialógu: „Kým sa ludia stýkajú, kým sa schodia hoci iba na kus reči, je to
celkom bežné a prirodzené, ale keď sa prestanú stýkať, potom sa len za
hlavu chytajú, čo tu treba všetko napraviť, aby sme sa znovu zišli../'
✓

Tatarka dobre pochopil už na začiatku päťdesiatych rokov deštruktívne
následky našej absencie na duchovnom formovaní európskeho a svetového
literárneho diania a nebezpečenstvo, ktoré vyplývalo z filozofického, etic
kého a psychologického rozčesnutia vtedajšieho sveta. Odmietal jeho ide
ologickú binaritu a stratu myšlienkovej komunikácie medzi Východom
a Západom. Neobíďme preto ani na našej dnešnej schôdzke jeho skúse
nosť zo zasadnutia PEN Klubu v Londýne r. 1956. V spomenutej reportáži
Týždnik v Londýne z jeho pera ešte raz čítame: „Logika veci je takáto:
treba sa zísť. Keď sme sa už zišli, nemôžeme si nadávať, vzájomne sa
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urážať. A ďalej: keď takto pekne - slušne sedíme spolu, hádam len nebude
me stále hovoriť o počasí, ale si čosi povieme... A ešte ďalšie ohnivko tejto
logickej reťaze: ak sa máme i budúce roky stretať, nesmieme sa osočovať,
aj keď spolu nesedíme... Chceme a či nechceme si to uznať, ale spisovatelia
rôznych národov, najmä tí význační, patria zajeden stôl...“

Hoci Dominik Tatarka, ktorý by sa bol práve pred týždňom dožil osem
desiatich rokov (narodil sa 14. marca 1913 v Plevníku - Drieňovom na Po
važí), reflektoval široký medzinárodný priestor očakávaných literárnych
diskusií, jeho požiadavka „jedného spisovatelského stola“ si zachovala do
teraz svoje racionálne jadro; ba priam vyzýva i k našim rozhovorom. Veď je
naozaj mnoho problémov, o ktorých by sme sa mali porozprávať.
Aby sme si mohli utvoriť aký-taký historický rámec nášho dnešného
stretnutia, chcel by som upozorniť na to, že po prvýkrát sa stretli niektorí
predstavitelia českej a slovenskej literatúry krátko po vzniku spoločného
štátu Čechov a Slovákov. Dňa 26. októbra r. 1919 vznikla totiž v Prahe
Rada spisovatelstva československého, na čelo ktorej
bol zvolený Antal
z
Stašek. Hoci na jej zasadnutie bolo pozvaných niekolko slovenských spisovatelov, zúčastnil sa na jej rokovaní - pre zložité převratové pomery a nepriaznivú osobnú situáciu jednotlivých autorov - iba Stefan Krčméry, P. O.
Hviezdoslav, I. Krasko, M. Rázus a ďalší sa ospravedlnili. To sú však detai
ly, na ktoré sa nechcem sústreďovať. Oveía dôležitejšie boli úvahy o koncepcii súžitia českej a slovenskej literatúry po vzniku Československa.
v
Niektoré jej aspekty formuloval Štefan Krčméry takto: „My Slováci máme
dnes len jedného Hviezdoslava, ostatní sme napospol íudia drobní, a preto
snujeme sa ako slabá povoja okolo vášho mocného pňa, ale veríme, že
v generáciách za nami nasledujúcich slovenská vetva zastane si dôstojne
vedia vetvy českej a dodá spoločnému koreňu i nových životodarných síl na
zdravý, šťastný duševný rozvoj nášho dvojjediného národa.“
✓

Y

Na prvý pohíad by sa mohlo zdať, že Krčméryho pojmoslovie, ako napr.:
slovenská vetva, spoločné korene, dvojjcdiný národ, patria do slovného ar
zenálu tzv. medzivojnového čechoslovakizmu. Keby sme to chápali takto,
ublížili by sme prirodzenej zrastenosti Š. Krčméryho s vývinom slovenskej
národnej myšlienky v 19. a 20. storočí, jeho humanizmu i jeho európanstvu.
Jeho literárne i literárnokritické dielo sa rozvíjalo na politických a duchov
ných vymoženostiach prevratu roku 1918 a preto aj jeho prirodzeného
rešpektovania československej štátnej myšlienky ako protikladu k predvoj-
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novému hungarizmu. Zúčastňoval sa celou svojou bytosťou na prehlbovaní
a modernizácii identity slovenskej literatúry. Ak vedome zjednoduším mno
hotvárnost’ českého a slovenského medzivojnového
literárneho života,
v
musím povedať, že hodnotiace kritériá Stefana Krčméryho v postoji k slo
venskej literatúre boli v podstate súbežné s kritériami F. X. Šaldu, ktorý
v eseji Centralism a partikularism v písemnictví našem i cizím z roku 1928
odmietal československý filologický a literárny centralizmus. S plným poro
zumením pre vyvážený duchovný rozvoj oboch základných častí medzivoj
nového Československa napísal v prvom ročníku svojej Tvorby: „Nejde
o to, aby slovenská literatura vplynula do české, nýbrž o to, aby tvořivé po
pírala českou literaturu a doplňovala se s ní ve vyšší útvar; jde o to, aby slo
venská literatura dohonila brzy literaturu českou; jde o to, aby ... se dostala
s ní na stejný vývojový stupeň: neboť jen tak bude s ní moci soupeřiti,
a v tomto soupeření je celá vyšší vývojnost naší příští literatury.“
Uvediem už len dve vety z polemiky medzi F. X. Saldom a Václavom
Štechom, která tvorí osnovu eseje Centralism a partikularism v písemnictví
našem i cizím. Šalda pripúšťal, že Václav Stech mal pravdu, keď tvrdil, že
„Slovensko neřeklo posud svého slova, že se nenalezlo ve velikém zjevu
tvůrčím, který by měl větší platnost než pouze lokální. Ale neméně jisto
jest, že toto slovo, v němž se Slovensko básnicky nalezne, nebude pronese
no česky, nýbrž slovensky.“
Novodobé dejiny slovenskej literatúry dali za pravdu tejto Šladovcj
předvídavosti. Nemám dosť času ani priestoru na to, aby som to dokumen
toval na tvorbe jednotlivých básnikov, prozaikov, dramatikov a literárnych
kritikov. Veď tu nesledujem nijaké literárnohistorické ciele. Poukazom na
prvé stretnutie českých a slovenských spisovatelov v Rade spisovatelstva
československého z roku 1919 som chcel iba naznačiť hlavné stimuly i antinómie vo vývine českej a slovenskej literatúry a ich vzájomných vzťahov za
posledných sedemdesiat rokov. Vo vzdialenom pozadí spoločenskej a tvori
vej aktivity našich spisovatelov po prevrate roku 1918 by sme možno našli
korene mnohých problémov, ktoré v dobrom i zlom sprevádzali cesty našej
spoločnosti i slvesnej tvorby v priebehu niekolkých desaťročí a ktoré nako
niec vyústili až do súčasného rozdelenia Českej a Slovenskej federatívnej
republiky na dva samostatné štátne celky.
✓

x

Evokáciou zloženia Rady spisovatelstva československého roku 1919,
o čom okrem literárnych historikov málokto už dnes vie, som chcel upozor-
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niť i na rozdiel medzi zmyslom jej rokovania na začiatku ešte slabo sformovaného
spoločného štátu Čechov a Slovákov po roku 1918 a naším dnešným prvým spov
ločným stretnutím českých a slovenských spisovatelov po vzniku Českej republiky
a Slovenskej republiky. Tým sa dostávam „in medias res“ našej horúcej prítom
nosti, plnej otáznikov z híadiska vnútornej i medzinárodnej situácie.
✓

Doteraz sa nepodarilo nikomu presne pomenovať príčiny ponovembrových nezhôd medzi slovenskou a českou politickou reprezentáciou a niek
torých napätí medzi slovenskou a českou spoločnosťou. Napísalo sa o tom
už mnoho politologických, štátoprávnych, ekonomických, sociologických
a iných úvah. Nech sa niektoré z nich akokoívek tvária, že sa zakladajú na
hodnoverných poznatkoch a že teda operujú v tejto oblasti spolahlivými
pravdami, je to len prejavom subjektívnej domýšlavosti ich autorov. Keby
žil Alexander Matuška, ironik a skeptik poloprávd, ktoré sa vydávajú za ne
menné a všeobecne platné pravdy, asi by povedal, že velká časť z toho, čo
sa odohralo u nás i mimo nás za posledné tri-štyri roky, vyplynulo akoby
z atmosféry doby; totiž z únavy zo starého režimu a z euforických nálad po
jeho páde. Možno je to tak. Napr. Jiří Dienstbier odpovedá v knihe Na
doraz (1993) na otázku Jany Klusákovej „Kdy a čí vinou k rozpadu státu
došlo“ takto: „To by bylo moc jednoduché, kdyby stačila odpoveď na tyhle
dvě otázky.“ A na inom mieste uvádza: „Myslím, že došlo k celé sérii špat
ných kroků, ale kdoví, zda by to s jinými kroky dopadlo jinak.“ Aký má
dôvod Jiří Dienstbier na takúto skepsu? Myslím, že skór čisto ludský než
politický, keď hovorí: „Protože dějiny velmi často nejsou racionální. A také
dnes se prosadil iracionální přístup.“

Na spore o ponovembrovom usporiadaní vnútorných štátoprávnych po
merov v bývalej Česko-slovcnskej republike sa zúčastnila aj velká časť českých a slovenských spisovatelov. Akoby aj nie, keď dominantným žánrom
oboch našich literatúr (podobne je to aj v iných postkomunistických krajináchä sa stala publicistika. S príchodom slobody tlače sa naskytla možnosť
na vyjadrovanie osobných názorov na všetky otázky súčasného života a bolo
by nedemokratické vyčítať komukolvek osobné stanoviská k usporiadaniu
vzťahov medzi Čechmi, Slovákmi, národnostnými menšinami a etnickými
skupinami na území bývalej ČSFR. V našich rozhovoroch sa určite ne
vyhneme retrospektíve vývinu spoločenského a politického života po roku
1989 doma i v širšom kontexte súčasných dejín. Tento aspekt by však nemal
zatlačiť do úzadia reflexie o literatúre a literárnom živote.
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✓

Celkom mimovolne si dávam otázku. Je možne, že by sa po vzniku
samostatnej Českej republiky a samostatnej Slovenskej republiky dňom 1.
januára 1993 celkom pretrhli zväzky medzi českou a slovenskou litera
túrou? Napriek návalu mnohých rozporuplných vnútroštátnych informácií
za toto krátke obdobie sa mi nechce veriť, že by obom našim slovesným
kultúram hrozil v dohíadnom čase jednoznačný rozchod a že by chceli obe
navzájom na seba zabudnúť. Pravdepodobne sa vyskytnú individuálne prí
pady ignorancie z jednej i z druhej strany, ale vyspelá kultúra bude pokla
dať takéto javy za okrajové.
Sotva som vyslovil túto optimistickú myšlienku, hneď som sa zarazil
a pocítil som voči nej značnú skepsu. Uvedomil som si totiž, že rokujeme
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v regióne, kde sa má tiež tzv. spevniť hranica medzi Českou republikou
a Slovenskou republikou. Z híadiska boja proti medzinárodnej krimina
lite a vnútornej ochrany občanov to má asi zmysel. Čo to však bude zna
menať pre prirodzené íudské a rodinné kontakty, pre výmenu
kultúrnych hodnôt, pre doručovanie kníh a časopisov, pre volné rozho
dovanie o mieste dovolenky alebo liečenia, pre vzájomný styk medzi spisovateími, divadelníkmi, umelcami jednej i druhej republiky, pre
možnosti štúdia mladej generácie mimo krajiny jej štátnej príslušnosti
atď., to teraz nemôžeme ani tušiť. Okrem iného aj preto, že nevieme
exaktne odhadnúť stupeň dezintegračných procesov, ktoré sa odohráva
jú v súčasnej východnej a juhovýchodnej Európe.
Otázka hraníc nie je iba praktickou záležitosťou ochrany štátneho úze
mia. Oddávna patrila a patrí i dnes medzi filozofické kategórie. Václav
Bélohradský nedávno napísal, že „hranice redukují komplexnost světa.“
A predsa musí byť komunikácia medzi národmi a štátmi. Hudobné
a výtvarné umelecké artefakty sú z významovej stránky svojich zobrazova
cích postupov v porovnaní s literatúrou vo výhode: svojou univerzálnou
podstatou sú totiž
prenosné a prístupné pre široké skupiny medzinárodv
ného publika. Ťažšie je to so slovesným umením, ktoré sa nutne viaže na
materinský jazyk. Tým sa jeho nadnárodný charakter do určitej miery ob
medzuje; nie však celkom ruší. Spisovatel vyjadruje pomocou národného
jazyka svoj osobný život, život svojho národného spoločenstva a zároveň
otvára pohlady do historických i aktuálnych problémov racionálne, zmyslo
vo a metafyzicky vnímatelného univerzálneho sveta. Chce tým povedať, že
v budúcnosti sa bude česká a slovenská literatúra - bez akéhokoívek podozre
nia z kultúrneho alebo filologického centralizmu - vyvíjať zo svojich vnútor
ných zdrojov a z tvárnych kvalít svojich nezastupitelných básnických jazykov.
Ak si však obe tieto literatúry zachovajú vo svojich hlavných vývinových ten
denciách opravdivý duch demokratizmu a humanizmu, budú sa môcť na zákla
de dosiahnutých hodnôt v šaldovskom zmysle slova navzájom konfrontovať aj
obohacovať. A to tak, ako to budú robiť voči ostatným zahraničným literatu
rám. To je konečne podmienka „sine qua non“ ich životnej existencie.

Od polovice 19. storočia sme boli svedkami nejednej „rozlúčky“ českého
a slovenského národného spoločenstva a ich literatúr. Príčinou týchto „roz
lúčok“ boli dobové krízy a naše bezvýchodiskové situácie v podmienkach
Rakúsko-Uhorska. Jan Neruda metaforizoval jednu z takýchto krízových
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situácií v básni Poslání na Slovensko. České zeme personifikoval postavou
matky a Slovensko postavou dcéry v jednom krátkom dialógu takto:
Matka pláče, volá: „Kde jsi, dcero moje?“
a ty z chladné dálky: „Nejsem více tvoje!“

Napriek takýmto „rozlúčkam“ dochádzalo k opätovným stretnutiam
oboch partnerov a k obnovenej spolupráci na tom poli, ktoré poskytovalo
aký-taký priestor pre duchovnú aktivitu oboch národných celkov. Pokiaľ
ide o najnovší historický predel, predstavovaný 1. januárom r. 1993, ani ten
by nemal byť absolútnym medzníkom v potenciálnom súžití našich literatúr.
Nejde o nijaký paradox, keď poviem, že určitým svorníkom našich literatúr
bude nevyhnutne ich nedávna spoločná minulosť a už často proklamovaná
potreba jej transformácie. Potrvá ešte nejaký čas, kým sa obidve literatúry
zbavia ideologického dedičstva, ktoré od začiatku päťdesiatych rokov
narušilo intergrálny charakter našich kultúr a vylúčilo z nej mnoho tzv. antisocialistických osobností. Ak sa má literárny proces rozvinúť pluralitným
spôsobom, bude treba, aby sme paralelne korigovali ideologické deformá
cie minulosti a aby sme komplementarizovali celú duchovnú a estetickú
tvár jednej i druhej slovesnej kultúry.
Po tejte stránke by som očakával individuálnu iniciatívu
básnikov, proz
zaikov, dramatikov, literárnych kritikov. Spisovatelské organizácie by sa
mali starať o riešenie sociálneho postavenia literárnych tvorcov, o ochranu
ich demokratických práv, o slobodu tvorby, o publikačné možnosti v kniž
nej a časopiseckej oblasti. Hoci budeme žiť a pracovať v dvoch samostat
ných štátoch, vzájomná informovanosť o podmienkach literárneho života
by mala byť samozrejmá.

Končím svoju úvahu úryvkom z listu Františka Hrubína
Milanovi Rúz
fusovi z Vianoc roku 1969: „Mám na Slovensku priatelov, Vy, verím patríte
medzi nich... a iste aj Vy dôverujete svojim priatelom u nás - a to je hlav
né... Sme verní všetkým velkým hodnotám Vášho národa a ak hovorím
„sme“, myslím tým všetkých, ktorí sú presvedčení o dejinnom spoločenstve
Čechov a Slovákov, nie čechoslovakisti ani nie nacionalisti.“

Od napísania týchto slov uplynulo dvadsaťštyri rokov a čas podstane
zmenil i štátoprávne postavenie Čechov a Slovákov. Nezmenil nič však na
duchu tohto Hrubínovho odkazu.
(Bratislava, marec 1993)
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O knihách
Štefan Vragaš: Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom,
národnom a kultúrnom živote Slovákov (Nákladom Zahraničnej
Matice slovenskej - európskej odbočky, Zürich - Toronto - Bratislava, 1991)
Tato kniha vznikla v prostředí slovenského katolického exilu, kde se už
za komunismu pěstovala idea národní emancipace. Myšlenka nepřerušené
kontinuity od Velké Moravy až k dnešnímu slovenskému národu v něm byla
dokazována stylem spíš ideologickým než vědeckým. Tehdy to vypadalo
jako poněkud osamocený boj za něco, co nemá oporu v realitě, a vědecké
nedostatky se vysvětlovaly ztrátou kontaktu exilu s vlastí. Ale dnes, kdy
kontaktům nic nebrání, tyto snahy hladce zapadají do reality současného
Slovenska a nacházejí zde porozumění.

Zahraničná Matica slovenská slovy svého předsedy Antona M. Baníka
věnuje tuto knihu krajanům ve vlasti „na posilnenie zdravého národného
povedomia“ (s. 5). Profesor univerzity v Padově Milan S. Ďurica, životopis
ce Josefa Tisa, ji v úvodu hodnotí jako povzbuzení „k odvahe historikov
a iných vedeckých pracovníkov domyslieť výklad prameňov a vrátiť sa k dô
slednému používaniu historicky i jazykovo dostatočne podloženej termino
lógie (najstarší, stredoveký) Slovák, Slováci a slovenský“ (s. 7) místo
obvyklého „Slovan, Slované, slovanský“. A pak už její autor Štefan Vragaš
začíná svůj popularizující historický výklad „o cyrilometodejskom dedičstve
ako o našom, pretože sa stalo obsahom a zmyslom slovenských národných
dejín“ (s. 12). Takže dílo svätých Cyrila a Metoděje má hlavně sloužit
národní věci. Nezáleží na tom, jaké je; zajímá nás, že je naše.
Přednostní nárok slovenského národa vna cyrilometodějské dědictví je tu
opřen o lingvistickou autoritu M. S Durici, který navrhuje ve všech
příslušných historických textech číst název „Slovan, slovanský“ jako „Slo
vák, slovenský“. Pak ovšem dějiny vypadají trochu jinak. Když tento návrh
nedávno aplikoval Jiří Olič a v překladu Kristiánovy legendy mu vyšly výra
zy jako „Morava, země Slováků“ nebo „jak se až podnes v zemích Slováků
namnoze děje, hlavně v Bulharsku“ (Proglas 10,1990, s. 108), šlo bezpochy
by o žert. Ale Štefan Vragaš kupodivu postupuje úplně stejně, a jistě nev
v
chce žertovat! Když cituje staroslověnský Život Konstantinův a Život
Metodějův, překládá docela vážně „Rastislav, knieža slovenské“ (s. 17),
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„vykonali cirkevnú službu po latinsky, grécky a po slovensky a uložili ho
v katedrálnom chráme“ (s. 27), „A tu Boh zjavil Filozofovi slovenské
písmo“ (s. 30), „Lebo Vy ste Solúňania a Solúňania všetci čisto slovensky
rozprávajú“ (s. 33). Dokonce i traktát mnicha Chrabra nepojednává
o písmu slovanském, nýbrž podie Vragaše o písmu sestaveném „podia slo
venskej reči“ (s. 29). A nakonec, po termínu „velkomoravská slovenčina“
(s. 13, 21), se dočkáme i označení svätých Cyrila a Metoděje jako „sloven
ských vierozvestov“ (s. 52) a „svätých slovenských apoštolov“ (s. 90). Snad
jen nedopatřením se stalo, že encyklika Jana Pavla II. Slavorum apostoli je
zde nazvána „Apoštoli Slovanov“ (s. 109), a nikoli „Apoštoli Slovákov“, jak
by plynulo z návrhu M. S. Ďurici.

Je načase Slovákům říct, že si tento problém způsobili sami. M. S. Ďurica k svému návrhu dospívá poté, co odmítá pravopisné podoby „Slověni,
slovenský“ a „Slovieni, sloviensky“. Odmítá je právem: litera „ě“ je v slo
vanském pravopise nepotřebná, protože ve slovenštině proběhla tzv. ztráta
iotace jak v psaném projevu (píše se „deti“, čte se „děti“), tak ve výslovnos
ti po retných souhláskách b, p, m, v (srovnej české „běhat“ a slovenské
„behať“, dále zpěv - spev, město - mesto, věž - veža); a dvojznak „ie“ ozna
čuje dvojhlásku, která odpovídá dlouhému í v češtině (víra - viera, vyznání vyznanie), kdežto hláska „ě“ ve slovech „Slověn, slověnský“ je etymologicky
krátká. I když současná Pravidlá slovenského pravopisu (Bratislava 1991)
nadále nařizují psát „starosloviensky, staroslovienština“, je to určitá
mimořádnost v pravopisném systému, ovšem nutná proto, aby se odlišil
zcela jiný termín „staroslovenčina“, což je „čeština ako úradná a vyučovacia
reč na Slovensku po r. 1849“ (Slovník slovenského jazyka, 1964). Pro jazyk
zaváděný Cyrilem a Metodějem existuje ve slovenštině ještě starší výraz
„staroslovančina“, který však označuje též praslovanštinu. Š. Vragaš a M. S.
Ďurica by tedy měli obvinit tvůrce slovenského pravopisu a kodifikátory
spisované slovenštiny, že staroslověnské názvy „Slověni), slověni) ski>“ se
nedají současnými slovenskými literami lépe zaznamenat a že to vypadá,
jako by uživatelé Duricova návrhu popírali existenci Slovanů.
Vragašovy jazykovědné výklady mají prokázat co nejtěsnější souvislost
jazyka staroslověnských památek s mluveným jazykem tehdejších obyvatel
Slovenska. Vycházejí z uznávané teorie, že staroslověnština, kodifikovaná
Cyrilem a Metodějem na základě bulharsko-makedonského nářečí, byla
obohacena původními velkomoravskými výrazy. Mezi původní velkomorav-
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, ská slova řadí i „žalnrb“ či „neprbjaznb“ (s. 35). Avšak „žalnrb“ je přímá
výpůjčka z řečtiny a „neprbjaznb“ je kalk ze staré horní němčiny. O tzv. Ky
jevských listech je prý těžko „hovořit ako o českej pamiatke“ (s. 41), ačkoli
jazykové znaky, kterými se Kyjevské listy odlišují od kanonické staroslověnštiny, odpovídají též historické podobě češtiny. Jazykovědným argumen
tem pro slovenskou národnost Metodějova nástupce Gorazda je podle
Vragaše výskyt místního názvu „Garázda, Garažď, Gorazdov“ v okolí Nitry
(s. 49), ačkoli známe také české Horažďovice a jugoslávské Goražde.

Jak vidíme, historické a politické konstrukce mají své příčiny formulační.
Z pouhé jazykové operace vznikne tak velká koncepce dějin, že je dost na
máhavé i dost marné ji vyvracet. Ale tolik sporných a chybných detailů, co
je v ní, by stačilo narušit i teorii v podstatě seriózní. Vragaš třeba mluví
o „Nitre, niekdajšom Metodovom sídle“ (s. 94). Nepotřebuje historický do
klad, že Metoděj v Nitře sídlil, ani mu nevadí, že v Nitře sídlil biskup Wiching, úhlavní odpůrce svátého Metoděje, a už vůbec ho nemate, že
Pribinovo nitranské knížectví bylo poslední známou baštou odporu sjedno
cení Velké Moravy za Mojmíra. Zřejmě mu stačí, že Nitra je na Slovensku,
aby jí dával před jinými velkomoravskými sídly přednost. Dále hovoří
o tom, že „vysvätili na V. Morave jedného arcibiskupa a troch biskupov“
(s. 51), ačkoli žádné arcibiskupské svěcení neexistuje. Mezi nepřátele před
nostního nároku Slováků na odkaz Cyrila a Metoděje samozřejmě počítá
i Čechy: „Naproti tomu Česi a oficiálna štátna ideológia vyvodzovali z Velkomoravskej ríše historickú spolupatričnosť Čechov a Slovákov, čo je však
z hladiska historickej pravdy sporné (s. 93). Andreji Hlinkoví dává vskut
ku lichotivý titul „katolícky kňaz a patriot“ (s. 87). Jen maličko se stydí za
Hitlerův patronát Slovenského štátu: „... vďaka rozumnej politike sloven
skej vlády sa i napriek tomuto negatívnemu vplyvu podarilo vela pozitívne
ho realizovať v rokoch samostatného štátu, čo slúžilo záujmom vlastného
národa“ (s. 94). V přehledu cyrilometodějských oslav na Slovensku i v ci
zině se ani slůvkem nezmiňuje o oslavách 1100. výročí smrti svätého Cyrila
roku 1969 na Velehradě. Někde se prostě vzal ve Štefanu Vragašovi strach,
že Slovákům někdo vezme dílo Cyrila a Metoděje; proto v závěru knihy
píše, že „my Slováci sme najpriamejší dediči cyrilometodskej misie 9. sto
ročia na Veíkej Moravě“ (s. 110). Je to kouzlo až orwellovské: všichni dědi
ci jsou přímí, někteří však přímější a Slováci nejpřímější.
I

Karel Komárek
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