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Frantisek Pa etik

Hořící keř
(Z korespondence L. P. 1942)
Květen

(...) Boromeum je prostředí, které mi vyhovuje. Konečně dělám, co jsem
chtěl dělat. Byl jsem přijat do literárního klubu Vítěz. Pořádají se tu disku
se, vydáváme si na stroji rozepisovaný časopis, diskutujeme o nejnověji vy
daných sbírkách, předčítáme své výtvory. Činnost není oficiálně povolena
ředitelstvím, je však trpěna. Jen jsme se museli zavázat, že nebudeme ne
rozvážní. Scházíváme se v rodinách jednotlivých členů. Vedoucím duchem
je Jiří Sotola, píše básně, asi nejlepší ze všech, co píší. Jiří Morávek maluje,
M. Hodic zpívá, Fr. Kováříček skládá k textům hudbu. Několik mých skla
deb bylo již v Boromeu provedeno. Spolupracuje s námi také O. Sklenčka,
(také recituje - a výborně), též Věra Kubánková; mně je nejbližší Lubomír
Vaculík. Píše jemné a citlivé verše. Do kroužku docházejí někteří bohoslov
ci z Boromea a ze semináře. Zaujala mne charakteristická, nyní napsaná
Sotolova báseň „Zima“. Je jasné, že toto dobře udělané dílko je ovlivněno
Jílkovou Cestou k mrazu. Šotola píše podle toho, jaká kniha právě vyšla.
V pořádku, děláme to všichni, učíme se. Znám Šotolu, v jeho tvorbě je
i mnoho hereckých póz. Mám dojem, že jeho matka byla neboje herečkou.
Po estetické stránce je ta báseň skvělá. Ptá se, kde to žijeme. Neklid a chvat
zmítá světem. Podle mne by zmatený pohyb měl být ozářen klidem. Pohyb
by se měl zklidnit, klid zpohybnit.
Popis místa? Boromeum je předsíň semináře a vše tu má svá pravidla.
Kdo bdí na modlitbách, nemá potíže, kdo si dopisuje, byť i nevinně, o vě
cech lidských, je asi víc kontrolován. Takže...

26. 6. na den sv. Ladislava

(...) Jiří Šotola? Vídám ho v literárním klubu, přichází do naší třídy jako
host. Je sice mladší věkem, ale o dvě třídy výš. Je velmi talentovaný, též
velmi ctižádostivý. Určitě to někam dotáhne. Nelíbí se mi, že píše podle
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módy; když je v kurzu bolestínství, napße výbornou báseň v tomto stylu, ale
třebas i v jiném. Ta báseň ovšem bude také dobrá. Je ze všech talentova
ných nejtalentovanéjší. Zkouší si síly, experimentuje, to bych mu nevytýkal.
A co se týče bolesti, upřímnosti? Nesvěřoval se mi, ale mám dojem, že jeho
otec je profesorem na reálném gymnáziu, matka je herečka, ale nevím to
jistě. Má ještě sestru Olgu. Kdožpak ví, zdali rodinné poměry jsou jenom
šťastné? Takže bych i jeho smutku věřil. Vypůjčil jsem si od něho Nezvalo
vu Manon Lescaut. Líčení světáka doprovázel pochvalnými poznámkami,
přítel, který jej doprovází jako živé svědomí, tento jediný kladný typ v knize
tak lehkovážné, proto i úspěšné, je doprovázen poznámkami jako zpáteč
nictví, hloupost, ignorantství, takže mi to ujasnilo, že morálka nebude právě
silnou stránkou básníků. Je přesvědčen, že morálnost poezii a umění škodí,
oslabuje uměleckou činnost a pravdivost.

Ano, náboženské a vůbec ideové umění je problém. Psali katolíci, osob
nosti bez básnické individuality a originality. Literárně inferiorní díla. Ka
tolík - lilium, protestant či nevěřící - lotr. Katolík uspěl, nevěrec byl
potrestán. Cožpak se takhle dá dělat katolická literatura? Je tomu tak i v
Jitru. Divím se, že pan profesor Vrla propustí někdy tak uvzdychané, uslze
né, sentimentální věci, asi když nemá něco církevního, vrchnost mu laje, že
je to všechno moc světské. Ohledně Jilemnice: Vyhlášením výjimečného
stavu se stalo, že všechny podniky byly zakázány. Škoda, ale nepostihlo to
jenom nás. Sestavíme z prací sborníček. G. Gópfertová to graficky upraví
a udělá kresby. O prázdninách bude víc času. Aby práce nezanikla. Teď je
všechno moc přísné. Však prof. Vrla si velmi stěžoval, že musel uveřejnit
obraz Heydrichův v časopise, dodali mu text a kdyby neuverejnil? To se to
těm, co nic nedělají, povídá.

30. června

Jací jsou kněží? Kněz mého dětství: pan děkan Jakubec. Nebyl řečník.
Povahy byl prudké, nervózní. Byl však inteligentní. Dával jsem mu číst do
konce své básnické pokusy. Učil mne výslovnosti latiny. Moc mne ta řeč za
jímala. Po Jakubcovi přišel kněz mladý, vždycky měl dobrou náladu. Uměl
vzít za práci. Takový člověk se líbí vesničanům. Jeho kázání byl živý tok
přirovnání, příkladů ze života. Jeho účast na pohřbech, svatbách a jiných
příležitostech byla zárukou společenského zdaru. Šel totiž studovat teologii
až v pozdějším věku. Šel na kněžství z přesvědčení, nebyl nikým nucen. A to
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se pozná. Moje teta se dobře znala s matkou pana faráře. Byla skvělá hos
podyně, okolo kostela všechno rozkvetlo. Už fakt, že neměl pan farář
kuchařku, ale že mu hospodyni dělala maminka, bylo doporučení. Vesniča
né jsou vždycky citliví na tyhle věci. Zde ani ti nejkritičtější nemohli nic vy
týkat. Ani vyzvídání o panu faráři nevedlo k žádným odhalením. Byl
původně důstojníkem.
Měl s vrchností různé konflikty kvůli svému
v
přesvědčení. Zádně nemanželské děti.

f.j
V roce 1940-41 jsem bydlíval na faře v Kuklenách. Pan farář Štěpánek
byl vzor askety. Usebraný a soustředěný, mírný, slova marného navíc
ncřekl. Modlitby, kostel, to je vše. Nadneseně řečeno: není to člověk z to
hoto světa. Usiluje snad o to, aby se stal dokonalým. Po celý čas, co jsem
tam bydlil, jsme chodili kolem sebe. Necítil jsem potřebu se mu s něčím
svěřovat. Měl maminku, ta byla pravý opak. Povídavá, ráda se zasmála, také
zaklevetila. Měl s ní mnoho potíží. Ta mne dovedla zaměstnávat náležitě,
věru jsem neměl čas na žádné nepravosti. Panu farářovi jsem pomáhal
v kostele jako ministrant, ryl jsem a upravoval rozlehlou zahradu. Tam jsem
se naučil péči o stromy a oblíbil si je. Pěstovaly se také včely. Na zahradě se
pěstovalo i víno. Víno se vinulo po verandě. Když byl podzim, bylo tu krásně.
na sv. Annu

Na co purpur kardinálský, na co mitry a tiary. K čemu ta světská nádhe
ra? Znám jednoho kněze. Byl nepochopen, obviněn, poslán do ústraní.
Ptám se ho, jak se mu daří. „Nemohu si stěžovat,“ říká. Vím, že by mohl. „Já jsem to měl v životě všechno lehké,“ říká. A já vím, že neměl. Působí
v hornickém hkraji. Nepohrdá tamějšími lidmi. A je učený. Ví, co nevědí
mnozí, kteří ho asi proto neměli rádi, že je zastínil. Je nemocen, ale pracu
je, neřekne, že nemůže dělat. Je to farář podobný tomu z Bernanosovy
knihy. „Musíme se stále ukázňovat pro těžší chvíle života,“ říká.
Dominik Pecka říká o přátelství mezi mužem a ženou, že je to věc vzác
ná. To si člověk jen namlouvá, že mu jde o duši. Přátelství je opravdové;
když si představíme osobu, že je stará, vrásčitá, kulhavá a nemocná a jestli
nám to nevadí, jde nám skutečně o duši.

Brzy budou žně. Budeme kosit obilí. Stane se skutečností, co se píše
v Písmu, že svůj chleba budeme dobývat v potu tváře. Nejlíp to je vidět na
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venkově. Slunce praží, cesta plná kamenů, i trní rozeseto. Za chvíli liják.
Zasadíš jabloň, pečuješ o ni, roubuješ, zalíváš, přijde mráz a dílo zahyne.
Pýr vytrháš, zítra je tam znova. Na trn šlápneš, kulháš, nemůžeš chodit.
Kolem tebe táhnou zástupy trampů z města, v tričkách, pruhované zebry,
od půli nazí, chlapci i děvčata. Jsou veselí, zpívají, prima pohled, radují se.
- Ahoj, kam jdeš?
- Do kostela.
- Hahaha, do kostela, no nazdar.
Proč jim to vadí? Mně nevadí, že se jdou toulat po přírodě.
Jdeme na pole.
Srpen

Neumím si představit Prahu bez chrámů a kostelů. Co by v Praze dělali
ti, kteří nebydlí v hotelích, nenavštěvují hostince a bary nebo zábavní pod
niky, kteří netouží po tom, abychom se svezli na parníku; jsme tak zabedně
ní, že nechodíme do kin, divadel, na koncerty. Praha by se náhle stala
hromadou smradu a rámusu, . smetištěm, hřbitovem, krematoriem,
bludištěm, kde se můžeš pitvorně usmívat sám na sebe, konstatovat, že jsi
prapodivná, směšná kreatúra, která je ti samotnému k smíchu. Co by byla
Praha bez zahrad a parků, které vybudovali šlechtici a buržousti? Bylo by
to lidské mraveniště spěchající od tramvaje k autobusu, od autobusu k ná
draží, věčný spěch dělníků a úředníků do svých začouzených, ošklivých to
váren a kanceláří. Zbyly by tu nějaké ty uličky, pár historických budov, ještě
navíc postavených feudály a církevníky, pár kopečků a skalisek, několik
mostů a soch. Ale ne, Praha, bohudík, stojí tak, jak byla postavena. Navští
vili jsme s bráchou Loretu, on chtěl k Pražskému Jezulátku. My dva jsme
jako póly. On je střízlivý praktik. Vůbec venkované, posílající mladé na stu
dia, by měli nejraději z jednoho právníka, aby je hájil, lékaře, aby je léčil,
faráře, aby je pohřbíval. Prostě: mít všechno pod svojí střechou. On se zají
má o to, kolik co stojí, kam tahle cesta vede, jak je dlouhá, za kolik se co dá
koupit, kolik ta socha asi stála, jaký je materiál. Kostel je důležitý tím, kolik
má lodí, zdali má varhany a jaké, kolik píšťal. K poezii má vyloženě záporný
vztah. Řekni mi nějaké vzletné slovo, zkoušel jsem ho. On ti odpoví: aeroplán. Jakou představu nebo scénu ti vyvolá slovo pára? A on: vidím řezníka
v zástěře. Necky, kouří se z nich. Zabíjíme prase. Ovar. Mít bráchu týden,
chodit s ním po Praze, jaká to škola trpělivosti pro něho i pro mne. Koupil
si plán. Jdeme k mostu podle plánu, zahýbáme do uličky podle plánu, do
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hospody jdeme podle plánu, tam zas má být nějaké ghetto, ale nebylo tam
nic, tam vše končilo za ohromnou ohradou. Směju se mu, že podle plánu
jíme i ty ubohé brambory a scvrklý párek za Kč 5,50.

Srpen

Seče se obilí a sváží. Objeví se mraky, pole se mění v mraveniště. Vozy
hrčí, lidé se rojí, slyšíš práskání bičů, křik. Práci končíme pozdě večer. Je
tma, svítí měsíc. Je-li před deštěm, pracujeme i za svitu měsíce. Ráno se
vstává v pět. Už nemám ani čas, abych se vyšplhal na stráň nad naší chalu
pou. Jenom neděle je změnou. Nepracuje se. To jsem v kostele s bratrem.
Ohledně Jilemnice: Dr. Beneš z Jičína přednesl kázání, byl udán a za
tčen. Byl jsem na pouti v Luži. Z daleka přicházela procesí poutníků. Vyjde
se ráno, ještě je rosa. Jde se naboso. V údolí se plouží mlha, obloha je zaha
lena mlhou. Krajina se podobá zavřené růži, která se pozvolna rozevírá.
Majestátně se kývají stébla pšenic. Zpívá se. Na schodech chrámu sedí una
vené stařenky a starci. Přišli zdaleka. Ze všech stran se slévají procesí. Vlají
korouhve. Některé skupiny mají i hudbu, některé procesí nese s sebou
sochu Panny Marie na nosítkách. Děvčata v bílém a růžovém. Vládne tu
ovšem také nevkus. Estét by cudně klopil oči. Ale prostí lidé to tak necítí.
Pro ně je pouť velkým vytržením z všednosti. Jejich obličeje jsou ošlehané
větry a nepohodou. Zpívají s nadšením. Touha po lepším životě proráží
zpěvem na povrch. Nepřicházejí všichni jenom pro tu víru. Mladí lidé na
cházejí možnost seznámit se, uzavírají se tu známosti, rodí se lásky. Tady je
i burza zpráv, výměna informací mezi lidmi tolika vesnic, ba krajů. Tady se
jdou vyzpovídat mnozí z velkých hříchů, které nemají odvahu říci svým
farářům. Ale je tu i touha vyprosit si zdraví, rodinné štěstí. Zvláště ženy.
Muži si rádi pobudou v hospodách. Však jich je po cestě požehnaně. Děti
se těší na cukroví, boudy a komedianty. Každý tu hledá svoje. Proto jsou
poutě oblíbené z mnoha důvodů. Zpívavé hlasy kvílí, padají do hlubiny,
stoupají. Nejsou to umělci, zpívají z potřeby. Však dnes zpěvu od srdce
mnoho neužijí. Vlna poutníků za vlnou, stoupají po schodech, vlévají se do
chrámu. Modlí se: Pane, nesesílej bouři na moje pole; Pane, nedopusť, aby
mi žena zemřela; Pane, ať mne má rád, ať ode mne neodchází. Pánbůh aby
měl milióny uší všechno slyšet a vyřídit. Stařičký kněz káže. Mluví o Matce
Boží. Kázání je starobylé, plno ornamentů, sentimentality, vyčpělých příkla
dů, stále se opakuje: královno trůnů, archandělé, kolik andělů je na levé,
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kolik na pravé straně, divím se, že neoznačí rozměry ráje, ale co, stařeček,
co také povídat v dnešních časech, když naslouchá tolik zlovolných uší.
Když procesí odchází, dojemné loučení v chrámě. Babičky slzí, zahraje
hudba, průvod se hnul. Zpívá se všelijak, ale srdcem vroucím. „Tisíckrát
pozdravujeme Tebe“. Slunce již stojí vysoko, jeho paprsky padají jak boda
vé jehličky. Po zpěvu modlitba. Kolem poutníků postávají lidé, jindy by se
útrpně smáli, ale v roce 1942 je každé shromáždění lidu sjednocené myšlen
kou na národ i na Boha. Jen Bůh je hodnotou a nadějí. Selhávají lidé, obra
cejí se k Bohu. Zastávka v hostinci. Muži pivo, ženy a děti limonáda,
poutníci vybalí buchty, hovoří se o pozemských věcech, žertuje se, jsou za
městem, jde se naboso. Boty se šetří, nohy si odpočinou. To jenom měšťáci
nejsou zvyklí chodit naboso. Děti se radují, poskakují, jsou v sedmém ráji,
dostanou perník a trochu limonády. Je válka, jakápak náročnost, každý je
rád, že má, co má. Už zas se procesí vlní mezi obilím jako had, praporec
knížete Václava vlaje nad krajinou, kéž by vlál vítězně. Jsme blízko domova.
Zbývající průvod se vzdaluje. Občas ještě z dálky k mým uším dolehnou
útržky zpěvu a hudby. Cosi nadějného se vzdaluje za obzor, co přijde, neví
me. Asi nic radostného. To si poutníci uvědomují. Procházeli vesnicemi i měs
tem, četli plakáty se jmény banditů a zrádců, jak jsou nazýváni vlastenci. Jsem
doma. A pak zase práce. Práce umrtvující, práce dobrá, dává zapomenutí.
28. srpna

Milá sestro,
u nás nyní slunce strašně praží. Tráva schne, zem puká. Dech žáru vane
od země, vše sálá. Dívám se do dálky. Předměty se chvějí. Stromy klečí
v žáru, marně prosí o vodu. Žací stroj hučí, koně odfrkávají, jsou zpoceni.
Vážeme oves. Vezmeš klasy do náruče, svážeš do povřísla. V ovsu jsou
bodláky. Vnikají ti do rukou. Nevšímáš si toho, neohlížíš se. Lán, lán. S ra
dostným vztekem se pereš s polem, zahryzuješ se do práce. Odhazuješ
snopy jako poražené nepřátele. Jen pracuj, říkáš si: toto jsou potíže
a překážky, které ti život kupí do cesty. Bojuj. Ale žár žhaví ponebí tvých
úst, ani kapka vody. Služebná Anička sice přinesla džbán vody s octem
(pracujeme u sedláka), ale co to je proti záplavě potu? Pracuje nás sedm.
Po silnici občas přejede auto. Zvíří prach, stoupá k nebi. Zvířata jsou líná.
Žere je hmyz. Vlaštovky létají při zemi. Přijde déšť. Konečně. Kéž přijde
příval a smete vše nehodné v tomto světě. Jen ševelte, kapky deště. Listy
v
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i lidé se napřímí. Ale déšť nepřichází. Do většího žáru tě vyšlu, příteli.
Musíš žíznit, prahnout, sehnut pod břemenem půjdeš a budeš trpělivý. Útě
chu ti neposkytnu, ale ty nesmíš zradit.
Srpen

Milá sestro,

četl jsem Vlastu Javořickou a Bohumila Brodského. Knihy hodnoty ne
valné. Tolik se toho nahovorí o lásce. Jako chlapec jsem byl v sousední ves
nici na dožinkách. Tajně jsem se dostal do sálu. Chlapci a dívky rozjařené
tančili, hudba hrála. Zdálo se mi to být vrcholem všeho blaha a štěstí.
Potom se tam mládenci seprali, vytáhli na sebe nůž, jednoho pobodaného
odvezli, jednoho odvedl četník. Tak se končívaly ty moje výpravy za láskou.
Měl jsem kamaráda. Svěřil se mi. Miloval děvče. Měl ji: poznal VŠE, i po
slední tajemství. Nebyl šťasten. Láska na venkově není snadná. Hlídá tu
moc očí, ví se o všem, s kým a kam jste šli, jak dlouho jste tam byli. K lásce
je třeba pohody a klidu, alespoň jsem to čítával v románech. Moji hrdinové
měli k dispozici salóny, besídky, ale tady, na venkově? Stoh slámy, seno
v maštali, seno na půdě. A strach ze všeho. Milování je hřích, říkalo se na kaza
telně, napřed se ožeň, potom se miluj. Učitelé strašili s pohlavními nemocemi.
A těch pár knih, které na venkov pronikly, nebyly právě ty, které mladí lidé
potřebovali. Nějaké ochranné prostředky? Hanbou by se mládenec propadl,
aby něco takového kupoval. Měl by špatnou pověst. A tak lásky končívaly sňat
kem nebo tragicky. Být svobodným otcem nebo matkou, to byla katastrofa.
Nejlíp se odstěhovat z kraje. A tak kamarád mne nijak nenadchl. Toho stra
chu, co oba měli. A potom se rozešli. Náš život není slavnost, skládá se ze
všedních dnů. Velikých věcí a zážitků není mnoho. Nepřijde pro nás princez
na, nepřijde princ. Nebudou královské zámky, nebudeme vzati do oblak, jako
byl vzat prorok Eliáš. Se všedností musíme počítat, zabydlit se v ní, něčím si ji
posvětit, ozářit, provonět. Dobří spisovatelé píší o životě běžném, jaký je, ale
dovedou mu dát smysl, nalézt v něm poezii a filozofii.
10. září

Milá sestro,
v Boromcu se mi líbí i nelíbí. Líbí se mi, že mohu studovat mnoho zají
mavých věcí. Nelíbí se mi, že všechno, co souvisí se současným životem,
s realitou drsného života, je odsouváno stranou. A přece mám z něčeho
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radost. Že jsem se seznámil s Fr. Lazeckým osobně a panem Janem Za
hradníčkem písemně. Je to jistě i Tvoje zásluha. Dík za ty dary. Zaslal jsem
Studentskému časopisu příspěvky. Literární listárna mne povzbudila a dala
mi cenné rady. Potrvá však ještě dlouho, než se mi podaří v tomto časopise
něco uveřejnit. Mnoho mých veršů opublikoval List mladých, zejména na
mutační stránce. Gertě Gopfertové
y umřel otec. Je mi jí líto. Nemá poklidu,
bude jí teskno v tomto podzimu. Čtu si Dějiny duše. Jsou duše dominikán
ské, františkánské, augustiniánské. Láska je všem společná. Napřed měj rád
druhé a potom buď dominikán či jiný -án. Pak bude dobře na zemi.
Opakovat se nelze. Chci si všímat více lidí. Není všechno v nás zlato, je
zde mnoho třpytu. Přeletět potíže, vymknout se povinnostem, i to je zde
běžné. Velká část chlapců si dopisuje s dívkami (včetně mne!). Klamou
a jsou klamáni. Každý má na sobě nějakou tu roušku. Tady se mnoho lidí
nikomu s ničím nesvěřuje. Jsou totiž tací, kteří donášejí řediteli a jeho spo
lupracovníkům. Těžké je, aby se ti někdo svěřil, otevřel ti srdce. A přece
mnozí potřebují si od srdce pohovořit: jenže komu se svěřit? Chlapci jsou
zajímavý objekt pozorování. Dříve jsem o to neměl zájem. Lyrika činí člově
ka asi soustředěným na svoje já.
S přítelem Bartákem, je to dobrý organizátor, hodláme o vánocích
uspořádat v Dolní Kalné, v jeho rodišti, něco jako literární seminář. Chce
me pozvat ty z přispěvatelů literárního časopisu, kteří mají zájem o výměnu
zkušeností.
20. září

Do Studentského časopisu mi žel dali těch příspěvků nějak moc. Ti, co
tam nemají nic, budou závidět. Příliš velký úspěch s sebou nese závist a zá
vist nese útoky, kritiku. Byl jsem na kondici: mám to povoleno, ale zdržel
jsem se. Prohlížím si knihkupectví, zdali bych nenašel nějaké knihy k reali
zaci svého uměleckého záměru. Těžko budu dokazovat, kde jsem byl, co
jsem dělal, že jdu pozdě. O svém literárním záměru nesmím říci ani slovo.
To bych byl přísněji kontrolován, takže bych se k psaní nedostal.

Je sobota odpoledne. Konečně je po povinnostech. Zas mohu zasednouti ke svým milovaným knihám, vyřídit korespondenci. Naplnila až po okraj
útroby mého stolu. Byly nám zastaveny veškeré vycházky. Všechny dopisy
musí býti kontrolovány ředitelstvím. Komunita je krásná věc, ale má i stíny.
Jeden za všechny, všichni za jednoho. Prostě, prasklo na některé, že udržo-
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váli styky s dívkami. Kolikrát jsem ti chtěl napsat o tom, ale bylo mi to trapné.
Nejde samozřejmě o žádné orgie a věci podobné, ovšem zase tak nevinné
všechno není. Máme tady karanténu a kontrola se zostřila. Mně to nevadí, já
bych tak jako tak pracoval a studoval. Ale mnohé to postihne nepříjemně.
Hlavně to vědomí, že bude kontrolována korespondence. Má to ovšem i poza
dí politické. Seminář není právě „nahoře“ oblíben. Církev vládcům překáží.
Rádi by seminář rozpustili, hledají se důvody, proto je nutná opatrnost.

Čtu nyní Guardiniho. Ital. Das Gute, das Gevissen. Znáš toho autora?
Ital, který ve dvou letech přišel do Rajchu. Stalo se mu vlastí Německo. Je
knězem. Vydával ho Florian. Ve Staré Říši. Vyšly: Těžkomyslnost a její
smysl, Křesťanství a kultura a ještě ledacos. Škoda, že takové knihy u nás
nejsou k dostání. Je v nich mnoho duchovní síly a podnětů k mravnímu
růstu. Ale zřejmě vládcům této země tyto věci na srdci příliš neleží.

V Boromeu propagujeme Jitro, Řád, Na hlubinu, prostě vše, co ještě vy
chází a má vztah k literatuře, ale činíme to jaksi pokoutně, ředitelství nevidí
rádo naše „světské“ zájmy. Zde se cení účast v Mariánské družině. Já zase
pečuju o ústavní časopis. Bude psaný na stroji v průklepech. Když uspěje
me a ředitelství dovolí, bude rozmnožovaný. Jenže je z toho u vedení
strach. Byl jsem na Ibsenově hře „Strašidla“. Špína života, zrady, podrazy.
Láska, láska, ale jako by jí někdo vzduch vyčerpal. Ukryté víry pod po
vrchem. Nezapomenutelná hra o životě, jaký je. Díky za líčení podzimu
a vyrovnaného muže. Hlásím se k němu, ale ještě daleká cesta k němu.
(...) Přes mosty se řítí expresní vlaky, do vzduchu rakety. Pokrok.
Hovoříš s člověkem na druhém konci kontinentu po telefonu. Blízko je vla
kem z Berlína do Prahy, z Berlína do Moskvy, z Berlína do Paříže. Tak ne
daleko jsou vzdáleni lidé z různých míst a zemí. Mohli by si telefonovat
z Wilhelmstrasse do Paříže. - Nemohou. Kde jsou srdce vzdálena, tam tele
fon nepomáhá. Inženýři přesně vědí, jaký tlak snese kotel, aby nepraskl
a neexplodoval. Ale nikdo nevypočítá, kolik atmosfér tlaku snese člověk od
člověka, vláda od vlády, aby to neexplodovalo a nebylo války. Kolik jich na
opak přikládá do kotle, aby to explodovalo. Pokrok, pokrok. Technický,
hmotný. Pobíjíme se dálkovými střelami, kdysi jsme po sobě házeli kame
ním. Pokrok? Ano, ale v čem? Tróju obléhali Řekové, Moskvu obléhají
Němci, obléhají i Stalingrad. Nic nového, žádný rozdíl, jenom rozměry,
jenom uniformy, jenom kvanta bojujících. Učí se člověk něčemu z dějin?
Pochybuji. A když, tak asi hlavně - lumpárny.

11

r-y / VS

Zaň

Milá Věro,

naslouchám profesorovi, jak nám vykládá o slávě a velikosti povolání du
chovního. Nežít marně, zanechat za sebou viditelnou stopu. Touží po tom
každý. Sloužit druhým, být užitečný, potřebný. Ano. Vezměme si lékaře, re
daktora, právníka, kněze. Lékař: uzdravuje, léčí. Může být i lidumil. Patří
mezi honoraci, je obáván i vážen. Umí člověka jako květinu vyrvat smrti ze
spáru. A znovu je pošlou na frontu. Co tedy zbývá za lékařem v tomto reál
ném a materiálním světě? Advokát. Dokázat, že zloděj není zloděj, vrah
není vrah. Žalobce. Usvědčil pravého vraha, dopadnout a odsoudit pra
vého zloděje. A kněz? Nechce být chválen ani milován. Vypověděl boj zlu
a špatnosti. Nemá srdce rozdvojené, proto celibát. Proto nemá soukromý
majetek. Žena, muž milují jediného člověka na světě. Kněz miluje všechny,
všichni jsou jeho synové a dcery. Jak vznešené. Ano, vznešené. A už slyšíš,
jak kdosi se chechtá anekdotám o kuchařkách. Jak to vlastně tedy je? Tak
se ptá většina těch chlapců v semináři. Nedělám hloupost? Je to uskutečni
telné, o čem se tu hovoří?
28. října

Zde se hraje Catullova hra, komedie. Živá konverzačka. Podváděný ma
nžel. Catullus chrání dívku, ukryl ji ve svém domě. Ona je zasnoubena, zpo
vídá se Catullovi, jak si zamilovala jeho verše, nevěda, že je to on, říká:
„Chtěla bych milovat básníka.“ Mohl by toho využít, ale on je pamětliv
svého přítele, předává mu ji čistou. Byla v tom odpovědnost, had byl nazván
hadem a holubice holubicí. Dnes mi poslal Jiří Franěk z Kladna oznámení
o svém sňatku. Psával verše, byl jsem proti němu ubohý koktal. Vydal kníž
ku veršů. Ale pak se odmlčel. Zamiloval se. Dívka se chce vdávat, píše.
Muší ji zachránit, aby nemusela do Rajchu. Píšu mu, črtám obraz budoucí
rodinné pohody. Ale vidím jeho ironický úsměv. Manželstvím prý končí
jeho literární činnost, napsal mi. Není na takové věci čas. Musí hájit exist
enci rodiny. Chce být žurnalistou, ale až po válce. Nyní by musel lhát, a to
on nechce. Dva studující byli již posláni do Říše na práci. Dnes dostali po
volání dva Boromeisté, bohoslovci. Jsou ročník 1923-24.
Otevřeně se hovoří o tom, že bohoslovci pojedou všichni do Rajchu. Po
jedou ti, kteří nemají mocné přímluvce na vyšších místech. Výuka v semi
náři se prý podobá sbírání paběrků na poli. Učení už nikoho nebaví. Jako
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by se uzavíralo určité životní období. Dělají se zkoušky, někteří končí, jdou
do života. Většina seminář nedodělala a závisí tedy na budoucnosti, co se
s každým stane, jaký bude jeho osud. Netajím se pocitem, že značná část
bohoslovců, kteří pravděpodobně odjedou do Rajchu, se ve skrytu své
dušičky tak trochu těší, že rozhodnutí o jejich povolání je odloženo. Pova
žují to dokonce (někteří) za jakýsi prst boží. Upřímně řečeno, řada z nich
do tohoto povolání nemá chuť a kdyby záleželo jenom na nich, oddychli by
si. Jsou to ti, kteří studují v semináři na přání rodičů, někteří vystudovali za
peníze církve a cítí se tedy morálně zavázáni svůj závazek splnit. Jen taková
polovina je o svém poslání upřímně přesvědčena. Je to tedy prověrka
opravdovosti úmyslů. Opustí školu, ztratí se v moři národů. Sbohem knihy,
duševní práce, sbohem svobodo, sbohem pohodlí. Jeden? Dva? Tři roky?
A co když víc? A co když navždy?

(...) Opakuji: sborníku se nelekej. Nebude hned. A ostatně, co my víme,
jak válka dlouho potrvá? Může trvat několik roků, i když armády bolševiků
jsou poráženy, u Stalingradu to vypadá podle naší propagandy na katastro
fu. Jenže rychlé a velké úspěchy jsou jedna věc a výsledek války věc druhá.
Vyhrál bitvy, prohrál válku, praví i velký Klausevvitz. S bolševismem nutno
počítat jako s faktorem, kdož ví, kde se vývoj v budoucnosti zastaví.
Říjen

(...) Poslední dvě čísla Jitra? Propírají mi důkladně můj literární kožich.
Jsem dalek toho, abych se hájil. Jednat běžně, nazval bych kritiky bolestíny.
Řekl bych, že podobnou kritiku bych mohl vznést i proti Ivanu Blatnému.
Déšť, listy, ptáci, sluneční krajiny. Krásné, krásné, však mu vytýkají kulisy
a šminky. Prý mu chybí drsný severák, měl by přijít slon, aby šlápl do toho
porcelánu, slon, který to zdání krásy dovede pozemsky rozdupat. Nebudu
se hájit, jenom mne mrzí, že se nevěří v prožitost mého životního postoje,
prý si tu radost a duševní rovnováhu vymýšlím. Snad mne tolik znáš, tohle
není u mne póza, to jsem já, jaký jsem, a jiný být nemohu.
Když jsem hledal pseudonym pro sebe, měl jsem použít jména Koktálek
Pranepatrný. Byl by to ironické, nečpělo by to pýchou. Jenže, jenže zase by
řekli, že je to falešné, že se zbytečně ponižuju, že chci, aby mě jiní utěšovali
a dokazovali, že přece jenom tak nepatrný nejsem. To, co o mně kriticky
psali, činím předmětem uvážení. Ale proč nepřišli na vady, které já sám po
važuji za horší? Spíše měli podrobit kritice formu toho, co říkám, jak to
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říkám, sám jazyk a jeho nedostatečnost. Metaforu přiřazuju někdy za me
taforu, přirovnání k přirovnání. Báseň není dost organická, chybí ji dramatičnost. Ztrácí se životnost. Ne tedy, CO nedělám, ale hlavně JAK to
nedělám. Každá rada zde je vzácná.
(...) A tak velmi vážně naslouchám Grossmanovi, který říká, že básník
nesmí být hlasatelem idejí, tam, kde je explicitně vyjádřena idea, je tenden
ce a ta poezii zabíjí. Básník nemá agitovat a přesvědčovat. Tohle je vážné.
V tomhle na mě dej pozor, tohle mi neodpusť.

Listopad mrazivý

Včera jsme debatovali s Jiřím Šotolou o problému radosti a bolesti v po
ezii. Dospěl jsem k názoru, že život není ani pouhá tma, ani pouhé světlo
(jak geniální objev!!). Život je propletenec obojího, jednou se vynoří to, po
druhé ono, bolest dominuje nad radostí, radost nad bolestí (ale, žel, mate
maticky to bývá prohra). Takový je život, ten skutečný, neliterární. Proto
člověka musíme v jeho slabosti podepřít, zvedat jeho sebevědomí, aby s
tmou viděl světlo, za bolestí radost, za zoufalstvím víru. Prostě: musí vidět
vedle sebe, nad sebe a hlavně do sebe. Proměny a jakési převládající nálady
jsou nutné. V zimě toužíme teple, když žijeme v žáru a výhni, toužíme po
zimě. Toužíme nejvíc po tom, co právě nemáme, co nám chybí. Shodli jsme
se v tom, že od pouhé negace nelze čekat spásu, je třeba vědět o kladech
a pozitivních hodnotách.
Listopad umírněný

Katechismus je věc dobrá, ale v literatuře je nesnesitelný. Nejde asi
o tendenci, ale o samu duchovnost. Chceme poznat pravdu, přijít věci na
kloub, najít pravdu života. Nějaké měřítko má každý, ale žádný metr na
hodnotu neexistuje. Proto musíme naše hledání konfrontovat, srovnat, vy
brat si to nejúčinnější. Záleží na velikosti a vkusu autora, aby poměr mezi
dobrem a zlem, světlem a stínem vyvážil. A také, aby se jeho postavy doká
zaly vyvíjet. Postava musí respektovat i to, co je reálné v tomto životě, na
tomto místě, v tomto čase, a bohužel, autor musí činit ústupky i tomu zlému
a ničemnému. Člověk často zlý být musí, aby nevzniklo ještě větší zlo.
Točím se stále kolem literatury, ale mám neblahý pocit, že přijde doba,
kdy mluvit o takovýchto věcech bude luxusem, přijdou asi vážnější věci. Tož
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si dopřejme tohoto luxusu, pokud je možný. Asi se tak hned neuvidíme
osobně, ale dopisy by neměly ustat. Slibuješ?

Rád a Akord asi přestanou vycházet. A jsou to jediné časopisy literární,
které vycházejí. Týká se to i Jitra. Studentský časopis se zlikviduje sám. Ne
bude kam psát. A jednou se to bude redaktorům vytýkat. A jsou mnozí,
kteří to, že vůbec vycházejí, považují za zradu.

(...) Má naše literární generace, narozená před a po roce 1990, něja
kou naději, aby se prosadila a měla význam na základě nepopiratelného
přínosu? Jaké překážky jí stojí v cestě? Na koho musí a může navazovat,
s kým a s čím se střetne? O čem psát, abychom byli nepostradatelní
a svéprávní ve srovnání s generací před a po roce 1910? Máme vůbec
šanci existovat vedle této generace, či budeme vegetovat pouze ve stínu
velkých postav poezie, jakými jsou Holan, Halas, Seifert, Nezval, Hora,
Neumann, Demi, Zahradníček, Bednář a mnoho jiných, a to ještě
neřekli vše důležité. Budeme nuceni postavit se případně proti nim? Ale
jak a čím se prosadit?
V úvahu přicházejí v prvé řadě ti básníci z generace roku 1920, kteří již
vydali knižně sbírku svých básní. V časovém sledu to jsou tito: Z. Šeřík (Ve
selé dívky, 1938), Jan Pilař (Jabloňový sad, 1939), J. Kainar (Příběhy
a menší básně, 1940), K. Boušek (Probuzené město, 1940), J. Kainar (Stesk
Orfeův, 1941), K. Boušek (Prameny žízní, 1941), J. Pilař (Dům bez oken,
1942), Alena Vrbová (Řeka na cestách, 1942). Zatím publikačně nejúspčšnější je Jan Pilař. Velmi plodný a nepřehlédnutelný je Ivan Skála, i když
zatím knihu básní nevydal.

Zcela mimo pořadí nutno vyčlenit Jílka-Jakuba-Ortena. Čítanka
Jaro
v
vyšla v roce 1939 a znamenala předěl v naší mladé poezii. Čítanka Jaro
a Cesta k mrazu, hlavně Ohnice, prokázaly, že je básníkem nejvýraznějším,
uznávaným představitelem naší generace. Jeho osobní existence byla
ohrožena. Bezvýchodnost mu umožnila soustředit svůj talent na tématiku,
ke které my musíme teprve dozrát, nemáme na ni svými životními
zkušenostmi. Na poezii si člověk musí „nažít“, jak kdosi řekl trefně. Víc
trpěl, proto zraje rychleji. Pro mne je to jakýsi Wolker redivivus. Je v tom
Halas; bez Bednáře by asi nebyl pronikl tak záhy. Svět vidí něžně a jemně,
chtěl by nás hladit a těšit, ale ví, že všecko je mrazivé. Wolkra překonává
tím, že je současný, že vyjadřuje naši bezradnost v neřešitelné situaci, naše
trápení, náš strach, pochybnosti a nevíru. Zánik nejen tuší, ale předvídá ho.
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Odtud jeho touha po návratu do maminky. To je nota velmi bolestná.
Vedla Jakuba je tu nepřehlédnutelný J. Kainar. Jeho villonovský protest byl
považován za významný už ve Studentském časopise. Je to básník vyhraně
ný, svébytný. Vedle těchto básníků je ovšem nadějný i P. Bojar, L. Fikar,
J. Rumler, hlavně však Ivan Blatný. Je tu ovšem i plejáda dalších jmen:
A. Bartušek, J. Šotola, O. Kryštofek a mnoho dalších. Zatím publikují
v uznávaných revuích jako je Řád, redigovaný panem Fr. Lazeckým,
a Akord, redigovaný panem Zahradníčkem.
Hledáme svůj výraz a své místo. Obrysy jsou ještě neurčité, ale je tu
touha něco vykonat a závažného říci, někam dojít, i když se neví kam.
Výsledek války všechno rozhodne. Třebas tyto úvahy budou zcela
bezdůvodné. Ale naděje umírá nejpozději, říká moudrý kritik. Kdo
z nich bude básníkem s tím velkým B? Spíš mám obavu, zdali se nám
podaří vyrovnat se v kvalitě mistrům poezie, kteří nám nyní kralují a od
kterých se učíme nebo s kterými svojí tvorbou polemizujeme. Jsou
schopni vždy dřív než my a s náležitou formální a technickou úrovní od
povědět na otázky, které jsou podstatné. Zbude na nás něco důležitého,
nebo budeme rozmělňovat drobty spadlé z jejich stolů, když zasednou
k hostině jako bozi? Říci, co je třeba, a říci to tak, aby to bylo sdělné
a přitom esteticky na výši, to je ono umění, kterému se musíme u nich
učit. Bylo by málo, abychom jejich poselství opakovali jako ozvěny, aby
chom to, co řekli, říkali jenom jinak, svými slovy.
Nejen že máme svoje mistry jako velkou ostruhu, jsou nám i bariérou.
Chtěli bychom říci ledacos, ale to říci nelze, musíme se utíkat do symbo
lů, mluvit náznakově a tím se naše poselství stává málo srozumitelným.
Když mluví náznakově mistři, z jejich dřívější tvorby již čtenář pochopí,
oč jim jde v jádře. Tohle nám chybí. Obávám se, že to, co řeknu v době
války, nebude publikovatelné a po válce už to nebude aktuální. Naše
tvorba se tak stane jen součástí historie literární, ale ne národní. Být od
vážný po vítězství je směšné. My ve vítězství doufáme, ale totální poráž
ka je možná také.

Budeme jednou mít svůj časopis, své nakladatelství, budeme mít kritika,
který by naši tvorbu uměl rozebrat tak jako to uměl F. X. Šalda pro genera
ci našich učitelů?
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77. listopadu

Záznam v deníku

Před týdnem se konala schůzka literární skupiny Vítěz v hospůdce, jejíž
majitel měl být zaručeně správný Čech. Zřejmě byl. Protože za dva dny
nato přiběhl školník a zhurta spustil:
- Dobásnili jste. Ředitel zuří. Je tu gestapo. Někdo vás udal. Ty vaše bás
ničky! Do maléru nás přivedete. Kápni božskou. Kdo to organizoval, ať se
alespoň shodujete ve výpovědích. To víš, po tobě půjdou. Jseš nejstarší.
Taky jsi mohl mít rozum.
- Jen to klidně sveďte na mě. Nejsem sice tak významný, skupinu vedl
Jiří Šotola, ale jde do tuhého, sveďte to na mě.

Za dvě hodiny nato se konal výslech. Zavřeli mne ve sborovně do zadní
místnosti. Každou chvíli tam někdo vrazil. Kdybych poslouchal u dveří, roz
bil by mi hlavu. Ani to nebylo nutné. Vyslýchající řval na celé kolo: Kdo to
vedl? Kdo časopis vydával? Co znamená tahle básnička? Vyložit! A jasně!

To je zlé. Moje básnička má nedvojsmyslný název: Jidáš. Tím Jidášem
byl ministr Moravec. Co říci? Jak ji vyložit? Ještě že vyslýchající tak křičí.
Zaslechl jsem útržky plačtivého hlasu jednoho bohoslovce. Jméno si už ne
pamatuji. Říkali jsme mu Solifani.
Bohoslovec zdůvodnil věc nábožensky, určitě tu báseň tak chápal. Ze je
o Pánu Ježíši, byl zrazen Jidášem, to je v Bibli. Jsou to nábožné verše.

18. listopadu

Milá Věro,
ještě včera jsem stál s knihou u okna a učil se latinská slovíčka. Ještě
včera byl život průhledný a cesta jasná. Dnes mi přišla výzva z Pracovního
úřadu v Hradci Králové. Je to jasné - konec studia na klasickém gymnáziu.
Sněží. Vločkv padají do rozmoklých ulic. Je druhá polovina měsíce listo
padu 1942.

Jdu se rozloučit se známými. Maminky mých spolužáků se předstihují
v laskavosti. Byl jsem o řadu let starší než moji spolužáci. Říkali mi proto
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Děda. Loučím se s Jiřími - Jiří Šotola, Jiří Morávek, ale také s Frantou
Kováříčkem a jinými. Těch pamlsků, čokolády, nikdy v životě jsem se neměl
tak dobře. Sešity ti budeme posílat. A časopisy taky. Budeme ho vydávat
dál. A šikovněji. Dáme ti do něho buchty, aby to nebylo nápadné, takové
mastné papíry spíše projdou. Tak buď zdráv, Jiří, tak buď zdráv, Karene.
Nádraží. Davy lidí. Srdcervoucí scény. Hustý čmoud. Plivá se na zem.
Zápach, pot. Na WC sprosté kresby i nápisy. Hlídám dva kufry. Jsou nabité
jídlem.

Otylý chlap čte moje jméno. Jeho pomocník mi vstrčí do ruky pytlík
s kusem chleba a salámu. Jsem vyplivnut za všeobecného řvaní dozorců na
peron. Cesta k slunci, jiná cesta k slunci než ta, jakou sis představoval knížka. Povzbudivě mi psal Jan Čárek i Fr. Lazecký i Jan Zahradníček.
S tím je konec. A také byl. Knížka připravená k vydání už nikdy nespatřila
světlo světa.
Tlouštík udělal u mého jména klikyhák. Kdosi mne hrubě postrčil na
peron. Sněžilo, pršelo. Všude kalužiny. Kandelábry vrhaly přiškrcené svět
lo. Vleku dva kufry. Proč ti chlapi tak řvou, myslím si. Proč nemluví nor
málně. Copak jsme hluší?
V našem kupé je různorodá společnost. Na jedné straně bohoslovci. Pár
studentů. Ostatní jsou vesničtí kluci, ale také podivná individua. Bohoslovci
se modlí breviář. Snaží se svět nevnímat, nebýt nápadní. Na krku mají ko
lárky.

- Hele, jdou s námi taky fráterníci - začne jeden. Taky jedete do Rajchu
jebat děvky, co? A už to začíná. Na nápěv známé poutnické písně „Tisíc
krát pozdravujeme Tebe“ se zpívá sprostý šlágr. Je to parta dobře sehraná.
Jsou už slušně opilí, mají proto kuráž. Kolem našeho kupé se hromadí další
zvědavci. Hledá se hromosvod. Vztek musí být ventilován. Někdo naším
svrabem musí být přece vinen.

- Proč to děláte? - zeptám se vlídně. Co vám udělali, že je urážíte a pos
míváte se jim?
Smích. Plácají se do stehen. Fráterníci, baby svíčkové, ti nám budou
dělat kázání. Alkohol a smutek. Potom se ozve harmonika. Pláče. Vlak se
pohnul. Na peróně se zmítají ruce a šátky.

Na shledanou, na shledanou!
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Ale kdy a kde a kdo s kým? To tak vědět. A je to lépe nevědět. Bohoslo
vec sklapl knihu a vlídně mi řekl: Nech je být, radím ti, nech je být. Zlu se
nemá odporovat. Zlo se překonává trpělivostí. Jmenuju se Ladislav Pail,
jsem z Poličky.

Tak jsme se seznámili.
Nebudeme tedy zlu odporovat. Zlo budeme překonávat dobrem. Když
nás udeří na levou tvář, nastavíme pravou. Posluž si. Však ono tě to omrzí.
Netušil jsem, že ve světě, do něhož jsme přijížděli, bude toto přikázá
ní důležité pro uchování života. Ale tehdy jsem se ještě bouřil. Pasivita
se mi nezdála být nejvhodnější. Uvidíme, jak kdo obstojí se svými zása
dami v životě.
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Karel Fron

Květnová vzpomínka
Té noci 2. května 1945 jsem slyšel stále častěji tlumené dunění děl. Fron
ta se přibližovala. Na nádraží Městečka bylo ticho. Nebál jsem se, že by
mne vyrušil příjezd nějakého vlaku. Už dlouho byla většina lokomotiv
rozstřílena americkými hloubkaři. Jen u nás stály tři vyhaslé stroje s pro
děravělými kotly a vlak, který jsme už nemohli vypravit. Dvakrát mu cestou
hloubkaři zničili lokomotivu a tak tu zmrzl. Byl to zvláštní vojenský tran
sport střežený asi deseti esesáky. K transportu byl připojen osobní vůz
první třídy, ve kterém bydlelo osm důstojníků. Nejméně třikrát denně přišel
do dopravní kanceláře velitel transportu a kategoricky se dožadoval přista
vení lokomotivy, aby rpohli odjet dál od přibližující se fronty. Lokomotivy
však už k sehnání nebyly.
Čas utíkal pomalu. Seděl jsem pohodlně a z nedostatku práce jsem po
slouchal hovory na telefonní lince, která spojovala celou trať. S českými vý
pravčími, mými kamarády jsme se česky bavili o tom, kdy už to praskne. Na
chvíli nás přerušil vzteklý hlas nějakého německého spoluposluchače, který
se zeptal, zda není v „tschechei“, že už pomalu nebude na drátě slyšet něm
činu. Jako kdybychom my za to mohli, že jsme sem byli nakomandováni.

V dopravní kanceláři bylo malé rádio. Příjem byl špatný, chytila se
jenom němčina. Zahraniční stanice se vyladit nedala a o to ostatně Něm
cům také šlo. Pojednou jsem si uvědomil, že se z rádia ozývá zase smuteční
melodie. Ani to nepřekvapovalo. Poslední dobou se na německých stani
cích moc vesele nevyhrávalo. Smuteční melodie byla však náhle přerušena
dusotem kroků na dlažbě nástupiště. Ve dveřích se objevili dva esesáčtí
důstojníci z transportu. Řekl jsem si, že jim to dunění děl také nedá spát,
a připravoval jsem se, co bych měl udělat, budou-li chtít zase lokomotivu.
Začal jsem honem předstírat práci. Oni však usedli jako doma k teplým
kamnům. Zapálili si cigarety a začali mluvit o počasí. Pomyslel jsem si, že
na to jdou poněkud z dálky a tu se ozval z rádia pochmurný hlas hlasatele:
„Vůdce Adolf Hitler dnes odpoledne na svém bojovém stanovišti v říšskoněmeckém kancléřství, bojujíc až do posledního dechu proti bolševismu,
padl za Německo...“
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Pohlédl jsem koutkem oka na esesáky, co oni na to, a raději jsem honem
začal listovat ve staničním deníku. Řekl jsem si v duchu: hloupě se podíváš
a oni si začnou myslet bůhvíco, pistole měli a nepochyboval jsem o tom, že
jsou ostře nabité.

Důstojníci seděli zaraženě, dívali se jeden na druhého a žádnému nebylo
pojednou do řeči. Dveře se otevřely a vstoupili další esesáci. Jak se na
esesáky sluší, zdvihli ruce a zahlaholili Heil Hitler! Ti, kteří zprávu o Hitle
rově smrti slyšeli, se na sebe podívali a jeden z nich se bezradně zeptal:
„Jak budeme zdravit nyní?“ Řekl jsem si v duchu: zdar vůdci už provolávat
nemůžete, když je mrtvý, a dobrý den jste se zdravit nenaučili nebo jste to
zapomněli.
Sedět ve společnosti esesáků se mi nechtělo, kamarády na trati jsem za
volat nemohl, abychom zhodnotili situaci naší blízké budoucnosti, a tak
jsem vzal lucernu a šel jsem se podívat na kolejiště. Dlouho mne to venku
nebavilo. Vrátil jsem se do dopravní kanceláře. Ještě jsem ani neusedl, a tu
se ozvala za staniční budovou rána, až se samy od sebe rozezněly telegrafní
aparáty. A za ní druhá a třetí... Také s esesáky to pořádně zacloumalo. Vy
táhli pistole a přitiskli se ke stěně. Já pokládal za bezpečnější schovat se za
hradlovou skříň, která byla ze železa. Za chvíli poslal velitel transportu dva
důstojníky, aby se šli podívat, co se děje. Když se vrátili, hlásili, že se za ná
dražím zakopala baterie německých děl. Tohle ti ještě scházelo, říkám si
v duchu. Budou-li střílet odtud, druzí jim budou odpovídat a nádraží to od
nese a já s ním. Na to ale esesáci také přišli. Velitel položil na stůl pistoli
tak, aby mířila na mne, a poručil mi, že musím sehnat do hodiny lokomoti
vu, jinak že uvidím. Věděl jsem, že odnikud žádný stroj nemohu dostat.
Přesto jsem však začal telefonovat na různé strany, jen proto, abych získal
čas. Všude se mi však vysmáli. Ale co dál? Vsadil jsem všechno na jednu
kartu. Vyvolal jsem pomyslné číslo a mluvil jsem tak, jako kdybych s někým
vyjednával přistavení lokomotivy. Mrkl jsem na výhybkáře a řekl mu, aby
postavil na druhou kolej. Podíval se na mne překvapeně, ale naštěstí po
chopil a šel postavit výhybky.

Esesáci se zatím vytratili. Když odcházeli, zahajlovali jen tak napůl žerdi.
Velitel zůstal v kanceláři. Když měl výhybkář postaveno, vzal jsem lucernu
a chtěl jít ven. Velitel mne však stroze zastavil. Vysvětlil jsem mu, že se
musím přesvědčit o sjízdnosti koleje. A tak mne nechal odejít.

21

Jak jsem byl z dopravní kanceláře venku, zrychlil jsem kroky a místo
abych šel na kolejiště, zahnul jsem do zadního traktu nádraží a zazvonil
jsem na přednostu stanice. Přišel mi otevřít v pyžamu, už asi spal. Řekl
jsem mu, že je mi špatně, sundal jsem červenou čepici, pověsil jsem mu ji
v předsíni na věšák a než se vzpamatoval, byl jsem pryč.
Vzal jsem to přes zahradu blízké vilky a vydal se do Městečka. V ulicích
byla tma. Každou chvíli se však přehnaly vojenské náklaďáky se zatemnělý
mi světly. Fronta se blížila.

My, cizinci - auslendři, jak se nám říkalo, jsme nebyli připraveni na něja
ký organizovaný odboj, ale když jsme vysedávali na lágru, říkali jsme si, co
všechno uděláme, abychom si vynahradili léta totálničení.
Hned vedle Městečka byl říčka, přes kterou vedl železniční most. U sta
nice za Městečkem byl jeden z pobočných koncentráků, kam nacisti po
likvidaci Slovenského národního povstání přivezli stovky slovenských vojá
ků a partyzánů. Věděli jsme, že je most podminován a střežen volksturmáky. Rozhodli jsme se proto, že zabráníme Němcům, aby vyhodili před svým
odchodem most do povětří. Velitelem jsme zvolili francouzského zajatce,
bývalého poručíka, Andrého. Nebylo nás mnoho, patnáct francouzských
zajatců, čtyři Holanďané a nás Čechů bylo dvanáct.

Byli jsme ubytováni na lágru a tam jsem nyní zamířil. Už jsme tu byli
všichni. Ty výstřely z děl je také probudily. Začali jsme debatovat co dál.
Nikdo z nás nevěřil, že by Němci přestali s válkou, dokud nebudou úplně
poraženi. Sověti byli ještě u Berlína a k nám, do Městečka, mohla přijít je
dině americká armáda. Čekali jsme na ni a těšili jsme se, že všechno skončí
a budeme moci jet domů.
André však debatu ukončil a vydal svůj rozkaz. Po dlouhé době, kdy mu
jako poručíkovi štuky pobily skoro celou rotu. Vydali jsme se k mostu.
Zbraně jsme měli málem středověké. Železné tyče, starý bajonet, klacky
a kusy provazů, kterými jsme chtěli svázat volksturmáky. Proplížili jsme se
ztemnělými postranními uličkami do polí a okolo řeky do blízkosti mostu.
Rostly tam polovysoké jívy a břízy, za kterými jsme se mohli dobře ukrýt.
Někteří přebrodili řeku a ostatní zalehli několi kroků od mostních pilířů.
Tušili jsme, že volksturmáci sami most nevyhodí, že přijede nějaké speciál
ní komando, ale jak to komando zneškodníme, to jsme netušili.
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K ránu se začala nad řekou převracet mlha. Nevideli jsme ani na krok.
Baterie za nádražím vypálila několik salv a umlkla. V ranním tichu jsme
slyšeli tlumený zvuk těžkých motorů. To už byly tanky. Od Městečka přijel
na kole voják. Vstoupil na most, řekl něco hlídce, ta zapískala na druhou
stranu a když přišel druhý volksturmák, postavili pušky k zábradlí, vzali
ruksaky a odešli pryč. Ani se neotočili. Podívali jsem se na sebe. Nevěděli
jsme, zda to není léčka, ale okolo mostu se nic nedělo. André mávl rukou
a nařídil, abychom mu kryli záda. Několika skoky se dostal na most, vzal
pušky a než jsme se nadáli, byl s nimi mezi námi. Tak jsme ukořistili první
zbraně. Jednu pušku si nechal André a druhou si vzal Franta Mojík. Jenom
oni dva. Jeden Francouz a jeden Cech byli představiteli naší malé armády.
Chtěli jsem sice most odminovat, ale André to nedovolil, že to udělají
Američané. Nechali jsme na mostě hlídku a vrátili jsme se do Městečka.
Přišlo ráno a nic se nedělo. Už jsme to v baráku nevydrželi. Vydali jsme
se do ulic. Městečko bylo jako po vymření. Mnohá okna byla ještě zatemně
ná a obchody byly zavřené. Když jsem viděl, že je všude klid, vydal jsem se
k náměstí. Cestou okolo tovární zdi jsem spatřil přijíždět nějaké auto. Malé
zelené auto, jaké jsem ještě nikdy neviděl, a v něm vojáky. Byl to džíp
a američtí vojáci. Rozběhl jsem se proti autu, zdvihl jsem ruce do výše
a samou radostí jsem něco křičel. Američani! V té chvíli jsem si ani
nevšiml, že je na mě namířena hlaveň samopalu. Doběhl jsem k autu, které
zastavilo, a zvolal jsem: „Amerika?4' Podsaditý voják, kterému koukala
z auta noha, mi s nepatrným úsměvem odpověděl: „Yes.“ To jsem mu rozu
měl, ale co říkal potom, to už jsem nerozuměl. Pochopil jsem ale, že se asi
ptá na Němce. A tak jsem jim ukázal, kterým směrem utíkali. A také jsem
pochopil, že se asi ptá, co jsem zač. Odpověděl jsem mu - tak jsem po dlou
hé době zase veřejně a svobodně a na plnou pusu řekl: „Čechoslovák!“
Snad porozuměl, protože pokývl hlavou, podal mi krabičku cigaret, zasalu
toval jedním prstem a pokynul řidiči, aby jel dál. Tak jsem byl osvobozen.
Stál jsem na ulici a díval jsem se za odjíždějícím džípem a bylo mi všelijak.
* Měl jsem chuť někoho objímat, křičet, bylo mi do zpěvu i do pláče.
Cestou za kamarádama jsem najednou uviděl, že se ulice Městečka změ
nily. Jakoby někdo mávl kouzelným proutkem, skoro na každém domě vlál
bílý prapor. Co na tu vlajkoslávu padlo ubrusů a prostěradel!
Úryvek z novely Městečko mění prapory
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Netištěné verše Jiřího Pištory
VY, JEJICHŽ JMÉNY OTÁČÍ ČAS
jak stínem na hodinách, zastavte se!
Zde je váš míč, váš osiřelý dvůr,
tkanice z vlasů té prvé, jež dosud neslyšela
takových slov.

Odcházejíce závratnými skoky z naděje na naději,
jednou stejně na březích rozvodněného jara skloníte zrak,
bude tam ležet klíč,
paprsek,
slepej,
cokoli tajemně mířícího ke skrytým dveřím,
k slunci,
k střevíci.
Tu zhasí dech úžasu bludná světla vašich cest,
bludná a mamá jako skořápka a stín, a vy v nich poznáte
jen černé hvězdy svého nebe,
byť ještě zpola skryti za jmény, jimiž otáčí čas,
ale už znalí hladu chvil
po léta sledovaných...
A zatoužíte-li (a já s vámi) rozvát tyto kotouče par,
lákavé reje nicoty s pečetí zlata, prapory či ženy,
svět napne všechny své poledníky na způsob luků,
aby vás zahubil.
Avšak zem,
podivná stará zem, sudice všech smrtelných poutí,
pošle vám k oknům nejcudnější jitra a západy heraldických barev
a její podzimy
nastelou brokáty a šarlat do vašich kročejů,
takže přijmete (a já s vámi) všechna tato poselství mlčelivá,
tyto průzračné melodie jako pavézu a kord,
neboť vám bude hájit klíč, není-li už dveří,
paprsek, kde zašlo slunce,
a šlépěj, kde svěřil střevíc osud cestám obzorů.
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A moudrá, stará zem,
tleskajíc šťastna tisíci dlaněmi svých kaštanů,
bude k vám volat vždy znovu a znovu:
Více smíchu a pláče, více polibků a ran a mží na vaši tvář!
A tak půjdete vstříc dnům čistším svěcené vody
a s vámi bude váš míč, váš osiřelý dvůr,
tkanice z vlasů té prvé, jez neslyšela dosud
takových slov.
A s vámi budou (snad se mnou též)
vaše tančící srdce.

Neboť je-li toto vskutku obloha, pod níž nelze získat víc,
než ztrácíme svým prvým výkřikem,
zbývá pak chránit ze všech ohňů jen plameny těch svěc,
jejichž průvanem je pýcha
a stíny, všechny země, časem otáčené,
ukáží hodinu světla.

Dvojitý obraz
Do věží z bronzu, zlehka pozdvižených v páře,
dozrává slunce: Hrozen, usmířený čas.
Po stopách milenců a krokem samotáře
váhavci podzimu jdou tiše mimo nás
a ty se netážeš - tvář skrytou do úžasu kam soumrak čarovný dal konce jejich cest?
Ach, dnes už vím: byl někde pramen jasu
a z toho pramene se báli nedonést...

Byl někde pramen jasu... S křídly semknutými
pad" střemhlav vítr: Purpur za vějířem tich.
A soumrak čarovný se pyšnil vlasy tvými a není jich.
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Zdaleka
Stříbrné zvonky tratí v cizím kraji,
vlak plyne do mlhy a slyším vás tam bít.Každý svou dálku má. Řekni, kdo nehledá ji,
sudici kroku, vždy jinam táhnoucí svou nit?
v

Krok s krokem větru zmást. Potkal jsi v zlatém lese
zlatého jelena, pil dlouhé ticho bříz,
bílá a zlatá. Potkal jsi ženu, která nesla vřesem
koš plný jeřabin. Rudá a rudá - a viz:

Jelen se tratí v páře, nemá stínu,
žena otvírá oči, jimiž procházíš,
šum chůze slábne, vidíš ji přes mýtinu,
je tvarem ... tušením ... není již.

V údolí buší vlak. Tak vše se lehce slévá
v podoby dýmu z krbu Pompejí.
Má každá dálka jiné dálky zas - a réva
zrá zatím pro džbán těch, kteří se vracejí.

Večerní portrét
Když zpátky nakláníš prchavou chvíli jasu
a vlna setrvá, tvůj kotník zrcadlíc,
nech bázeň dotyku zrát mimo svoji krásu,
kde všechno jsem
i nic.
Když potom vlasů tvých tvá dlaň se cosi táže,
mne k starým mistrům na radu nech jít,
jak vsadit nejlépe div rozsvícené paže
v plynoucí šerosvit.
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A věrna rozmaru když obraz vlna maří,
též zvolna odcházej. Ať do tvých kroků sním,
jak mlčky vrhaly můj stín a tvoji záři
Západní ohně do hlubin.

Poznámka: Netištěné verše Jiřího Pištory lze datovat do období let
1954-55, kdy básník studoval na fil. fakultě v Olomouci češtinu a ruštinu.
V té době byly tyto verše recitovány při večerech mladé poezie v olomouc
ké knihovně a v ostravské krajské knihovně. J. Pištora se tehdy vědomě
zařadil - nejen při recitačních večerech - mezi hanácké básníky. V této sou
vislosti je nutné upravit údaje o Jiřím Pištorovi, a to jak ve Slovníku českých
spisovatelů, Praha 1964, tak i ve Slovníku zakázaných autorů, Praha 1991.
V obou je datován počátek Pištorovy tvorby pouze časopisecky do r. 1956,
zatímco debutoval účastí na knižním sborníku, uspořádaném Milanem Blahynkou. Tuto knihu pod názvem Poesie Mladé Hané vydalo v roce 1956
Krajské nakladatelství v Olomouci a knížka vzbudila celostátní pozornost.
Konkrétně ji recenzovaly Literární noviny č. 35/1956, kde si na s. 4 Sergej
Machonin v článku Poesie Mladé Hané všiml na prvním místě z publikují
cích 17 básníků právě Jiřího Pištory. I on však považoval J. Pištoru za básní
ka Hané, když se v recenzi zmiňuje o „rodném kraji“ těchto básníků.
(Z dalších jmen můžeme dnes připomenout Jiřího Veselského, Josefa
Zahradníčka či Josefa Galíka.) Do slovníkového údaje by mělo být tedy
u J. Pištory zařazeno i první kritické hodnocení jeho veršů v LtN.
(KO)
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Rozhovor o životě Ivana Blatného
s prof. MUDr. Janem Šmardou, DrSc.
Otázka úvodní (povinná, protože vysvětlující): Jaký je Váš vztah k Iva
novi Blatnému?

Máte-li na mysli vztah příbuzenský, jsem jeho bratranec (z otcovy strany). Čtyři bratranci a jedna sestřenice (vesměs ze strany jeho otce, JUDr.
Lva Blatného) jsou jeho nejbližšími žijícími příbuznými, a z nich jsem mu
zase já nejbližší věkově, ač jsem o 11 roků mladší.
Máte-li na mysli vztah citový, pak mne s ním pojí intenzivní souznění
s jeho lyrikou, zejména s impresionisticky, poetistický až surrealisticky la
děnými verši ze sbírek Paní Jitřenka, Melancholické procházky, Hledání
přítomného času a Stará bydliště. A také s dětskými verši sbírky Jedna, dvě,
tři, čtyři, pět. Hlavně je tu ovšem hlas krve...

A máte-li na mysli vztah oficiální, jsem nositelem jeho plné moci
z 1. dubna 1970, kterou mne pověřuje, abych ho „v plném rozsahu zastupo
val ve věcech autorsko-právních...“ Po jeho úmrtí (5. srpna 1990) mně také
naše velvyslanectví v Londýně předalo jeho movitou pozůstalost a později
schránku s jeho popelem. - Nadto vlastním po předchozí generaci zděděný
archiv rodiny Blatných (Lev, Zdenka, Ivan), tj. tu část, která nebyla předána
literárnímu oddělení Moravského muzea; udržuji jej a průběžně doplňuji.
Jaký vlastně Ivan Blatný byl v době svých prvních literárních úspěchů?

Byl jsem s ním ve styku v letech 1938-1948. V té době to byl velmi hezký
mladý muž, který se začínal prosazovat - a hned mimořádně úspěšně - jako
básník. Štíhlá, přiměřeně vysoká, souměrná postava, dlouhé, štíhlé prsty.
Jemně tvarovaný, mírně protáhlý obličej ušlechtilého výrazu, bledší pleť,
hluboké, trochu melancholické modrozelené oči, nápadně bohaté, husté
a lehce vlnité tmavohnědé vlasy. Úsměv v jeho tváři byl vždy jakoby ostý
chavý a zasněný. Měl nezapomenutelný, melodický hlas, střídmou, uvážli
vou dikci a spíše rozpačité gesto. Krásný člověk, který velmi dbal o svůj
elegantní zevnějšek. Ke svému okolí byl vždy upřímný a velmi altruistický.
Při vší skromnosti měl zdravé sebevědomí. Byl nesmírně vnímavý a - jak
píše J. M. Tomeš - byl velmi smyslový a brzy smyslný až do hedonismu. Už
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v té době perfektně ovládal němčinu, francouzštinu a esperanto (kromě la
tiny a řečtiny), učil se angličtině. Přímo nenasytně četl a studoval - přestože
mu uzavření Masarykovy univerzity nacisty znemožnilo absolvovat alespoň
1. ročník filozofické fakulty, kde si zapsal kombinaci němčina-čeština. Ač
povahově spíše uzavřený, introvertní a ve společnosti málomluvný a plachý,
stal se velmi záhy uznávanou osobností českého umění své doby. Byl rád ve
společnosti přátel - i ve společnosti hodně „odvázané“.
Není divu, že byl obdivován (a obletován) mnoha mladými a krásnými
ženami. Na úspěších u nich si zakládal a cílevědomě šije pěstoval.

Byl katolík, politicky nezávislý.
Odpusťte ženské zvědavosti, ale nevíte, kdo byl jeho první láskou?

To opravdu nevím, určitě ji potkal dříve, než jsem se dostal do jeho blíz
kosti natolik, abych se o ní mohl dovědět. Jistě to bylo už v jeho student
ských letech na Státním československém gymnáziu v Legionářské ulici.
Ale vím, že první ženou, kterou miloval tak, že by byl svůj život manžel
stvím natrvalo spojil s jejím, byla herečka olomouckého divadla Milada
Matysová, jenže ta byla vdaná.
Proč se Ivan Blatný nikdy neoženil?

To vyplývá z toho, co jsem právě řekl. Ale rozhodující příčinou asi bylo,
že nebyl konstituován pro monogamní vztah. V jeho světě bylo místo pro
příliš mnoho žen. I kdyby si byl „svou“ Miladu vzal, nebyl by vydržel být jí
věrný a kdoví, jaký by býval byl osud tohoto manželství. A totéž platí i pro
jeho další velkou lásku, Jarmilu - opět vdanou. Konec konců i jeho emigra
ce do Anglie byla motivačně spjata s vidinou krásné a bohaté cizinky, s níž
se předtím seznámil ve Francii, i tato představa byla ovšem iracionální
a zůstala nenaplněna. A v emigrační izolaci se pak záhy (už v roce 1948!)
objevily první psychické problémy, které ho vzápětí odvedly do ústraní psy
chiatrických zařízení a sanatorií...
Je známé, jak se Ivan Blatný s Jiřím Ortenem scházeli u Halase
v Kunštátě. Doslechla jsem se ale od pamětníků, že si tam domluvili ko
respondenci Praha-Brno, v níž si vyměňovali stránky románu psaného
takto na pokračování...
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Mezi Ivanem a Jiřím Ortenem byl krásný a hluboký přátelský vztah,
který vyrostl na vzájemném porozumění a vysokém oceňování poezie jed
noho druhým. (Snad by se dalo říci: na psychickém i tvůrčím akordu...)
Z jejich bohaté korespondence se - pokud vím - zachovala pouze ko
respondence Ivanova Ortenovi, viz. J. Rambousek: Ivan Blatný píše Jiřímu
Ortenovi (Klub, literární revue katedry bohemistiky pedagogické fakulty
MU 1993, č. 3, s. 26-30). Zde je otištěn i společný rondel, který vznikl tak,
že oba psali střídavě po verši, aniž znali verš předchozí. O tom, že by oba
(střídavě) psali na pokračování román, jsem nikdy neslyšel a neslyšel o tom
ani nikdo z příbuzných či žijících Ivanových přátel, s nimiž jsem v kontaktu.
A kromě toho: Ivan byl bytostný lyrik. Epická tvorba ho nikdy nelákala, ať
už v jakékoliv formě. Nemohu ovšem vyloučit, že existoval takový společný
nápad či dokonce záměr.
Je možné, že Ivan Blatný měl po roce 1945 platit milionárskou daň?

Je to možné. Opticko-mechanický závod Arnolda Klíčníka, který byl za
ložen už roku 1884 a který Ivan zdědil po smrti své matky Zdenky roku
1933, velmi dobře prosperoval. Ivan v něm měl čtyři až pět zaměstnanců
a sklad byl dobře zásoben drahými přístroji. Navýš vlastnil - rovněž zdědě
né - bohaté vybavení rozsáhlého bytu (ve 3. poschodí na Obilním trhu č. 4),
včetně obrazů, velmi bohaté knihovny, koberců atd. A ještě k tomu roz
sáhlou zahradu - vlastně stavební parcelu - nahoře na Veveří ulici, na úpatí
Kraví hory na okraji Žabovřesk.

Nicméně milionářskou daň nezaplatil.
Co víte o přátelství Ivana Blatného s Josefem Kainarem? A jakou roli
v něm hrála Kainarova matka?

To je prosté. Ivan vysoce oceňoval Kainarovu poezii, jeho obdiv k ní ho
přiváděl na návštěvy ke Kainarovi už do Řepiště, kde byl zaměstnán za Pro
tektorátu. A když pak Kainar přišel - těsně po osvobození - v roce 1945 do
Brna, nabídl mu Ivan, aby se ubytoval v jeho bytě. (Byl to velký byt a žil
v něm sám.) Dal mu k dispozici velký kabinet. A Kainar pak brzy nato - po
dohodě s Ivanem - přivedl do bytu svou rozvedenou matku, aby jim vedla
společnou domácnsot. Kainar u Ivana bydlel něco přes rok. Když se pak
oženil, přestěhoval se na roh Veveří a Grohovy, ale paní Kainarová hospo
dařila Ivanovi dále.
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Ivan oceňoval Kainara až nekriticky vysoko. Je známo, že v jedné velmi
otevřené a velmi bohémské debatě řekl Oldřichu Mikuláškovi: „Kainar je
z nás nejlepší. Ale druhý jsem já, ty jsi až třetí!“
v

Když jsem pak - o mnoho let později, 20. února 1969 - jako první Čecho
slovák z vlasti navštívil Ivana v anglickém Ipswichi, přivezl jsem mu i známý
Kainarův Brněnský rozhlásek, vystřižený z Lidových novin ze 3. dubna
1948, v němž Ivana za jeho emigraci ostře odsuzuje a vysmívá se mu. Ivan si
jej přečetl - a jeho okamžitá reakce byla: „Ale to on musel... Oni mu to po
ručili a on to musel napsat...“
Nedávno jsem o tom mluvil s první vdovou po Josefu Kainarovi, s paní
Pavlou Kainarovou, a ta tento Ivanův názor rezolutně odmítla. KSC to Kai
narovi neuložila, Kainar to napsal z vlastní iniciativy, z vlastního hlubokého
přesvědčení.
Na koho padá ono pověstné zneužití Blatného pro stať „Proč jsem ko
munistou“ do předvolební brožury?

Spadá bezpochyby na komunistického editora tohoto „literárního dílka“,
jež mělo plnit významnou agitační funkci v předvolební kampani KSČ. Pro
stě Ivan dostal stranický úkol. Domnívám se však, že nebylo třeba ho příliš
nutit.

Je totiž nutno chápat, že Ivana přivedlo do KSČ - hned v květnu 1945 bytostné nadšení z osvobození, nekritická radost a vděčnost sovětské ar
mádě, která nám přinesla konec války. (Ivan měl z válečných událostí
hrůzu.) Svou roli jistě sehrála i okolnost, že příliš mnoho
básníků, jichž si
v
vážil a kteří mu byli do jisté míry vzory, bylo členy KSC: J. Hora, V. Nezval,
F. Halas, F. Hrubín... A tak i to vyznání pro agitační brožuru - když už je
napsal musel - napsal upřímně, podle pravdy, v souladu se svými názory
a přesvědčením...
Velmi brzy si však začal bolestně uvědomovat, že se v KSČ zmýlil.
Je pravda, že Ivan Blatný v Brně několikrát pobýval na psychiatrii?

Ivan byl skleníkové dítko, s velmi kultivovanou, ale velmi gracilní, subtil
ní a tudíž i fragilní psychickou rovnováhou. Při zpětném analytickém pohle
du by bylo asi možno už v jeho tehdejší psychice najít určité schizoidní rysy,
kterých si ovšem tehdy nikdo nevšiml. Navíc konec války s přechodem fron-
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ty, s duněním děl a detonacemi bomb zaťal do jeho jemné duše spár paranoidního strachu. A už samo pozadí jeho psýché bylo patrně dispozičně pozname
náno dědičnou zátěží rodu Klíčníků - sklonem k depresivním stavům.

To všechno vedlo k jeho dvou- až třítýdenní hospitalizaci na psychiatric
ké klinice u sv. Anny v období brzy po válce. (Není vyloučeno, že šlo
o záležitost spojenou s jeho extrémní erotickou aktivitou.) To byl ovšem
jeho jediný pobyt v tomto zařízení (v jeho brněnské éře), kdy byl léčen. Jeho
cca třítýdenní pobyt v černovické psychiatrické léčebně začátkem roku 1943
byl čistě účelový: prevence možného totálního nasazení do Německa.
Proč odkázal svůj majetek po útěku do zahraničí právě Josefu Kainarovi?

To je naprostý nesmysl. Neodkázal vůbec nic ani Josefu Kainarovi ani
komukoliv jinému. Emigroval zcela neočekávaně, beze slůvka rozloučení
s kýmkoliv, bez jakýchkoliv majetkových opatření, s tou výjimkou, že paní
Kainarové vyrovnal dopředu účet za domácnost na běžný měsíc.
V jeho bytě zůstala paní Kainarová sama - samozřejmě jen velmi krátce,
protože byt byl vzápětí úředně zapečetěn a veškerý majetek zabaven pro
„stát“. Je ovšem možné, že mezitím bylo přece jen něco z majetku odnese
no (a zachráněno), např. z knih. Ale o tom mně není nic známo. V žádném
případě nepřešlo cokoliv do majetku příbuzných.
V Brně se před listopadem 89 vykládalo, že při přebudování domu na
polikliniku v počátku osmdesátých let se ve sklepě, patřícím k Blatného
bytu, našla rukopisná pozůstalost a tyto balíky pak byly odvezeny do
sběru. Co o tom víte?

Tuto zprávu nemohu potvrdit a pokládám ji za nepravdivou. V době vy
klízení Ivanova bytu (po zabavení jeho majetku po emigraci roku 1948)
moje teta, Běla Blatná-Smejkalová, i mí rodiče sledovali, co by se dalo z od
straňovaného listinného materiálu zachránit. Dokonce něco málo zachráni
la moje manželka ze sběru ještě ve druhé polovině padesátých let. Ale není
toho mnoho.
Daleko více tohoto cenného listinného materiálu získal Dr. Jiří Ram
bousek, který o tom informoval v Rovnosti 27. 8. 1992. Tam píše: „Sděluji
tu, že soubor rukopisů Ivana Blatného, obdržených dopisů a dalších písem-
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nosti leží již 19 let v mém psacím stole. Podařilo se mi vše zachránit, když
jsem v roce 1973 musel opustit své učitelské místo na brněnské pedagogic
ké fakultě. Jde zřejmě o materiály (popř. jejich část), zabavené StB v Blat
ného bytě po básníkově odchodě do exilu. Jak se tyto písemnosti dostaly na
katedru českého jazyka a literatury ped. fakulty, bude snad příležitost ob
jasnit jinde.“ V tomto konvolutu je i obálka se zmíněnými Ivanovými dopisy
Jiřímu Ortenovi, kterou zřejmě po Ortenově tragické smrti jeho rodina Iva
novi předala. Je v něm rovněž spousta rodinných fotografií.
Neexistuje žádný věrohodný doklad, že by se „balíky“ či „fibrový kufr“
Ivanových písemností, jak v různých verzích tvrdí lidová tvořivost, zachova
ly ve sklepě domu na Obilním trhu č. 4 až do osmdesátých let. Nikdo
z příbuzných, ani hudební skladatel Pavel Blatný, nebyl o existenci tako
vého materiálu informován, zvláště při přestavbě domu, odehrávající se cca
40 let po Ivanově útěku z komunistické země.
Co víte o jeho pobytu mimo Anglii?

Ivan hodně cestoval a počínaje už dětským věkem navštívil řadu evrop
ských zemí (Itálii, Rakousko, Francii, Monako, Lotyšsko, Jugoslávii, Ně
mecko...). Vždyť byl jazykovým fenoménem. Po válce byl však už jen ve
Francii a Maroku, a to ve druhé polovině roku 1946. A když 29. 3. 1948 od
letěl do Anglie, byla to - jak se později ukázalo - cesta do jeho druhé vlasti,
jejíž hranice pak už nikdy nepřekročil. Až jeho popel se vrátil do Českoslo
venska na jaře 1991...

Byl vůbec nějaký styk s Blatným po únoru 1948?

Nebyl. Ivan odletěl, aniž by se byl komukoliv svěřil se svým záměrem,
aniž by se byl s kýmkoliv poradil. Jeho známé rozhlasové prohlášení, jež
přineslo české vysílání BBC hned 29. 3. 1948 večer, že se již nevrátí, šoko
valo nejen kruhy oficiální - literární a politické, ale i jeho nejbližší, přátele
a příbuzné. A současně Ivan za sebou zlikvidoval všechny potenciální infor
mační kanály, kterého ho mohly s domovem spojovat. Nikomu se neozval,
nikomu nenapsal ani nezatelefonoval. Zmizel a hladina se uzavřela. Po ce
lých 21 let (bez pěti týdnů) o něm doma nikdo nevěděl. Dokonce již v roce
1948 (nebo 1949?) Československý rozhlas v jedné ze svých večerních zpra
vodajských relací přinesl stručnou zprávu, že Ivan v anglickém exilu
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zemřel... Nevěřili jsme tomu, ale na druhé straně jsme neměli žádný důkaz
o opaku. (Jak se mnohem později vysvětlilo, Ivan nechtěl nikoho doma vy
stavovat riziku, že bude orgány StB stíhán za styk s emigrantem.)
A co bylo nejhorší: Ivan v roce 1953 úplně přestal psát. On, vyzrálý lyrik
ve svých 34 letech, na vrcholu tvůrčích sil, se na 15 let zcela odmlčel a asi by
se odmlčel až do konce života, kdyby se bylo nepodařilo (nejdříve mně,
potom i několika dalším lidem) ho roku 1969 (a později) v Anglii navštívit
a z jeho resignované pasivity vytrhnout... Při mé první návštěvě Anglie v lis
topadu 1964 se mně ho ještě nepodařilo najít.

A jak se tedy podařilo po tak dlouhé době a odlmce kontakt s Blatným
znovu navázat?

O to se zasloužil můj otec, doc. RNDr. Jan Šmarda (který pak záhy nato,
7. prosince 1968 zemřel). Brněnské nakladatelství Blok vydalo totiž roku
1968 v reedici Ivanovu dosud nejúspěšnější sbírku Melancholické procház
ky a potřebovalo s ním vstoupit v jednání v autorských záležitostech. Z ot
cova podnětu se mu podařilo navázat písemný kontakt s bratrancem mé
matky, Oldřichem Blatným, technickým odborníkem žijícím v exilu v USA,
v New Hyde Parku na Long Islandu. A ten naši naději nezklamal: o Ivanovi
věděl (ač ten ani s ním žádný kontakt nenavázal) a poslal do Brna jeho ad
resu. Zněla: Foxhall Road 158, Ipswich, Suffolk, England. Na svou druhou
služební cestu do Anglie (v únoru 1969) jsem se tedy vypravil už vyzbrojen
Ivanovou adresou. A sychravého, chladného rána 21. února 1969 jsem ho
také na této adrese v Ipswichi, pokrytém vlhkým sněhem, našel. Bylo to
větší stavení na samém konci města a neslo na oválném štítě nápis: „House
of Hope“.

Na setkání s Ivanem po 21 letech nikdy nezapomenu, bylo krásné. Byl to
on, ale byla to už jiná osobnost.
Ale to už by také byl námět pro jiný rozhovor.
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Teď hlouběji pronikám ke kořání a dřeni
věcí...
(Čtyři dopisy Oldřicha Králíka Janu Strakošovi)
V Olomouci 21. prosince 1932

Důstojný pane,

děkuji Vám za skvělý první sborník Poesie, v němž jste poskytl útulek
Duchu tolik u nás pronásledovanému. Jak hradba v dnešní nejisté době pů
sobí ať hrdý výpad Unamunův, ať jemná studie Willy Haase, v níž (je) cítit
bezpečný dotek reality, nikoliv obvyklé předivo směšně se šklebících faktů,
ať Váš výklad, zastávající se (se) spravedlivou neústupností křehké poesie
Zahradníčkovy, výklad, nikoli slepé tápání, dohady. Přeji Vám zdar
k dalšímu dílu a teď několik dnů oddechu a intimní pohody.
Upřímně Váš

VChustě24.3. 1934

Důstojný pane,
mám od vánoc rozepsaný dopis pro Vás, ale žil jsem v takovém úprku,
že jsem se nedostal k dopsání a odeslání.

Již se změnilo tolik, že musím začít znovu, jenom stejně Vám děkuji za
přání a vzácný přátelský dopis. Mrzelo mě sdělení, že změna prostředí nerozehnala Váš pocit únavy, přesto doufám, že neochabujete ve své činnosti
tvůrčí a redakční. Viděl jsem Vaši studii v posledním čísle Akordu a rád
bych byl vyveden ze své nevědomosti o dalších číslech Poesie.

Omlouvám se, že se starám o revui, k níž mám velké závazky, tak zdale
ka, ale zapadl jsem hrozně daleko od západní kultury, knihy a časopisy jsou
zde luxus, nikoli samozřejmé prostředí, tak těžko se odsud udržují styky.
A hlavně byl jsem příliš zaměstnán vlastními nejosobnějšími osudy. Holá
fakta jsou zasnoubení na Nový rok v Praze a v pondělí velikonoční svatba.
Mezi tím je nepřehledné množství zvratů, chvil napětí a pohody, radost
ného očekávání i hrůzy z příštího. Snad jsem se i dost změnil, myslím, že
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teď hlouběji pronikám ke kořání a dřeni věcí, zachycuji probuzeným slu
chem tajný a mocný rytmus lidí. A naučil jsem se číst básně nahlas, poslou
chat se a dát se poslouchat, žít vědoměji.

I mé uvědomění katolické se zostřilo, vidím, oč je to ve skutečnosti těžší,
než jsem se domníval, být katolíkem, jak je hranice mezi věcmi, kterou ka
tolictví stanoví, napadána ze všech stran, jak moderní volnost potlačuje
pojem a existenci hříchu, ale stále přesvědčuji se, že všechna opravdová ve
likost je jen zde. Každý, kdo je veliký a opravdový, musí být katolíkem, ale
je to cesta tak těžká, (snazší by bylo) jiti cestou upravenou, tradiční, vzpírává se hrdost. Velice by mi prospělo s Vámi opět promluvit.
Přeji Vám pěkné svátky velikonoční
Váš oddaný

V Praze 3. 1. 1935

Důstojný pane,
už loni jsem se k Vám zachoval s psaním velmi nehezky, doufám, že ten
tokrát jsem Vás tolik nepřekvapil, ačkoli bych nechtěl, aby se ta nedbalost
stala mou chronickou nemocí.

Pár slov o víru minulého roku, po svatbě (za laskavá slova k ní jsem Vám
nesmírně vděčný), dvojí stěhování s celým doprovodem starostí - neměli-li
jsme potíže se zařízením provizorních příbytků chustských, tím složitější
bylo zařízení vnitřního soužití. O prázdninách jsme se věčně toulali, Fran
cie, obojí rodiče, jiné příbuzenstvo, jinak trampoty školské. Až těsně před
svátky jsme obdrželi darem vánočním novou budovu gymnasia, před tím
úmorně potloukání z jedné budovy do druhé, ráno i odpoledne, vyčerpáva
jící očekávání definitivního sídla. Poměry ve sboru nemožné, jazykově poli
tické skupiny se pobíjejí, žáci jsou loutky směrů, jimi a pro ně svádějí bitvy,
střely dopadají i do neutrálního dotud táboru českého, hrůza z despotic
kého direktora a zlostného inspektora. Samozřejmě znovu a znovu plány
a naděje na přeložení podle toho, jak se blíží doba podání žádosti.
A jako děsivý závěr, připravované a přece náhlé úmrtí jediné sestry mé paní
den před Štědrým večerem. Dovedete si představit, jaké jsme měli svátky.
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Celkem se rozložil prostý život kroměřížsko-brněnský na nucený pobyt v za
padlém hnízdě a prázdninovou Prahu, kdy ještě silněji cítím své vyhnanství.
Dostal jsem Vaši novou Poesii, cítím a uctívám Váš heroický zápas o duchovní hodnoty, jak se mi zdá, se slabou podporou spolubojovníků. Ctu
také pilně Akord, studie B. Chudoby mi připadají nervosnější než dříve
v Akordu Durychově. Rád bych přispěl Vám i jemu, ale má energie je vázá
na na jiné úsilí a udržení jakés takés duchovní živosti v prostředí přímo otu
pujícím. Opevňuji se, jak mohu, knihami, pořídil jsem si úplné vydání
Rilke(ho), Platóna, utíkám se k nim jako k nerozborným skaliskám spirituality.
v

Velice rád bych obnovil doby, kdy jste rozléval kolem sebe a ve mně ryzí
nadšení, zapaloval elánem. Přeji Vám poněkud opožděně k Novému roku
mnoho krásných úspěchů.

Váš oddaný

V Kroměříži 75. srpna 1936

Důstojný pane,

ze Sfinx mi poslali jako dávnému „vydavateli“ Poesie list pro
p. Zd(eňka) Šmída. Neznám ovšem jeho adresu a prosím, abyste určení ad
resy tohoto bludného psaní provedl laskavě Vy.
Dovoluji si připsat pár slov o sobě. Na sv. Annu se mi narodila dcera
Marie Pavla, jsem tedy šťastný a ustaraný otec. Druhá událost jest přelože
ní do Olomouce. Odbyl jsem si konečně vyhnanecká léta na Podkarpat
ské) Rusi a octnu se ve vyložené metropoli.

V Praze jsem několikrát mluvil s členy Řádu, s Lazeckým a Renčem.
Mnoho jsme na Vás vzpomínali, stěžovali si, že ani nemáte čas přijet do
Prahy na přednášku. Těším se, že teď budu blíž a že se snad dostanu do
Příbora a do Místku nebo že se uvidíme v Olomouci. Stále si myslím, že po
lovici mého vzdělání a inspirace kritické jsem dostal ve Vašem kroměřížském pokojíku.
Se srdečným pozdravem
Váš oddaný
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Listy vernosti a přátelství
Zásluhou otce Zdislava Škrabala (*10. 5. 1910 v Babicích u Uherského
Hradiště, jako kněz působil po dlouhá léta především v Místku) podařilo se
shromáždit množství zajímavých, z literárněhistorického hlediska nenahra
ditelných dokladů týkajících se z největší části literární revue Poesie a Jana
Strakoše. Dva ročníky této revue z let 1931-33 redigovali v Ostravě
a v Kroměříži Zdeněk Vavřík, dr. Zdeněk Smíd, dr. Jaroslav Závada (bratr
Viléma Závady) pod vedením dr. Jana Strakoše. V časopise, zasvěceném
především poezii, publikovali přední básnici jak z Ostravska, tak hlavně
naši významní autoři katolické orientace; kromě toho v překladech do
češtiny básníci polští, francouzští, španělští a jihoslovanští. Kritické přís
pěvky, literárněteoretické studie i překlady zde uveřejňoval v první řadě
J. Strakoš, ale i Z. Šmíd a další. Hlavně se však Poesie měla stát revuí autorů
blízkých čisté poezii, jak ji hlásal francouzský teoretik abbé Henri Bremond.
Redigování Poesie spadá do posledních let působení významného li
terárního teoretika, historika a kritika moderní katolické orientace J. Stra
koše v Kroměříži. PhDr. Jan Strakoš (*1. 6. 1899 ve Fryčovicích
u Frýdku-Místku - 4- 13. 4. 1966 ve švýcarském Siónu), absolvent Cyrilome
todějské bohoslovecké fakulty v Olomouci, se stal v Kroměříži zprvu vycho
vatelem, v tzv. definitivě pak profesorem arcibiskupského gymnázia
(1922-33). Poté byl přeložen na místo profesora náboženství na gymnázium
v Místku (1933 -41).

Především do Místku jsou adresovány dopisy, které psal Strakošovi
Oldřich Králík (*9. 6. 1907 v Kroměříži - 4-20. 8. 1975 v Olomouci), v té
době nejprve absolvent brněnské filozofické fakulty (1929 doktorát), který
v následujících letech učil na gymnáziích v severomoravském Příboře,
v Chustu na Podkarpatské Rusi a v Olomouci. Z. Škrabal získal celkem 12
dopisů O. Králíka J. Strakošovi. První z nich je datován 28. 2. 1929
v Kroměříži, následující dopisy jsou psány u příležitosti prázdninového po
bytu na Vápenkách (1), dále v Chustu (1), v Praze (1), znovu v Kroměříži
(1); zbývající jsou z Králíkova nového a trvalého působiště, jímž se stala
Olomouc (1936-46 profesorem na gymnáziu, téhož roku vysokoškolská habilitace, do konce života pak pedagogická a badatelská činnost na filozofic
ké fakultě Palackého univerzity). Poslední dochovaný list z celé sady, z níž
Z. Škrabal pořídil opisy, je datován v Olomouci 4. 5.1942.
v

v
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Z dopisů publikujeme čtyři z období 1932-36. A to záměrně bez pozná
mek a podrobnějšího komentáře. Z listů je zřejmé, že setkání O. Králíka
s J. Strakošem mělo na začínajícího olomouckého literárního historika
velký vliv. Znamenalo počátek prohlubujících se upřímných osobních kon
taktů, byť hlavně „na dálku“. Je dokonce možné, že se Králík poznal se
Strakošem již za svých středoškolských studií (maturoval v Kroměříži na
klasickém gymnáziu 1925). A bezpochyby také uctivé přátelství, které se
zrodilo z původního vztahu žáka a svým způsobem učitele (a zasvětitele do
říše Ducha) přispělo k vytváření Králíkova „katolického uvědomnění“,
řečeno jeho vlastními slovy z jednoho dopisu. Tuto svou víru si O. Králík
uchoval od let dospívání a působení za středoškolskou katedrou až po roky
- a pod vlivem doby leckdy dost svízelné - za katedrou vysokoškolskou.
A nikdy sejí nezpronevěřil ani svým dílem.

Nadto se můžeme prostřednictvím dopisů přesvědčit, že Králíkův vztah
k revui Poesie nebyl jen platonický a „obdivovatelský“, ostatně stejně jako
ke kritickému dílu J. Strakoše. Konkrétně mám na mysli zmínku O. Králíka
o sobě jako o „vydavateli“ Poesie (z dopisu datovaného 15. 8. 1936).
O. Králík se totiž přímo podílel na vydávání druhého ročníku této neobvyk
lé literární revue. Jeho jméno i s kroměřížskou adresou je uvedeno jako
jméno vydavatele druhého svazku druhého ročníku z let 1932-33, obdobně
jako vydavatel prvního svazku téhož ročníku figuruje Jan Strakoš i se svou
adresou místeckou. Všechny tyto proměny bezpochyby souvisely s tíživou
ekonomickou situací, která pak vedla k tomu, že revue přestala vycházet.
Ostatně rovněž první ročník Poesie (1931-32), v podtitulu a v tiráži charak
terizovaný jako „čtvrtletník pro umění a kritiku“, zápasil s podobnými pro
blémy. A to přesto, že jako vydavatelského garanta se podařilo získat
Kulturní radu pro širší Ostravsko v Moravské Ostravě. Ale to se již dostá
váme k některým specifickým problémům z dějin tohoto významného, byť
dnes málo známého periodika...
Historie časopisu Poesie ještě čeká na důkladné zpracování. Stejně jako
dílo a osobnost Jana Strakoše, jednoho z těch, kdož byli marxistickou li
terární védou dlouho tabuizováni. A do třetice: ani k osobnosti a k tvorbě
univerzitního profesora PhDr. Oldřicha Králíka, DrSc., literárního histori
ka a kritika, textologa, znalce díla Bezručova, Březinova, ale také Šaldova,
odborníka v oblasti starší české literatury a svérázného interpreta Mácho
va, nebylo ještě řečeno mnohé.
Ladislav Soldán
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O knihách
Jeho Svatost XIV. dalajláma: O Tibetu a tibetském
buddhismu (Panorama a Buddhistická společnost, Praha 1992)
Soubor článků, interview a autobiografických textů tibetského duchov
ního vůdce k nám přichází v době módy všeho orientálního a zájmu o různé
asijské duchovní nauky i praktiky. Současný Evropan po této módě sahá
z důvodů, které nejsou dány obsahem východních kultur, nýbrž duchovní
situací Evropy. V naší zemi dopadla výchova k ateismu a materialismu tak,
že se jen zvýšil hlad po duchovních hodnotách; protože se však podařilo
značně zkompromitovat křesťanství, sahá se po duchovnu aspoň nějakém:
po nekřesťanských náboženstvích, pohanských kultech, magii, parapsycho
logii. Buddhismus se k těmto potřebám hodí pro svou systematičnost a něk
teré jeho rysy, patrné i při letmém kontaktu, dokonce
v vyhovují evropskému
vysokému mínění o toleranci, soucitu a harmonii. Častý výskyt této knížky
na pouličních knihkupeckých Stáncích zcela odpovídá zdejší kulturní orien
taci a mentalitě.

Avšak vybrané příspěvky představují dalajlámu spíš jako politickou
osobnost a bylo by přirozenější, kdyby v Evropě vzbudily pozornost jeho
politické činy. Dalajláma je typem politika cílevědomého a zároveň realis
tického: nepouští ze zřetele svůj cíl - svobodu Tibetu - a je pro něj připra
ven vyzkoušet všechny možné prostředky - například i spolupráci s Mao Ce
Tungem. Stejně ochotné je však připraven každou zvolenou cestu opustit,
jakmile zjistí její rozpor se svými náboženskými zásadami. Takto radikálně
ukončil spolupráci s Mao Ce Tungem právě pro jeho bojovný ateismus.
Zároveň moudře respektuje politickou realitu: vidí-li početní a mocenskou
převahu Číny, neuchyluje se k záškodnictví a k permanentnímu odboji,
nýbrž podává mírový plán, který by mnozí nezainteresovaní nezvali oportunistickým. Jednoho cíle však dalajláma jako politik už dosáhl a předstihl
jím leckteré sobě na roveň postavené: dokáže veřejně přiznat své politické
chyby bez obav, že ohrozí svou politickou reputaci.
Křesťan čte dalajlámovu knihu s větší vnímavostí pro náboženské úvahy
a může být spokojen, že tu nenachází nejen negativní reakce na křesťanství
(ty se od osobnosti takového formátu a zaměření snad ani nedají očekávat),
ale ani neúmyslná zkreslení křesťanské nauky. Nemá u tohoto textu problé-
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my s požadavkem úcty k jiným náboženstvím. Naopak jej může přijmout
jako příležitost k osobnímu ujasnění svého náboženství.
Dalajláma zajímá křesťana už proto, že je považován za vtělení boha.
Křesťan o vtělení leccos ví a hledá v dalajlámových slovech i pouhé psycho
logické projevy spojení s božstvím. Ale dalajláma se vyjadřuje s takovou
ironií, jako by v sobě božské vtělení necítil a jen je poslušně uznával, proto
že mu o něm řekly duchovní autority. Jako chlapec jednou začal plivat na
lidi, kteří se mu přišli poklonit, při posvátných obřadech se ze všeho nejvíc
bál, že se na trůnu pomočí, a na závěr velkých modliteb vzpomíná takto:
„Když jsem dorecitoval, byl jsem k zbláznění šťastný. Nejen proto, že mám
zase na dvanáct měsíců od celé té příšerné záležitosti pokoj...“ (s. 32) - Po
těchto slovech musí přijít otázka: takhle smýšlí vtělení? Je to stejně
nepatřičné, jako kdyby Kristus vzpomínal po letech na svůj křest v Jordáně
a řekl: „Brr, voda byla studená a byl jsem rád, když jsme to měli za sebou.
Ale kvůli lidem, aby nám uvěřili, jsme se museli s Janem chovat důstojně.“
Nepřehlédněme ovšem, že dalajláma se o svém vtělení takto vyjadřuje před
evropským publikem a že mezi svými souvěrci by mluvil možná jinak.
Křesťan má představu o mnohem dokonalejší jednotě božského a lidského
ve vtělení, ale nebude s ní operovat vůči dalajlámovi, nýbrž spíš vůči jeho
zdejším obdivovatelům. Ti obvykle odmítají Krista s poukazem na absurdi
tu jeho vtělení, dalajlámu však akceptují, aniž jim jeho vtělení vadí.

Ještě několik míst knihy nám nechtěně, ale dostatečně napovídá, že náš
obdiv k dalajlámovi a tibetskému buddhismu by mohl být střízlivější a opa
trnější. Je to třeba šalamounské vysvětlení postoje k masitým pokrmům:
buddhisté zvířata sami nezabíjejí, ale maso jedí a kupují ho od muslimských
řezníků. Přiznejme si, že pro Evropana je v tomto „potravinovém řetězci“
morálním článkem získání masa a ne zabití zvířete. Evropan má sklon spíš
odsoudit to, že buddhisté postupují alibisticky, než ocenit to, že dodržují
zásadu nezabíjet zvířata vlastnoručně. „Ale Tibeťané jsou lidé praktičtí
a nelámou si hlavu s morálností přetvářky,“ dodává dalajláma (s. 25). Dále
je to překvapivé konstatování vyšší racionality buddhismu ve srovnání
s evropským myšlením. I tato myšlenka by teoreticky měla varovat moder
ního či postmoderního Evropana, který předstírá pohrdání racionalismem
a jeho protiváhu hledá právě v Orientu. A nakonec je tu zvláštním způso
bem konkretizován velmi obdivovaný prvek lámaismu, prvek soucitu. Dala
jláma vždy pokládal soucit se slabšími za znamení, že mu žehná Buddha,
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a projevoval ho třeba skupováním dobytka vedeného na trh. Uznejme, že
Evropan zcela přirozeně (nikoli ze zásady) čeká od soucitu víc.

Mírná ironie a žoviálnost svědčí o tom, jako by dalajláma mnoho smyslu
pro duchovní skutečnbsti od evropského publika ani neočekával. Zároveň
se odvažuje mluvit před takovým publikem s naprostou samozřejmostí o vě
cech, které jsou příliš i na duchovně založeného Evropana, jako třeba
o převtělování. Asi prohlédl apatii a duchovní krizi západní civilizace, kte
rou jako by už nemohlo nic překvapit.
Karel Komárek

Viktor Fischl: Jeruzalémské povídky (Praha, Práce 1991)
Jeruzalémské povídky Viktora Fischla vyšly nejprve hebrejsky v Tel
Avivu (1983), potom česky v Kolíně nad Rýnem (1985), pak polský
v Bydgošči (1990) a posléze také česky v Praze (1991). Fischlovy povídky
jsou navzájem spjaty postavou vypravěče, jenž je svojí profesí lékařem. Do
této postavy se promítá svými životními zkušenostmi a názory sám tvůrce.
Domácí české vydání rozšířil autor o oddíl V aleji cypřišů, v němž je vypra
věč spisovatelem. Spřízněnost mezi autorem a postavou se tím sice posílila,
ale jednotná koncepce svazku narušila.

Na začátku povídky Trubač na šofar píše Fischl, že život v Jeruzalému má
čtvrtý rozměr. Tento čtvrtý rozměr se však daří prozaikovi zachytit především
v těch prózách, které dostávají epičtější a obšírnější podobu. Jinak mnohé
z nich (ve větší části) zůstávají črtami, toliko nahozenými skicami, v nichž
převládá dojem, postřeh a nálada. K umělecky nejzávažnějším patří proto
povídky Malá noční hudba, Zázrak s andělem a Princezna ze Sáby.
Estetické emotivnosti docilují i některé další prózy, mezi něž třeba
zařadit črtu Nosiči břemen. Zvláštní atmosféru v ní Fischl vytváří pomocí
postavy zručného vypravěče pohádek Ovadyi, jenž každého dne chodí do
práce a z práce nosiče břemen v čele svých synů. A synů nebožtíka bratra,
kteří ve věkové posloupnosti kráčejí za ním. Tato konstantní posloupnost po
stav (v črtě pochopitelně epický nerozvedená) ztělesňuje v próze rodinnou zá
konitost, kontinuitu a návaznost, jež přetrvávají i tehdy, když Ovadyův
nejstarší syn ve válce roku 1967 zahyne. Uvedený syžetový prvek není
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u Fischla nijak náhodný, neboť přešel a rozvinul se - podobně jako i něk
teré jiné - do samostatného knižního celku. Jmenuje se Z povídek nosiče
břemen Ovadyi, je určen dělem a vyšel prozatím pouze hebrejsky v Jeruza
lémě. Stalo se tak dva roky po telavivskem vydání Jeruzalémských povídek.
Povídka Zázrak s andělem, patřící k nejlepším prózám Fischlovy knihy,
může být českém čtenáři blízká mimo jiné proto, že připomíná atmosféru
Čapkových Božích muk. U Čapka i u Fischla se řeší podivuhodná záhada,
která se v duchu Božích muk nerozřeší. Záhada zůstává a dostává
nadpřirozenou dimenzi.

Zmíněná příbuznost se týká pouze povídky Zázrak s andělem. Jeruza
lémské povídky jako celek spíše vzdáleně připomínají Nerudovy Malo
stranské povídky. Neruda bvl jako umělec Fischlovi blízký. Tento vztah
V. Fisch 1 dokonce konkretizoval, a sice za druhé světové války, když v An
glii pro české utečence vydal z Nerudovy poezie výbor, který navíc opatřil
obsáhlou předmluvou. Nerudu i Fischla navzájem spojuje smysl pro vlastní
společenství, jež pomíjí societu ostatní. U Nerudy byli touto societou oby
vatelé šlechtických malostranských paláců, u Fischla pak obyvatelé arabští,
kteří se do jeho próz dostávají pouze jako strůjci teroristických akcí.
Jeruzalémské povídky jsou knihou, v níž se touží po klidu, míru a životní
pohodě. Tato touha je však narušována válkami, terorem a násilnou smrtí
blízkých osob. Fischlova touha a Fischlův optimismus neznají však hranic,
jsou nezdolné. V tom je také podstata jeho uměleckého usilování.
František Všetička

Lubomír Tomek: Kříž Jidášův (Čs. spisovatel, Praha 1988, 1. vy
dání, doslov Josef Peterka, stran 424, náklad 12 000 výtisků)

Když dalo nakladatelství objemnou knihu do prodeje, propagační buletin Čs. spisovatele otiskl fotografii Lubomíra Tomka. Jak na chalupě v Kos
telních Střimelicích sedí u prostřeného stolu s národním umělcem
Z. Pluhařem a spisovatelem Otou Dubem. Oslavný článek má i pro Tom
kovu knihu Kříž Jidášův potřebný název - Téma si volí své autory. A propa
gační záložka knihy začíná komplikovanou větou:
„Lubomír Tomek, jehož pestrá dosavadní tvorba se řídí krédem "nic lid
ského mi není cizí", se v tomto kvazihistorickém románě, komentujícím
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syžel evangelia, podjal úkolu na své literární dráze jistě nejobtížnějšího,
neboť vědomě vstoupil do konkurence světoznámých autorů jako Renan,
Bulgakov, Waltari, Kazantzakis.“
Téma si volí své autory! L. Tomek věnuje svou knihu obhajobě Jidáše,
kterého staví výrazně nad pochybného „Jesuu, syna tesaře z Nazare ta.“
Neboť ne tento Jesua, ale Jidáš založil církev katolickou! Je pochopitelné,
že známý opěvovatel komunistů za normalizace, Josef Peterka, byl ve svém
doslovu dílem nadšen: ano, téma si volí své autory. Má ale vůbec cenu
z křesťanské pozice kritizovat Tomkovu prózu? V době, kdy je zapotřebí za
stat se osudu „znevažitele islámu“, k smrti pronásledovaného Inda S. Rushdie?
Podobného autora, jako je Tomek, mohou pak přirovnat k Rushdiemu
(v českých podmínkách). Podobný autor u nás totiž nepřizná, že záměrně
zpřevracel příběh evangelií naruby, v zájmu vládnoucích ateistů, kteří ho za
to nepochybně ve vlasti odměňovali. Přinejmenším společenskou propagací
a honorářem. Naopak může zdůraznit, jak ho v Akordu ideově kritizují:
jeho, který vstoupil do soutěže s Bulgakovem, Kazantzakisem, atd. Já ale
vím, co má L. Tomek s takovým Kazantzakisem především společného: tisv
kem dokumentovaný pobyt na starobylých křesťanských místech v Ce
chách. (Jestliže Kazantzakis pobýval v letech 1930-31 na Božím Daru, pak
je pobyt L. Tomka dokumentován jeho nakladatelstvím v Kostelních
Střimelicích. To je tak v té světové konkurenci zhruba vše a odpovídá to
duchu podobného českého sledování stop světových autorů.)

Zvláště když se začnou zabývat evangeliem: neboť vyzdvihnout Jidáše
nad Krista, poukázat na jidášovské hodnoty „plně lidské?, vedle vágních
Kristových, to je pravé normalizační téma, lákavé jak pro Tomka, tak pro
Peterku. (Zde mohu připomenout jednostrannou odbornost vědce J. Pe
terky, který nezaznamenal ani v tom malém prostoru české literatury, že
podobné téma několik let před L. Tomkem zpracovala Eva Kantůrková
v románě Pán věže. Ta ovšem nepropagovala tolik Jidáše jako Tomek a je
možné, že právě Tomkův akcent jidášovský Peterku tak ke knize připoutal.)

Pro podobné normalizační myšlení, stranící vehementně Jidášovi, je
příznačná Tomkova snaha prokázat - v rámci progese zkušeného českého
literáta, že Kristova radostná zvěst prakticky žádnou radostnou zvěstí být
nemůže. L. Tomek představuje Krista ideově pokleslého, pouze předstírají
cího naději. Tedy jako v období antiky plně vytvořenou literární postavu.
Srovnáním románů E. Kantůrkové a L. Tomka vyvstává Kristus - více méně
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zádumčivý snílek - žijící až v únave takového Ovidia z období Listů z Pontu.
(U Evy Kantůrkové její Jošua dokonce studoval na řeckých antických
učilištích...) L. Tomek spektrum Kantůrkové vůči tradici evangelií posunul
ideové dál, je to spisovatel nedisidentský: jeho Jesua, nemužný snílek, je jen
stínem daleko významnější a životnější evangelijní postavy - Jidáše. Tu se
evangelia ve spisovatelské dikci Tomkově mění v podanou zprávu o dobré
lidské zvěsti Jidášově.

Tomkovou knihou bych se dnes nezabývala, kdyby byla pouze produk
tem normalizačního
období. Téma recenze je závažnější: ano, v rozpadajív
cím se Československu stále přibývá trivializace - pro křesťany největšího
dramatu v dějinách lidstva - velikonočního umučení Krista. A mají jako
mluvčí sekularizovaného světa spisovatelé právo na takovou uměleckou
svobodu? Liberálnímu občanovi je to jasné: ano, neboť žádný zákon to ne
zakazuje. Zvláště když už vůbec není u umělců podstatné, zda sami v Boha
věří či ne. (I Martin Scorses, bývalý seminarista a nyní známý režisér především díky filmu Poslední pokušení Krista, natočeného dle literární
předlohy Kazantzakise - po uměleckém protikřesťanském ztvárnění evan
gelií o sobě prohlašuje, že je Kristovec věřící v Boha.) U umělců již nemá
nikdo právo zkoumat, zdaje občansky Tomek, Scorses či Kantůrková věřící
a jak. Umělci si totiž v sekularizované Evropě vybojovali - proti Duchu Sva
tému - právo na svoji prostou potřebu: domyslet Krista. (Např. ve 20. sto
letí pod zorným úhlem špatně pochopeného freudismu jako
kvazihistorickou postavu.)

Na mnoha místech Tomkovy knihy je možné prokázat, jak je jeho spiso
vatelské vidění ovlivněno filmem Evangelium sv. Matouše z r. 1964. Jenom
že Pier Paolo Pasolini, předtím obviněný z urážky náboženství a církve (za
povídku Tvaroh ve filmu Rogopag), věnoval Evangelium sv. Matouše pa
mátce Jana XXIII. A v životním stylu tohoto papeže dal přednost nejen nehercům, ale myšlence, že Kristus existoval tak, jak je tradováno. (Již úvodní
scény Marie v pozici madony z Quattrocenta, Josefa, staršího muže do
brácké tváře, první slova filmu pronáší anděl, atd.) Jako umělec, ovlivněný
Janem XXIIL, učinil Pasolini neočekávané gesto: neusiloval o osobní inter
pretaci evangelia. Dal přednost skromnosti zaručující růst a předlohu ne
soudil. Pasolini, generační vrstevník Tomka (narozen 1926), jako skutečný
umělec ukázal, že tradice evangelií je kvalitou. A každá převrácenost toho
to výkladu jde kvalitativně níž a níž (až na naprosté dno Tomka).
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Umelecky zpochybnit zmrvýchvstání Krista, to nemusí být z hlediska
současného uměleckého světa zásluha. Ta Tomkova záměna Krista za
Jidáše, umělecky zpracovaná, to je pokus o sugestivitu záměny ústředních
rolí v evangeliích. K tomuto účelu musel Tomek přímo znásilnit evangelia.
v
(Např. Kristův výrok: „Jeden z vás je ďábel. Mínil Jidáše, syna Simona
Iškariotského. Ten ho totiž měl zradit, jeden z Dvanácti.“ Jan 6, 70-71.) Po
dobnou záměnou ústředních rolí se stává, a nejen z hlediska křesťanů, z pů
vodní radostné zvěsti morytát. Pro ty, kdo mají být zavedeni k pomíjení
Krista Zmrtvýchvstalého. Dle hesla: umělecky zpochybni zmrtvýchvstání
Krista a jeho výroky - a z evangelií je morytát.
Nezapírám: u Kříže Jidášova mě zaujal i Tomkův normalizační étos.
Vytváří biblický svět v normalizační logice zření: kdeže by se právě Jidáš za
hrdlo pověsil, proč by tak činil? Věc Jidášova je v Kříži Jidášově spravedli
vá: tento rozumný muž světa podnikal přece vše od Káně Galilejské proto,
aby sevřel v náruči „živou ženu“. A požádal tuto dosavadní ctitelku umuče
ného Jesuy, který v rámci normalizačního úsilí nemůže vstát z mrtvých, o to
nejlidštější: aby na mrtvého zapomněla. V cizí plodné náruči. (Citát ze
s. 394, tam dvakrát opakovaný: „Buď mou živou ženou.“) A mají spolu pak,
jak se ve stínu Jesuova hrobu smluvili, krásné a živé Jidášovy děti. Co zůsta
lo po Kristovi? Toť otázka: ani ten kříž, i ten je Jidášův.
Podobným autorům nelze na literární opusy, zabývající se jejich vždy ori
ginální transpozicí smyslu evangelií, sahat. Žijeme již v sekularizovaném
světě natolik, že v Čechách může být konzument uměleckých artefaktů rád,
když evangelium Kristovo vůbec umělce zaujme. Tak se dozví o Kristovi
mnoho nového. A nečekaného, neslýchaného. Umělci požehnání již ke své
tvorbě nepotřebují a že by mohl mít Duch Svatý, v rámci Nejsvčtější Troji
ce, sankční sílu, to je i pro ty, co se svou vírou netají, jako Martin Scorses,
oblastí mvtu.
Tomka lze považovat za příklad služebnosti umění literatuře morytátu.
Literatuře pokleslého typu, nejen v anglosaském světě, ve stylu u nás za so
cialismu tak propagovaného Střečka, kde smrt je neodvratitelnou tečkou za
příběhem. Nic víc se s tím umělecky nedá dělat, v logice zákonů morytátu.
Morytát pouze zvětšuje propustnost smrti, vyrůstá z kultovních tanců, třeba
kol totemu Kříže Jidášova, kdy se kvůli umírání a smrti krouží kolem agó
nie až do úpadu. A závěrečného zmatku: v němž požehnání - je-li vůbec může byl uděleno jen omylem!
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Jak ale platí pak o tvůrci morytátu frazém ze záložky knihy: „Nic lid
ského mi není cizí“? A co víra?
Ještě u posledního aspektu Tomkovy transpozicc evangelijní zvěsti se
musím zastavit. Čtenáři evangelií spisovatele zřejmě dojímali - radostí - nad
tím, že i děvka se polepšila působením Ježíše. Tu s důsledností ideově sku
tečně vzácnou umí Tomek i Marii Magdalenu zvýraznit. V jeho díle se ne
může napravit - je „bláznivá“. A tím zneužitelná - vždyť je bez vývoje. Ve
své podstatě. Až natolik, že Ježíše u prázdného hrobu zaměňuje s živým
Jidášem. A tomu pomaže nohy. Teprve potom běží apoštolům zvěstovat
svou, bláznivou, verzi. Nevěrohodné děvky o Zmrtvýchvstání! A geroj Tom
kovy knihy, Jidáš, situaci shrnuje na s. 403 takto: „Bylo to příjemné pro mé
unavené nohy, pravil muž z Kariotu...“ Ano, jak příjemné bylo a je získat
pomazání omylem!

A česká literatura? Ta tímto přístupem k tradici evangelijní údajně zís
kává na rozmanitosti svého všczabírajícího proudu: v tomto proudu se
v Kostelních Střimclicích spisovatelé již nemodlí, ale chápou je jako místo
„příjemné pro unavené nohy“.
Iva Kotrlá

P.S.: Opakované, např. 10. května 1993, vysílala česká televize Apokryfy
R. Ráže. (S podtitulem: Poslední večeře - biblický motiv Jidášovy zrady.)
Velmi rozhořčené redakci sdělil známý kněz, že ani rok kněžské práce
a modliteb nenahradí závažné duchovní škody, které takovéto umění napá
chalo. Ježto ale ctím povzdech básníka Klementa Bochořáka, že svoboda
mezi Cechy zmizí v okamžiku, kdy se někdo začne úředně ptát - Jak to, že
nemáte televizi? - nemohu a nemíním se zabývat televizní kritikou. Navíc je
v Akordu rubrika O knihách, takže pouze zveřejňuji názor o knize Kříž
Jidášův, týkající se rovněž mrzačení biblických motivů - abych aspoň čás
tečně splnila v zoufalství kněze danou objednávku.
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Musíme hľadať techniku dialógu (Rozhovorprof. MUDr. Pavla
Traubnera a světícího biskupa, generálního vikáře trnavské arcidiecéze,
Dominika Hrušovského, Mosty, Bratislava 23. 3. 1993, československý
týždenník, č. 12, s. 1, 2.)

Lze při hledání techniky dialogu mezi křesťanem a nekřesťanem říci
z očí do očí katolickému biskupovi, že je málo čestným člověkem? Na titul
ní stránce Mostů jsou oba diskutující vedle sebe při dialogu, lékař v bílém,
biskup v černém, a má-li biskup pod bradou trochu běloby z kolárku, lékaři
tamtéž nechybí tmavá košile v rozevření pláště. Černá a bílá, v různých ak
centech u obou, proti sobě?

Prezident česko-slovenské pobočky B’nai B’rith - Tolerance, neurolog
Traubner před polovinou rozhovoru vzpomene, jak v r. 1990 byl v delegaci
prezidenta Havla do Izraele společně s Františkem Mikloškou. A jak spolu
chodili po Getsemanské zahradě, na Golgotě i na místě Nanebevzetí Panny
Marie, stejně jako při hrobě krále Davida či u Zdi nářků. Po zdůraznění
této shody s politickým reprezentantem slovenských katolíků zdůrazní
MUDr. Traubner v posledních dvou větách, cituji:
„Mrzí ma však, že dnes občas na Slovensku vystupujú ľudia, ktorí sú
úzko spojení s bývalým slovenským štátom. Už či je toto obdobie prehod
notené historikmi alebo nie, existencia slovenského štátu 1939-45 zanechala
velmi zlý dojem v histórii Európy a ak sa objavujú v našich politických kru
hoch na návštevách ľudia, ktorým ide o zbagatelizovanie toho, čo sa vtedy
dialo, alebo o rehabilitovanie niektorých osôb, nevyvolávalo to dobrý pocit
ani u čestných občanov Slovenska, vonkoncom nie u občanov židovského
pôvodu, a nerobí to dobré meno Slovensku v zahraničí/'
Z následující odpovědi biskupa Hrušovského stačí ocitovat třetí větu,
vyjadřující jeho názor na slovenský štát 1939-45: „Azda v niektorých sekto
roch možno hodnotiť pozitivně aj tento štát.“

Než ocituji plnou Traubnerovu odpověď, je nutné uvést jeho včtu z titul
ní stránky Mostů, z počátku dialogu: „Čiže ak počuje nejaký žid v celom
svete slovo Hlinka alebo Tiso, tak sa mu ježia vlasy, to si musíme povedať.“
A nyní ohlášená odpověď:

„Musím vám významne oponovať v jednej veci: židia nemôžu vidieť nič
pozitívneho v bývalom slovenskom štáte a myslím si, že ani všetci čestní
ľudia. Keďže som lekár, chcem poukázať napríklad na jednu vec. Na Slo
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venský zákonník zo 16. apríla 1942, kde v zákone o lekárskej komore číta
me: "Členmi Komory sú všetci lekári, ktorí na území Slovenskej republiky
sú na to oprávnení, vykonávajú lekársku činnosť, ak nie sú Židmi alebo ži
dovskými miešancami." To je taká strašná diskriminácia, že si myslím, že ta
kýto štát nemožno hodnotiť pozitívne. Alebo iný dokument, ktorý sa teraz
našiel. Jeden významný slovenský spisovateľ - hanbím sa ho menovať, lebo
doteraz som si ho veľmi vážil - mimochodom dodnes uznávaný a citovaný
v učebniciach, arizátor známého antikvariátu, svojím prehlásením a súhla
som s odtransportováním piatich bývalých židovských majiteľov sa nepria
mo v roku 1942 podieľal na ich likvidácii. Možno to byl skvelý spisovateľ,
ale ako človek sa neosvedčil.“

Ráda bych byla počítána mezi všechny čestné lidi a zde stojím, s deseti
tisíci čtenářů Mostů, před závažným problémem: mám jako katolická
křesťanka věřit biskupovi, který do ČSFR přijel konat svou službu přímo
z Říma? Mám jako Češka, jejíž rodiče zásadně nesouhlasili s Hitlerem,
vidět nyní spolu s biskupem Hrušovským, že v některých sektorech je
možno hodnotit slovenský štát 1939-45 pozitivně? A v jakém sektoru?
V medicíně? Kdy při známém nedostatku lékařů na Slovensku za války ne
směl být ani „židovský miešanec“ odborníkem v medicínské péči o lidi?
Nebo snad v literatuře, kdvž slavný slovenský spisovatel oproti veškerému
literárnímu humanismu souhlasí s odesláním pěti spoluobčanů do plynu,
aby se zmocnil jejich antikvariátu? A co je pozitivního na tom, aby při jmé
nech dvou římskokatolických kněží se i dnes ježily vlasy na hlavě židům ve
světě hrůzou? Proto vyslal Ježíš své učedníky do světa, aby vytvářeli společ
nost, kde ani židovský míšenec nesměl uzdravovat lidi? A jeho kněz podob
né zákony jako hlava státu stvrzoval svým podpisem a uváděl tak právně
v život? Uvádět v život zákony rozsévající smrt a mrzké vztahy mezi občany
státu, v tom není pozitivní životnost možných sektorů společnosti! Ano,
mně a tisícům římskokatolických věřících v Čechách, na Moravě a na Slo
vensku nyní dluží biskup Hrušovský odpověď, nesdělenou v dialogu v Mos
tech: v kterých sektorech je možné pozitivně hodnotit slovenský štát
1939-45?
v

A pokud se týká onoho slovenského spisovatele: Akord vždy projevoval
hluboký zájem o slovenskou literaturu a tamní vynikající spisovatele. Mají
tedy čtenáři právo, aby jim bylo naznačeno jméno známého spisovatele
(i knih pro děti), jehož antikvariát pouhý převrátil k služebnictví zlu: během
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měsíce dubna jsem si přímo v Bratislavě ověřila, že to byl L. O. (Plné jméno
neuvádím, neboť se jedná o spisovatele jedná již zesnulého.)
KO

Komenský redivivus (vydala Střední pedagogická škola Krnov, odpo
vědný redaktor PhDr. Zdenek Janík, Krnov 1992, 146 s. + 30 s. fotodoku
mentace, náklad 400, cena 50 Kč)

Střední pedagogická škola v Krnově vlastním nákladem vydala v únoru
1993 sborník příspěvků z celostátního kolokvia prací studentů středních pe
dagogických škol k 400. výročí narození J. A. Komenského. Kolokvium se
konalo 12. listopadu 1992 v Krnově.

Uvážíme-li dobu necelých čtyř měsíců, jež dělí kolokvium od vydání
knížky se symbolickým názvem Komenský redivivus, jde o nebývalou ediční
aktivitu. Sám záměr zveřejnit odborné práce středoškoláků, ať už na téma
„učitel národů“ nebo na téma z jakékoliv jiné humanitní nebo přírodověd
né oblasti, je chvályhodný.
Na dobu, kdy spisovatel František Křelina v průběhu svého působení na
měšťanské škole v Praze-Vršovicích uspořádal v roce 1946 pro nakladatele
Ladislava Kuncířc sborník Děti své doby (jak se jeví ve slohových zápiscích
žákyň měšťanských škol pražských), navázali po velmi dlouhé době pouze
učitelé v Krnově. Za Křelinova pedagogického působení naštěstí nikdo ni
komu nepředepisoval, co může a nemůže vyjít tiskem. Tehdy šlo a nyní
opět jde jen o to, najít pro takový záměr prostředky. A věřit, že aktuálnost
i atraktivita tématu zajistí prodejnost titulu.

V případě publikace sborníku Komenský redivivus byla filozofie
vydání jiná než ryze komerční. Pedagogové ze SPgS Krnov zvažovali
přínos J. A. Komenského pro současnost. Dospěli k potřebě využití
Komenského snu a projektu „o nápravě věcí lidských“ pro transfor
maci mravního vědomí mládeže. Některé obavy učitelů, že intelektu
ální úroveň studentů nejvyšších ročníků středních škol není taková,
aby byli schopni aktuálně interpretovat filozofické texty Komen
ského, překonala úroveň obsažených příspěvků. Nepochybně k tomu
přispěl filozofický seminář k životu a dílu J. A. Komenského, konaný
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v Krnově 3. 4.1992 za účasti významných filozofů a komeniologů (mj. P.
Floss, J. Krejčí, F. Hýbl, K. Rýdl, J. Hromádka). Ti ve svých originálních
výkladech Komenského-filozofa mohli orientovat studenty, zajímající se
otutoproblematiku.
Není možné na tomto místě analyzovat veškeré práce zařazené do
sborníku. Správnost závěrů z nich vyplývajících nechť posoudí sami
čtenáři. Převedeme-li však ony příspěvky (přes různorodost tematiky
a aplikaci názorů J. A. Komenského) na společného jmenovatele, zjistí
me následující: myšlenkové poselství J. A. Komenského nenechává sou
časnou mladou generaci lhostejnou. Namátkou vybrané názvy
jednotlivých příspěvků - Naléhavé poselství Jana Amose,* Odkaz diela
Didactica Magna pre súčasnosť, Komenského vztah k Bohu, Všelidské
celoživotní otázky ve světle Komenského a současnosti, Komenského
svět boží, Komenského zbožnost, Dílo J. A. Komenského - duševní posi
la v současné době, Komenského filozofie světla, J. A. Komenský a svět,
ve kterém chceme žít, atd. - o tomto faktu dost napovídají. Při přípravě
sborníku Komenský redivivus navíc jeho pořadatelé stáli před nelehkým
úkolem vybrat pouze jednatřicet z daleko většího počtu vyhotovených
studií. Značný prostor přitom zaujímají práce křesťansky orientovaných
studentů. Úhel jejich pohledu vycházel z premisy dané Komenského vy
znáním Ego quae pro Juventute scripsi, non ut Paedagogus scripsi, sed
ut Theologus. (Vše, co jsem napsal pro mládež, nenapsal jsem jako pe
dagog, ale jako teolog.)
Za zmínku stojí i technické provedení publikace. Sazba je čistá, obálka
reprodukuje medaili krnovského autora Mikuláše Rutkovského s portré
tem J. A. Komenského. V souvislosti s vydáním sborníku Komenský redivi
vus nyní můžeme hovořit o vznikající ediční řadě při SPgŠ Krnov. V roce
1992 tato škola vydala sborník K filosofii Jana Amose Komenského, zahr
nující příspěvky z již zmíněného filozofického semináře. Ediční činnost
v Krnově tak bezpochyby reprezentuje významný kulturní fenomén překra
čující svým dosahem oblast regionu.
Libor Martinek
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Glosa
Tanec kolem lidové demokracie
\ denním tisku jsme se dočetli, že předseda moravskoslezské zemské
organizace KDU-ČSL, ing. J. Menšík, upozornil členskou základnu, že LD
už nepatří KDU-ČSL. Ta proto na list už nemá žádný vliv a po nedávných
změnách v redakci (české i moravské) není ani jisté, zda bude dodržen
křesťanský konzervativní charakter listu. V závěru údajně doporučil, aby se
čtenáři orientovali na jiné deníky.

Potíž spočívá v tom, že neřekl konkrétně na které. Obdobný hlas se
ozval před časem i v Katolickém týdeníku, kde na něj správně reagoval
dr. O. Mádr: Dokud křesťané nebudou mít jiný svůj deník, jsou takové
výzvy zbytečné a scestné. A naděje na takový list je v tuto chvíli zcela mimo
časovou perspektivu. Poukazy na pochybnou mravní profilaci nového maji
tele LD nám v tomto směru nepomohou. Není prostě kam jinam se obrátit.
Navíc je nutno objektivně uznat, že se LD právě po provedených změnách
v redakci podstatně - co do čtivosti - zlepšila. Ani uvedený závazný křesťanskokonzervativní charakter zatím neporušila (až na několi sex-inzerátů
v prvních týdenech). Není ovšem už orgánem KDU-CSL a zpráv o ní je tam
proto méně.
Bohumil Svoboda
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Knihy, které by neměly chybět v knihovně
čtenáře AKORDU:
Nakladatelství Aeterna
Velflíkova 8, 160 75 Praha 6
nabízí:
Zpěvy doby vánoční
Největší kritický soubor 250 českých, moravských a slezských koled s no
tovým záznamem nápěvu včetně kytarových značek. V knize je 32 barev
ných reprodukcí lidových maleb na skle.
Cena 180,- Kč

Jaroslav Durych: Cesta svátého Vojtěcha
Třetí vydání knihy o životní pouti českého světce-mučedníka, vzdělance
a druhého pražského biskupa, který žil v 10. století v době formování české
státnosti dynamickou až bezohlednou politikou Přemyslovců. Odkaz tohoto
prvního velkého českého Evropana je stále živý.
Cena 29,- Kč

Hugh McElwain: Budoucnost člověka.
z

Úvod do myšlení Teilharda de Chardin

Dílo pravděpodobně nejvýznamnějšího křesťanského filosofa 20. století
Pierra Teilharda de Chardin je našim čtenářům známé z několika prací
přeložených do češtiny. Stručný úvod do jeho myšlení z pera amerického
autora Hugha McElwaina vyplňuje mezeru v teilhardovské literatuře a ve
zkratce čtenáře uvádí do hlavních Chardinových objevných myšlenek vy
cházejících z exaktních přírodovědných poznatků. Jeho dílo vytváří podivu
hodnou koncepci jednoty mezi tvůrcem a stvořeným světem. Knížka je
určena všem, kdo se hlouběji zamýšlejí nad existencí člověka ve vesmírném
řádu a ukazuje smysl existence lidstva na cestě do budoucnosti.
Cena 19,- Kč

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

Jazyková úprava: Andrea Poláčková
Vydávají společně Moravské nakladatelství Rozrazil, Pellicova 19, Brno
a nakladatelství Aeterna, Velflíkova 8,160 75 Praha.

Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j.
P/3-4068/92 ze dne 4.12.1992.
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S vůlí navazovat na tradice hospodářského propojení s Vídní
vznikla v Brně společnost

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

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

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

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

INTERMONT CONSULTING GROUP
Anenská 10,602 00 Brno

