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Ludvig Uhland

jitřní píseň

O slanci jsi m oh leda snít

A jeStS dolů v jitřní Klid
Se nanes zvonů příval.

Jak tichá lesů rozlohy !
Bs i ten ptáSek ubohý
Pod křídlem ěvůj vzdech skrýval.

Jen $6 už dávno v poli byl
A tuhle píseň políbil :

A hlasitě ji zpíval.

(Z dopisu M
irku Holmanovi
z 12. ledna 1988)

... V Y Z N Á N Í

MORAVSKÉ.

Já vůbec nejsem tele naivní, ©bych myslely že pro své národ
ní cítění budu hned všude sklízet sympatie« a po nikom to ne
žádám. Taky pro mne není žáhý argument, že Ty jsi třeba Chod
a HaniSkn rozená na Jánském vršku. Z toho hlediska já bych
byl Čistokrevný hlezen : něhot má. maminka js s Opavy, otec
(ze samého pomezí) Slezská Ostravy. TO je nesmysl I
Národ přece - vědomí úrodnosti * není jen *árijská legiti
mace” (”blut und Boden**) - je to vědomě stejně s® orientují
cí duchovní pospolitost - lidí sice spjatých s určitým kusem
Země Bohem nám daným - osudem a třebas i krví (není nezbytné!)
pro nás předvyvoleným t národ vřak především je Duchovní Vol
ba. A tu .jse® vždycky cítil hluboké snížení, že musím 'donfSekýeh obskurních rubrik psát t národnost - Česká, když jsem
Moravan, rodná řeč J čečtine, když jí je - mořavjtins (až do
ť on filologických deTeííS, že základem tzv. "Češtiny** jeHnářečí” východomoravské, od uherského Hradiště, od Velehradu,
kde dodnes se mluví nejŠistSí, nejvytříbenější "češtinou").
VŽdyt to je do nebe volající nesmysl 1
Jaký já jsem Čech V A proč ? Sokl jsem pouze, pokud jde o tu
duchovní orientaci. Že můj svátý není svátý Václav, světec pa
sivity a zlomenost^, teková nádherná lilia do vázy (a jistě
po svém, ve svém kodu, českém ko'u - někdo i daleko víc 8jak
jsem se mu o63Ivně vyznel ve své básni Svatý Václav Ze Ská^y
a nad Jezerem, psané k 1050, výročí jeho mučednické smrti u,
svátý’’ VflřácleV. jistě rovnorodá, sourodě štíhlá a vznešená po
stave v gslerii raně středověkých evropských světců - ale ne
někdo, kdo by mne byl schopen obhájit a uhájit v mém mnohem
starším a úplně jiném, ne Occidentžíním, ne západním © ne germcnofilském duchovním prostoru - ole v prostoru cyrijometodějokág ; mí světci jsou Cyril a ^ęthod. řečtí bratři, Blíženci,
pMalí od Soluně a hovořící no aim jazykem (jazykem -své- lá?y k nám, kterému se aáučili z lá^kýŤk nápj)í mou vlastí je jak věřím ne pouhých 150, ale ňějmsn 3Wlet (až k Samému Samoviv kontinuitě své sahející), dávno před nějakou Prahou existající Velká ’.iorav&prc svou dobu obecně dnes všude po svě
tě uznávaná velmocj skutečně evropský, kulturní stát, duchovÄ orientovaný směrem k latinskému jihu a současně i východní
ma, řeckému katolictví; e dále jsem řekl, že já nejsem Žádný
potoíaek sni vyznavač Husův a jeho hereze vharese kterou neomyl
ně nestráví prostě žádný Moravan 8 Moravan srdcem a po duchu íJ,
té herese, která je (o zře jmě £ "nadils zůstává) základním ka
menem (i rozlišovacím lakmusem) žegství.
Nechci to rozvádět, ale domnívám s®, že jako každý člověk n
světě mám í já právo na duchovní volbu své pospolitosti skuteč
né, pospolitosti duchem. Nikoho do ní netlačím. Ale třebas bych
byl sám, © první - a asem si vědom, Ž@ je hodin© teprv tro^lod£tůj - mám právo na své národní sebeurčení.
Národ se vždycky určuje jen odspoda, jen od jednotlivců - ole
přitom nejprve vždy en - duchovně - jen ve svých ^ičkáchCs
bez zbytečného hluku a křiku ne veřejnosti, nejdřív aen poti
chu © joamS - tak říkající go^SgiČkách) «modelován jsc svými
žárlivými řýgm&lióny s .neodpôu5t0^3ľ~nároCivost^ (nekonečně
dlouhof prává tea, před ukončením!)kdy jde q yše -nebojí jde ,
o včel - vteřinu před oživnutím "sochy" - tědl-JyŽ práce musí byt

procítěna ("odvedena") až do ápiéek prstů (jak říkával Polykleitos). Někdo se rozhodnouVmuší t
Já už dál tu hanbu - že nemám národnost . že neasem (vědomý a
hrdý) syn svého (nahlas vyznaného) Národa , snášet nebudu ! Sa
mozřejmě ji mám (tu hanbu - i tu národnost, třebas nepřiznanou,
veřejně nevyznanou)t s nejsem sám. Ale budu-li vůbec první,kdo
se k ní má odvahu veřejně přihlásit (a sklidit za to třeba i
pohoršení svých nejbližších), bude mi to ctí.
Jsem MORAVAN. ne Čech, nikdy Čech, mluvím řečí moravskou, ne
českou, nikdy českou - moje vlast je Marave. © žádné wechy. a
už vůbec ne irďámní, hrůzné, boh©rouhačské (hohovražednél J
"česko* ( ten obludný výplod našeho zdivočelého, prohnilého,
nekonečně zkorumpovaného, nestoudného 4keždou sebemenší hodno
tu okamžitě špinícího, rozkládajícího, relativisujícího^ Liberelismuj std ^atd
; také má církev je Církev římsko-ka-ttolická sice, ale pro mne personifikovaná především svou dieéézí brněnskou (olomouckou), tady na Moravě, a tedy zkráceně,
ale podstatně Církev MORAV SKÁ - mimochodem gediná skutečně ži
voucí církev v tzv. Českých zemích.
Toto všechno jsem řekl, a to bez nejmenší politické ambice.
Politika je umění moci. umění možného. Možné t u z a t í m - mezi
samými spícími mrtvolami - neni’vSBeô níčZ”^ožne je pouze bu
dit. Každé probuzení bolí. Ale s druhé strany každý Národ, a
což teprve národ po víc než tisíciletém spánku se budící - má
samozřejmě právo na své mrákoty, na svou rozmrzelost, na své
neporozumění, ano otrávenost, že mu někdo nSdá pokoj, že zas
něco vymýšlí, že hojradši nenechá v jeho Blaníku, jego Blan
sku - to jest pod příkrovem věcí běžných, z^lmych a zažitýchv propasti jeho indo-ence* v propastném spánku, skutečně tisí
ciletém, nadále raději SPaT. Toto všechno beru, mám na to ohleds Lazar také napřed z Hrobu postupoval v tváři smrtelně
bledý a nohy mam museli teprve rozvázat.
A beru - při všem přátelství, ba víc než přátelství (protože
my dbo onrevdu, přes všechno mlčení jsme si blízcí»Bože jak
blízcí J) - i to, že problém oslovení MORAVOU, touto naší ne
zaměnitelnou, a od české zcela rozlišnou (stejně jako od pol
ské, slovenské, rakouské rozslisnou.••) mentalitou a tradicí^emusíš nikterak Ty pociťovat jako problém svůj. I když zdůraz
ňuji ž jde o vlast duchovní, společenství srdci Duchovní, : já
také, ač zrozen v hlavním města Krále Ječmínka, K-ósHJóvě,
jsem přitáhl až co dvanáctiletý (z Prahy do Brna) ze svého Betlehéma do svého Nazareta (na cestě a útěku před všelijakými
Herody, oklikami dějin). Ale moje VLAST je Zde (ZDE NjSKde).
a Můj Národ jsou Ti, Které Miluji, a kteří stejnČ duchovní hod
noty cítí, a žijí - a pro ně jsou ochotni umřít (a defacto za
ně ta-ké už dávno - umírají I) : i když třeba zatím je ne vši
chni a ne stejně máme^ó^vahú přiznat a pojmenovat.
To všechno tedy ano (•••)•
Jestli jsem se nechal tzv. "unést" a byl t^eba nějak nevhodně
osobní, anebo příliš vyzývavý; to mi promiň z toho srdce. Je
třeba mít nekonečnou, svátou Trpělivost: a smysl má jen to (a
zvítězí jen t$) v čem bude, v čem je Láska, větší Láska^víc
bdělosti,a min Spánku : K Pližnímu, Bohu, Vtělenému Slovu Kri
stu Ježíši.
MORAVA ’není nějaký můj výmysl. Je to problém TQTOŽNOSTI.Identity.
Dnes je někdo ještě jaks taks ochoten vyznat CÍRKEV -ale skoro
kikdo ne - tady na Moravě - VLAST. A přitom : CÍRKEV A VLAST spasí nás jen to obojí,jen to obé-nejen skála Petrova,ale x Mo
ravská Země, I Hlas Lidské Krve»nespasí nás pouhá Láska
Boží, ale i čloÄSvéke (Bližního Sr cem,Rodem a-Po, Duchu) 9^.QL

GANYMED
Vodnář Ne Nebi:
Blíženec Na Zemi
Moravský Orlík
M(V Káni Med)
Zdeňkovi : Moraviky
Nahý Řek, Germán Růžový A Plavý, dech Střízlivý,
Omamný Moravan i

6 Srdce, A Až Tel

I Tělo Starců Je Svaté. Ač Střízliv, Opájí Mok,
Vždyř Jen Po Kapkách

Přeplývají Kádě.
A Každá Vteřina

Má Svůj Pád, Zrod, Rozkvět. Je Jak Vy
Tři: Klótho, Lachésis,
A Ty, Ach, Athrópós,

Ty Hlavně, Ty Ze Jména, Vždyt Jen Kraťučko A Moje
Vlásky Na Kolene

Padnou, ó Padají

Dřív, Než Cvaknou Tvé Nůžky. Ano t Nahý Řek, Germán
Růžový A Plavý,

Čech Střízlivý, Možná
I Svatě Střízlivý Čech. Ti Věichni Vodu Nosí
AŽ Oplývá Každá

Má Kál, Po Dvou, Po Třech.
Ale Jen Jeden, Byf I Po Čtyřectj, A Jen Jediný Zná
Mou Míru - Oh ! Jednu,

Celou Míru : Víno I

Omamný Moravan.

Karlovy Vary -Richmond,
24.VI.1984
(Blíženci V Krvi)

Zbyněk Hába
B E Z R U Č

(Přepsáno ze sborníku Enatot 1986)

Předem je třeba říci, abychom se nemýlili, žs byl genius.
To slovo samo o sobě mnoho vysvětluje. Genius je soběs ačný, a naopak na něm se může přiživovat a tgsky přiživuje spousta lidí. Není už v možnostech jednoho člověka,aby jřečetl všechno, co bylo o Bezručovi napsáno. Většinou je to,
jak bylo řečeno, příživnictví. Kromě toho jsou figury, jež
překážejí vstoupit! (Barbey d zAur evilly). Jednak z neumě
ní a nekompetence (ovšem: kdo je kompetentní V), jednak ,
což je mnohem horší, ze zlé vůle. Snad může být útěchou (
(lze-li to tak říci), Že i ten největší ničema svědčí aspen
sám o sobě a o určité době.
Kupodivu jsou ais ještě pořád takoví, kteří jsou ochotni
pochybovat o tom, že Bezruč skutečně psal Slezské písně.
Sám Bazruč jednou povídal, že to jsou trdla. Jejich hlav
ním argumentem je, že kromě Slezských písní už nic nena
psal, i když se dožil 91 let. Tento argument je ale spí
še nevědomost. Bezruč psal prakticky $ celý život a jeho
nesmrtelné dílo, v podstatě shrnuté ve Slezských písních,
vznikalo v rozpětí asi 40 roků.

To, co má trvalou cenu jako poesie (nejen jako document),
vejde se ovšem do jedné knížky. úložná ale průměrný život
s průměrným množstvím zážitků ani nestačí na víc než na
jednu nebo dvě knihy básní. Je nakonec jedno, jestli ten
výběr ze všeho, co napsal, si udělá básník sám, nebo to
ze něj udělá až "budoucnost”. Udělá se to vždycky, tak ne
bo onak, i u národních umělců. Aspekty rozpora mezi kvan
titou a kvalitou v poesii jsou ovšem četnější a složitěj
ší. Jestliže tak řečehý básník tyje v domově spisovatelů
jako mšice v mraveništi, musí každý rok vypocovat nějakou
tu poesii, ©by ho nevyhodili, ale to je jednoduché účet
nictví.

Proč psal Bezruč později jinak než za dob Slezského Čísla,
není snad třeba zdůvodňovat. V padesáti letech je každý ji
ný než ve třiceti, nemusí být sni básník. A kdo ví a chápe,
jaký byl Bezruč v životě, pochopí snadno, že po svém pro^zrszení už nemohl psát tak patetické básně, jako např.Žkaredý z^jev. Dá se dokonce říci, že pak už mu nezbývalo(při
jeho povaze) než psát o sobě více méně ironicky.
Bezručovo dílo je zajíma-vé i z hlediska anatomie a výstav
by poesie. Jednak je nerozsáhlé a tedy přehledné, jednak
doloženo všemi možnými okolnostmi a fakty. Málokde napří
klad tak jasně uvidíme, jak se mé s jak se nesmí opravovat
vlastní báseň. Opravování básní je ovšem nutné a jen jím £
možno dosáhnout aspoň relativní dokonalosti* To Bezruč sa
mozřejmě věděl. Ale od určité doby začínají být zásahy do
hotových Slezských písní neěCastné, až vzniká poKušení vi
dět v tom nějakou ničivou vášeň. Je to však vysvětlitelné
velmi přirozeně. Bezruč s nimi prostě musel něco delatąiprotože zapomenout na ně jako veřejná osoba nemohl, a protože
současně už téměř nepsal, a když, tak zřejmě slaběji,musel
by svoje staré básně jinak nenávidět. Jakákoli práce na poe
sii zachraňuje totiž básníka od toho, aby na svoje staré
ci úplně nezanevrel. Báseň lze však opravit jen v tom obdo
bí, ve kterém vznikla. Jestliže je básník už jiný (poznán^
utrpením, láskami a ztrátami), stojí před svými starými bá
sněmi už jenom jako čtenář. Není pochyby, že v třicátých le
tech mohl Bezruč docela dobře opravovat svoje pozdní básně,
ale verše z dob Slezských písní už opravovat neměl.

Není třeba vážit celý balvan, chceme-li zjistit specifickou
váhu horniny. I u poesie stačí někdy zvážit jen jeden verš,
abychom ucítili její specifickou váhu. Nemůže to být ovšem
kterýkoli verš, avšak právě u Bezruče jsou takové verše ča
sté. Nejrůznějších pocitů, kterým nedovedeme zJdát jméno, má
me každý nesmírnou spoustu. Něco cítíme třeba až kZ zešíle
ní a nedovedeme to pojmenovat. Je právě podstatou poesie,že
dovede dát takovým pocitům jméno třeba jedním veršem nebo obrazem. Básník nevysvobozuje jen slova z babylonského zaje
tí, do kterého upadla naší lhostejností. Osvobozuje zároveň
i nás, kteří čteme :
”Po zákonu tak se děje ?” - Po zákonu, brat
ře Ondro I

Myslím si že lidové písně, zvláště moravské, jsou v jistém
ř

smyslu nedosažitelným vrcholem poesie vůbec* že lidová poe
sie je v jistém smyslu dokonalá. Všechny snahy o 223! napodobení,kterých známe hodně, dopadají želostne (například WŁkuláškovy "Notečky”). A vyznavači "čisté poesie** a všech "aventgard" se nikdy nezmohli ani na něco takového t
Žeřu- řeřu- řeřucha,
nemá dčvča kožucha,
ani ho mět nebude,
dokáó moje nebude...
To je Oíšvšero. rozpočitadlo. Ale ani oni nechtěli psát nic ji
ného než rozpočitadla, a neuměli to. Avšak i ten, kdo žij-e
no vesnici a patrí k lidu (co to je ??) a skládá pěsničky je
nom tak, zmůže se dnes nanejvýš na nápodobu, na Které se ne
omylně pozná, Že je to nápodoba. To nemám na mysli Anežku
Gorlovou
...dyby bylo šohajíčků,
dyby bylo bárkolik,
vezmu já si takového
kerý bude úderník...
u níž jalovost jinak přesných kopií lidových písní zaxíné už
u flaešného pocitu, který jistě nelze nazvat prožitkem,a pü
niciiž vzpomínáme Meyrinckova výroku, že neexistuje dobrý a
špatný, nýbrž jen spravedlivý a falešný. Týká se to i Pano
še Hřebačky Mikulackého a Vajčnera Plačka, kteří skládali jésnicky většinou jen pro radost a pro útěchu.

Samotného Máchu, Nerudu a Jolana, když zůstaneme jen u těch
nejsvéprávnějších, inspirovala lidová poesie k skvělým bás
ním (Ani_labut_ani_lůng, Po_mém_gohřbu_króDčili, Ję_srdcę_JVoJe na černej kámen kom...)» ale ty ani při nejlepší vůli ne»
cítíme jako lidové . Jediné naše básně, které znám, a které
se mi zdají splývat s lidovou poesií, jsou Bezručovy Mohelni
ce a
a «ich by bez toho **ynumH asi ani ne
bylo...
bo ty švarný, pyšný Janku,
nechceš žádné ze galanku,
ynum kone, ynum šklanku.
Jak to Bezručudělal, nebude lze nikdy beze zbytku vysvětlit.
Podstatu lidové písně jistě pochopil podvědomě (vůbec poesie,
na rozdíl od prózy, je převážně podvědomá), ale jistě něco ro
vnocenného lidové poesii vytvořit chtěl a cílevědomě na tom
pracoval. To dokazuje řada básní, na nic^ž se v nápodobě li
dové písně cvičil (např. "Koval").
Jednou z nejdůležitějších vlastností básník^ů a přímo podmiň-

ł

kou každé tvroby je odvahe« Nesouvisí přímo s odvahou v ži
votě, i když mnohdy ano, ale je to odvaha psát podle sebe a
jinak se neohlížet na nic« Bezruč měl Široké a všestranné i
znalosti, o jakých se diešním absolventům vysokých škol vět
šinou ani nezdá. Ale přece hlavně odvahy je potreba k tomu,
užít v básni slova ’‘chylý” (co je to za slovo ?), nebo na psát že starček (bylina) jde.««. to ovšem vybírám namátkou.
To, že tyto věci, a řadu dalších slov a metafor nepociťuje
me jako trapné, ale jako čistý zisk poesie, je právě básní
kovo tajemství.

Na tomto místě je možná námitka, že i takový Ostaš v jakési
básni mezi samými otřelými slovy použil podstatného jména •’^ivěl” nebo že manželé Bojarovi v nějaké próze píší,že se
člověk “prožřítí", anebo Že národní umělkyně Maris Majerová
napsala že národní spr vci "zaskleli Okna”. Je to taky od
vaha ? Není místa to tady rozvádět dál, ale je to obyčejný
nevkus a lajdáctví. Dopracovat se slohu a posoudit jej (tak
nějak píše Demi) je totéž. Kritičnost a nedůvěra k napsané
mu je přímo úměrná svalitě tvorby. Odvahu v životě i v poe
sii měl naopak básník Stanislav Mráz, o kterém jednostranně
a nespravedlivě referuje Karri íapek. Nebyl ani národní umě
lec ani velvyslanec, ale umřel hladem.
Opakovat, to jest psát podle převládající m^dy, je marnost.
Je vlastně divné, že na to dosud nepřišly obrovské zástupy
epigonů © eklektiků všech dob až podnes. I k tomu, psát po
dle sebe, je třeba určitého stupně odvahy. Ještě větší odva
ha je potřebná k tomu, aby básník vsadil na poesii celý sv$j
život. Je to vlastně velké risiko a je nemálo těch, kterým
to nevyšlo. Přesto by mělo být po staletích stejných zkuše
ností už každému zřejmé, Že jestliže básník nevsadí na kar
tu poesie celý život a celou duši, nenapíše nic. Po zákonu
se tak děje...

Jaký je podíl soukromého trápení na poesii Bezručove a na p>
esii vůbec ? Patrně roz odující, a není náhodou, že jeto via*
stně protimluv: Básník ženatý. Jen velmi těžko si vzpomeneme
na básníka, který by byl “šťastně ženatý“ a kterého by jeho
dílo přežilo. Je však trapné psát, jako Oldřich Králík, že
v lásce Bezručově lze pozorovat rysy parasitismu. i^slím na
opak, Že příživník je kažždý, kdo se ožení a zůstane básní
kem, tj. píše. Jak tomu rozumět ? Když pomineme obyčejnéÜ-

di 8 zemSříae se ne tajemně povolané, uvidíme že tito nají
jenom dvě možnosti k rozhodnutí: tvrobu nebo svatost. Tato
dvě povolání se vylučují, snad s výjimkou autorů evangelií
a epištol. Světec je tu proto, aby pomohl spasit zpustlý
svět, básnila aby o něm vydal svědectví. Světec bere na sehe
břemeno mnohých, básník je jednostranný a musí ®ůj kříž zvět
ší části přeložit na jiné. Je příživníkem vlastně všude a
vždycky. Světec může žít ne poušti, v klausuře dobrovoln-é
samoty nebo v rodině (zde to bývají často ženy). Pokud jo
ženatý básník, a zůstane doopravdy básníkem, nemůže ani zda
leka dostát svým povinnostem k rodině, protože poesie Člo
věka téměř beze zbytku pohlcuje, a jeho manželství je potem
jediným přestupkem proti mravnímu zákonu.
Bearuč se tedy nemohl oženit a ještě psát,mohl se ovšem oženit a přestat být básníkem. Proč se tedy neoženil ? Jevetmi pravděpodobné, že se mu to prostě nepodařilo, Nemůžeme
pořád věřit,tomu, Že jestliže se muž neožení, je to jehovina, protože se "nesnažil". Aktivita, která se od něho vy
žaduje, může být jenom osudnou nevýhodou. Může pak být (a
bývá) mnohokrát za sebou odmítnut, a záleží pak jen na ton,
kolikrát to vydkží, než přestane pokoušet štěstí. Nechci ří
ci, že by Bezruč žádnou ženu "nestínal", ale básník je vše
chno spíš než spekulující rozšafa (inženýr lidských dušil)
a musí se napřed zamilovat, a kdoví, jestli se doopravdy
nezamilovávají už jenom básníci... Že byl Bezruč víckrát
odmítnut, je známé. Přemýšlel o toai a zatrhl si větu , že
"nejzpupnějŠÍ••■ se líbí ženám". Bezruč jako moralista a po
tencionální světec ovšem zpupný nebyl - v podstatě ironijky je třeba chápat Demiove slova: "Ty surový a zpupný člo
věče, kterého bůhví proč nazývají básníkem..." Ale ó^jpod—
statnější zřejmě bylo, Že Ženy ve svém sklonu ke středním
polohám a k průměru nerady berou na milost výjimečnost.Ně
co jiného je, když se nějaký výjimečný podivín proslaví ,
avšak to je jiná kapitola a tu Bezruč osvědčil velkou no
blesu a básníkem zůstal.
Veškerá inspirace, píše jeden můj přítel, je erotická.Asi
je to pravda, nebo skoro je to pravda. Avšak kdo může mi
lovat konkrétně (a v manželství by měl konkrétně milovat
každý), komu se tedy dostalo té milosti, musel by být blá
zen, ab-y o tom ještě psal. Tak zvaná manželská poesie je

obyčejný podvod. Skutečná tvroba, na rozdíl od lásky kresťan
ské (agapé) b v ideální podobě i manželské a otcovské, je mi
lování abstraktní. Básník miluje ideál, který si bu£ vysnila
nikdy nepoznal nebo je pro něho nedosažitelný, nebo ho zahlédá na rozdíl od jiných lidí pod pokryvem neideálna. 0 tom, co
vlastním - a v čeho držení se mám osvědčit - nemohu psát. Nechybím tedy, jestliže řeknu, že pro poesii je štěstí, že Bezruč neoženil. Pro básníka to však byl jeho největší křížj "A
dva roky, žide, pil jsem vodku...”.
Zbývá podíl utrpení národního, o kterém se právě u Bezruče to
lik napsalo. Ne vždy s čistými úmysly a často je to podivuhod
ně jalové. ”... Zdá se nám, jako by Bezruč byl jen nástrojem
neznámé ruky, hlasem neznámé síly a jakoby ta ruka, která ten
to nástroj vedla, byla patřila nějakému bezkydskému božstvu”,
píše například S.K. Neumann.

Nám se naopak zdá, že je to mnohem lépe vysvětlitelné bez to
ho bezkydského božstva. Bezruč prostě měl, jako každý básník
a světec, onen hlad a žízeň po spravedlnosti, o nxchž se mlu
ví v Eílshoslavenství. Vždy jsou lidé, kteří mají zvlášť silrý
prožitek nespravedlnosti. Z těchto pouští pak vycházejí mučed
níci, světci a básníci. Je ovšem pravda, a skoro trapné je to
opakovat, že básník píše o sobě. Ale jsou doby a situace, kdy
psát o sobě znamená zároveň psát za mnohé. Zlo a nespravedl
nost jsou všudypřítomné jako sám Sábel, který si nás vyžádal.
0 následujícím thematu jsem dosud nikde nečetl, a-le přesto
je pokládám za nesmírně závažné 8 Básník a zaměstnání. Jestli
že je básník někde zaměstnaný (a to zpravidla je), není scho
pen to zaměstnání odbývat - jedna z nejzpozdilejších pověr je,
že básník musí být bohém - a i zaměstnání vykonává s velkým úsilím. Je známo, jak strašně vyčerpávalo psaní při zaměstnání
Bezruče, Březinu nebo Kafku, a toto dvojí vypětí bylo také
mé hlavní příčinou fragmentárnosti tvorby. Dosud naprosto ne
dostatečně bylo zdůrazněno. Že tvroba při zaměstnání je hrdin
stvím. A naopak jak zvrhlé darmošlapství 4 to je, když se ně
kdo psaním živí a nevytvo í nic. Apoštol národů a básník Pavel
hlásal evangelium a současně hotovil stany. Jak s ním hyní lze
srovnat obyvatele Domova spisovatelů ? Myslím, že to srovná
vat nelze, že jsou to hodnoty nesouměřitelné. Zřejmě je i ja
kási zákonitost v tom, že opravdoví básníci mají normální za
městnání, zatímco podvodníci ze svého psaní ijí. O tom by se
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dalo mluvit mnoho b zvlášť. Po svědomí se tak děje ? Po svě

domí, bratře Ondro..*

Psát poesii až do stáx'í je nesmírně těžké a takřka nemožné.
Rýmovat jako nejmladší klasik Mir oslav Florian ovšem lze až
do smrti :
Pod lampou sněhu hlína čte si
a list ze listem obrací
velkolepé a vleklé lesy
vydané bez ilustrací...
ale psát poesii nikoliv. Jednak tvorba člověka přímo stravu
je, duchovně a nakonec i fysicky, jednak s určitým věkem do
spívá Člověk k syntetickému pohledu na všechnyvěci, což není
pro poesii příznivé. Kromě toho, psát se dá jenom tehdy,kdjB
je o Sem. Normální člověk má o Sem psát jenom zřídka, sspfi.bývejícím věkem stále řidčeji. Nejen že má méně zážitků,ale
i ty se více méně opakují, a je k nim zároveň kritičtější •
Tak tolik tedy o Bezručovi.

Nakonec Bezručův vztah k náboženství. Téměř všeobecně je po
kládán za bezvěrče a jen nemnozí proti tomu protestují. J.V.
Sedlák připomíná nspříkle d kantora Halfara, který učí jak
mu káže zákon Boží. Že nezbytný zákon ve všem světě stojí,to
tožný se zákonem svědomí a tedy Bohem daný, Bearuč velmi do
bře věděl. Ale chtěl bych se obrátit k důvodu hlavnímu : Posled ím dojmem z díla skutečného bezvěrče je deprese a roz
kladný smutek, protože "jestli není naše budoucnost v Bohu,
není naše budoucnost žádná", a není-li nesmrtelnost duše,js
i láska jenom obyčejný podvod. Vlasthím pramenem poesie je
dichotomie těla a duše^ (pomíjejícnosti a věčnosti, symbolisované dvěma prameny kříže), a jestliže se ze všech věcí zachvíváme (Jakub Demi), pak jen u vědomí této dichotomie.
Bezručova poesie není ovšem primitivně optimistická. Jestli
že je někomu "všechno zřejmé" a po napsání básně je stejný jiko před ní, pak ta báseň nestojí za nic. Z Bezručových básní
je mnohdy cítit těžkorayslnost až zoufalství. Ale vždy jako otázka, ne niž často odpovídá sám Bůh« Výsledným dojmem ze Slez
ských písní však jistě není smutek a beznaděj, ale odvaha kä?
votu a naděje. Už proto je jeho dílo náboženské.

Objektivní měřítka existují pro všechno, v tom už se nelze
mýlit, a Bezruč je podle nich jedním z půl tuctu básníků,kte
ří by v naší poesii skutečně chyběli.

Petr Bezruč
PLUMLOV

-

II.

(P. Ernestovi)

Tisíc lidí v žití zřel jsem,

zapomněl jsem docela,
ale Tebe stále vidím,
jak Ti padly do čela
černé vlasy na Plumlově,

jak pod nimi myčky dvě
(tak to byly malé iČi)

dívaly se opilé.
Prohlého jsem mládí zpomněl :

čas spěl letem sokola,

a

dvě noci e den celý

šly poháry dokola...

Sám jsem, nemiluji lidí,

struna v srdci dozněla,
ale chtěl bych, by Ti padly

černé vlasy do čela,
černé vlasy jednou zase,
by pod nimi myčky dvě
tak jak tenkrát na PlumlovS
dívaly se opilé i

Petr Bezruč

H R A B Y Ň

Tak leckdy, kdy lehké topasy prší
s topolů v cestu a ve sny mi srší,
tak leckdy se mihnou pobožné rady
s korouhví napřed a dojemným zpěvem.
Ctím tvoji víru, ty staříku sivý,

ctím vaši víru, vy děvčata ze vsi.
Dávno je tomu, tenkrát jsem býval

hezounký hoch - po cestě jsem zpíval,
korouhev napřed, ze ruku otec
vedl mě dolem a vedl mě horem,
vedl mě poli a vedl mě borem,

až přišla Hrabyň, vydoká Hrabyn,
mohutný kostel s ferii Panmou,
poutníkům Žehnal pan farář Böhm.

Byli tu z Modré s byli tu z Polské,
byli od Váhu a my od Těšína,

nabit byl kostel, sladkými zory
hleděla na nás Hrabynská Panna,

a před ní kázal pan farář Böhm.
Bílé jsem čelo do prachu chýlil,
andělů zástup srdcem mi pílíl,

sladkými zory hleděla na mne
Hrabynská Panna, © před ní _ázal
pan farář Böhm.
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Sí jsi je synku Ť Za ruku vzal mne,
krámy mne vodil, hladil mi vlasy,
Bůh ví, co všecko mi v Hrabyni koupil
pan farář Böhm.
Dávno je tomu. Z duše mi prchla

víra. Mrak škaredý sedl mi v čelo,

hřích oko zkalil a stáhl mi rty.
Bůh nežije pro mne. Ale když žloutnou

vrby při řece a jabloně dolů se nahnou,
pobožné zástupy na odpust táhnou:
shýbám já čelo, hříšný křýíž zrobxm,

jak by se na mne dívala Hrabyn,
jak by se na mne sladkými zory

dívala Panna, Hrabynská Panna,

a před ní kázal pan farář Böhm.

Petr Bezruč

ÚSPĚCH

Zpíval jsem, kritika chválila
jak moje písničky vzruší -

ni, to jen vzpomínky - bludičky,

tesklivou mihly se duší.

Žíkali, jaká je svéráznost,
jaká je mohutnost ve mně -

ni, ni, já /jsem jenom ze Slezské,

z ubité, z uštvané země.
Přečtly se verše mé pred drahou,

v potlesku duše si výskly -

za co ? Ěe žila ta Maryčka,
ve Frýdku hrdlo nám stiskli T
Kdyby tak jednou pod Beskydem

pochodeň k Těšínu vzplála,
řadám, kde Šel bych jak prostý muž
píseň má do kroku hrála,
kdybys Ty, deptaný Národe,

uspaný, spoutaný Obře,

kdybys $AK písni mé rozuměl *

řekl bych : Zpíval jsem dobře.

DRAHÝ

ZDEŇKU

G Á B O ,

12. ledna 1988

velmi rád bych Ti ještě jednou, osobně, poděkoval,
to hned
za několik věcí současně:
1. za mimořádně zdařilý Tvůj - aspoň myslím, á - večer ,vnäÄ
jsi nás navštívil svou samorostlou, ostře řezanou, a tento
krát i skromnou, tichou až plachou moudrostí} bez jakákoliv
literární trémy či pozy - které se ubránit na stupínku, ex
cathedra, je obzvláště těžké: nenechal jsi se unést, a řekl
jsi všem co mělo být řečeno
2. zaznívalo to místy těžce, sŽ skřípavě, ale zcs opravútvě,
jak hlas hroudy, která se vylupuje a sune za ruchadlem,vž^y
trochu bezbranná - oč pravdivější, o to víc bezbranná
3. také Jardovy otázky mi připadaly velmi Šťastné, ve své až
nostalgické křehkosti - a přitom Ti cudně ponechávájící ten
náležitý prostorj jen jedna věc - prosba: doj to prosím Tě
určitě na napír, k těm Jardovým oťSžk^nT"/• • • /
4. kromě Tvého vystoupení bych Ti rád poděkoval (a také Pavlovi-Js-rdovi) i za tu Tvou poslední, Pavlem přečtenou krát
kou prózu Tučimice (tsk se jmenovala ?): fouká mi z ní ješ
tě i te^ za límec vítr spravedlivé hrůzy, a čerti ta-m vaří
smolnou xaSi jako předkrm Dne Posledního, Soudu Posledního,
toho Dno Hněvu, onoho dne Dies Irae, dies ilia...
Ale ječte i dál ropsím děkovat :
5. přihlásil ses ke mně hned nadvakrát - jako k autorovi a
dokonce i k jakémusi osobnímu vzoru khned vedle - námi obě
ma milovaného, nez .pomenutelr.ého : myslím tím, Že nesmí být
zapomenut I - Miloše Dvořáka)i to jo velké slovo o Z ÍeHe,ČbVikn Tvých kvalit, autora díla takové závažnosti, specific
ké váhy a hustoty; skoro jsem se styděl: nic takového jsem
si nezasloužil, a s něčím takovým naprosto nepoČítal.DíklDo
minula sí to rozhodně nezasloužím, a do budoucna - děj Bůhmusím se velmi snažit, abych byl této pocty hoden I
A konečně, za
6. - Tvůj BEZHUČ ! - kvůli tomu hlavně píšu, dostal jsem se
k němu shodou okolností hned druhý den po Tvém večeru - pod
pseudonymem Z.H. - je to článek naprosto skvělý (stsCł)a je
to neodčinitálné (nepochopitelné: a přitom zcela případně ilustrující náš stav velmi nedávný- totiž totální zpřetrhá nost vazeb a informací^ neprostá membrą disięcta l) že se k
němu dostávám až tak pozdě: pozdě^ál^přěčě^-^řÓzhodne ve
svůj, pravý, najvyšší Čas I
Ta studie (jak říkají Angličané, "study”^ prozrazuje na prv
ní pohled velkého autora, s okem opravdu orlím, nepředpoja
tým a strážným, ničím nepodplatíteIným a neohlúpitalným; ne
věděl jsem kdo je Zbyněk Hába, ež pak mne to po několika od
stavcích napadlo - ale ještě než mne napadlo - povídám si :
kdo je ten člověk, hergot, tohle je chytré - to je víc:je to
noudré, rfísné, spravedlivé :a p-.átom, Bože můj, jak citlivá
To právě chci říci - Ty sice jsi člověk, který, jak říkám^db
na všechno se sekyrou, to znamená lapidárně, bez všech vel kých a zbyte1ný ch okíik,a v tčehto monumentálních zásecích
je modelována, tvarována také Tvá studio bezručovská,ale : k
tomu budiž hned řečeno, že tu nejde o žádný ”primitivismus”leda ten řeckovarchaický, ten dórskou zkrátka přísný styl ,

herodotovský, v nezlepším toho slova smyslu, je ovšem prav
da, že křtěný sivou vodou skrze tu moravskú pěsničku: proto
Ti také tag sedí ten Bezruč, není to věc pouhého ethnika,je
to věc krveł prostota totiž skutečně na panských paloucíchh
nevysedavá, zato v nezkrocených bystřinách sobě do krvava oznobené nohy myje (mezi ovečkama, v kožíšku od vlků a od hvě
zd potrhaném). BucM zdráv, imposantní Tovaryši Ježíšův (jen
že ne až ze sklepení pařížského!): přímo z cechu sv. Josefaale u Tebe to není jen ten svátý Josef, je v tom i ten pane
ský dráb, setník římský, řekněme sv. Florián, který se domá
há dobrého obecného a hasí co ho pálí - výborně, třikrát vý
borně I Tomu tleskáme, za to se přimlouváme u Boha nebeské
ho, k tomu se veřjně hlásíme, «eč Vaše budiž jako ptactva ne
beského: Ano Ano, Ne Ne - jestli kuku, tak kuku* když vrkú
tož yrjßj, a pokud
tak tedy
a ne trl~ a
půl a taky ne pět dvacet ci čtyřiapades^tT My ši zkrátka Zde
no rozumíme. I když-já (nechápu to) - v tomhle, pokud jde o
tu řeč, až dosud jsem Ti mohl být velmi špatný vzor: to spíš
a jedině tea Ty musívá být mně - poněvadž a-ž do mého padesá
tého roku moje smýšlení nebylo a nemohlo být tak prosté ajřímé : a tak blahoslavene nesofistikované. Ale nechci o sobe:
ještě k té sekeře. Ty sice sekerník jsi, ale ve velmi úcty
hodném tohoslova smyslu. Je třeba hned připomenout, že ne
jsou jen "sekerníci" ve stylu bolševických let padesátých ,
kteří, když se kácí les, tak dělají - a za sebou nechávajínamísto lidí jen zlomené třísky, vhodné tak akorát na podpal
erárního nadšení. Ne I Ty jsi z rodu oněch třikrát úctyhod
ných dřevorubců v prahvozdech kanadských, o nichž čteme, že
takový kanadský dřevorubec si umí udělat sekyrou naprosto #
všechno: od svého domu až po velmi umně vydlabanou lžíci,kßrou v ní bude jest polívku : a abych byl přísnější : až po
to pero z rákosu, kterým se nakonec pod tím vším - svým celožibotním dílem - vlastní krví podepíše. Ale pozor: pode píše, nikoliv upíše: a podepíše při svědectví Bohu -nikoliv
daktorému dáblu, Či dokonce Satanu. Ty Satana (další naše
zpřísnění) znáš, ne: vyznábáš, ale na každém kroku poznáváša o jeho rejdech statečně svědčíš, jeho osidla rozvazuješ ,
škrabošku nadzvihuješ - a proto mu také - v pravdě jediné jeho vlastní jámu kopáš, jeho vlastní zrcadlo nastavujeŠ.Musíš tedy počítat s tím, co já : budeme pozváni Světem ke sto
lu způsobných lidí jen tehdy, až bude jasné, že po zlém ne
odvoláme, že bude účelno nás zkorumpovat jinak-» Modleme se
jen o to, abychom pak neskončili v demenci stáří jako náš
Slezský bard : který se stal národním umělcem, zatím co mu
jeho národ elegantně u noh pomohli dorazit : také jeho vla
stníme. rukama, které byly ještě celé zlaté od slavnostně na
zdobených ořízek jeho sebraných spisů a jmenovacích dekretů.
Ale: Brzruč skutečně génius byl - a je dobré, že od tohp za
čínáš. Komu není shůry dano: ale i naopak - somu je shůry dá
no - ten v žádné apatyce nekoupí, a ani nemá proč nakupovat.
Tady vexkerá diskuse, zejména po smrti končí. To jest právě
začíná : ale musí se už jen na jemnou sekeru, jen na hrot ,
na břit : musí se vyjít z toho základního předpokladu,že to
hle dřevo není prostě štípatelné (na t ísky), ale pouze přejemně opracovatelné, jako ten nejtvrdší eben, ten nejsvéhlavější, nejsvízelnější zimostráz.
že "průměrný život... nestačí na víc než na jednu, dvě knihy
básní: je stanovisko poctivé; Bazručův život ale průměrný v
žádném smyslu nebyl (i když přece zas v něčem byl: jeho mi

h podobně jsem skoro vždy cítil prudký vzmach nsd každým, vy
soce originálním, a přocs zas ne pouze originálnickým * ver»
*íkea Bezručovým, i s všemi jeho neologismy, (které k tomu ja
ksi patří: ni ornú jinému by nebyl odpuštěny - nikdo jiný ty es
jich nezmocnil tok váSnivě, tak pravdivě , tok zplna srdce své krve a země - tak "anonymně" - jako Bezruč)- třeba jeho
Valtice - jsou to t”eba jen básně čtyř, pětiřádkové, s přece
vSdy -"'monumenty. Je jesné*- Bezruč tu platil už v drobných(patrné proto : a ze to te* plstil - Že si přece jen nechslstrÖnout do Sele staženou kapuc své mniSské kutny i)je jasnébásník tu platil UŽ jen v drobných, ale kdo platil, byl vžeý
OBR.
Odvaha básníkova - básníka vůbec : thems, ke kterému nutno ®
vrátit. Odstavec "Opakovat, to jest psát godle převládající
mody, je marnost...“ a dél, je geniální. Kskls, co neřeži ta
dy o nás a naší situaci za posledních vlastně uč vícneŽ čty
řicet let vůbec nikdo, a je to hodno pera Ernesta Helia.
Básník ženstý - thémo na celou £ednu kníhala Barbey d*Aurevilly už n”co takového napsal: ženatý gnéz). V zásadě souhla
sím; i když k distinkci světce “ Básníka - a jejich poslání,
různého, leč v mnohém tak totožného - bude nutno se ještě vrá
tit. Souhlasím x stím, že “Bezruč se neoženil - velmi pravdě
podobně - proto, Že se mu to prostě nepodařilo." Jenom podotýkém : přes všechny ty Labutěnky nelze přehlídnout velmi álný (třebas přitsjený) mnskulinní dech, ducha řeckého,platon
akého, ale přesto ne jen platonického Erotaj až narcistního:
Bezruč ("Slezský typ") byl mimochodem za mlada člověk velmi
krásný,
krásný - s ne náhodou svolil k uveřejnění své
("anonymní") fotografie - která už vlastně narušila jeho steé
ně tehdy již poifidérní anonymitu : s tou celou anonymi tou nAno vzít v úvahu i to, Že přes všechnu opravdovost byla vůle
k ní nahlodáno největším nepřítelem každé anonymity z přsst&lSení (každého světectví osudenQ - to jest kokatností : onou o
sudnou koketností "naruby* a Is “Sedávej panenSovToutě..
tahle hra se prostě musí dohrát do konce, jinak se člověk zqsměšní a zaprodá vždy (a tské většinou jydno^ prov&í|v) :i kdy
by se jmenoval třoVs (a tok absolutně geniální byl nsko) Josef
Váchal, který se naprosto ne věřítělně nechá ještě
čtvrt
hodiny, ještě v hodině .smrti - nota tene nijakou pitomou reda
ktorskou Ránou ž Prahy Tanebo od Krílového Hradce) - po zce
la bezúhonném, hnojným vozem Slávy ani zdaleka neposkvrněném,
marností Světa a vší nádhery jeho opovrhujícím životě » jeětě ted, ns poslední moment, s duší už na jazyku - k jakési
"proslulosti naruby* (to se pek fotografují otlučené lavóry
a glorifikuje celá ta velko epě "Butentická“ bída, v kterého
nechal Národ svého Velkého Syna skomírat - než se ho zželelo
přece nonkonformní paní redaktorce : vskutku, jak jímavé,jak
hluboce lideky působivé, jak neopakovatelné, ech - a jak^ždý
znova až do trapnosti přesně se opakující - po všechny dny &
vote našeho až k okesuiku smrti, až po posmík a - nejnovějipo vůbec Žádný pomník, ale opakující se zapomnění, znovuzetrecení - až za hrob 1 až po novou anonymitu, anonymitu věč
nou): Requiescat In Pace í V kntku : Vzít mzdu svou lze na nejrůzněj~í způsob už tady - e jak patrno, velmi vítaně také
za evakotu kamer a syčeni'blesků - přímo u úmrtního lože < to
trochu připomíná staronový bpj čerte s láblěm^ó^duaícŠu : no
vic u úmrtního lože Andělsky Nepoškvrneného Satanike I (Ale
to by byla zcela samostatné kopi tola z d jin zejména tzv.“mo
derního umění“ - tedy z dějin zvrhlosti, zvrhlé mltury,”Ent
artete Knnst”). Chci říci : líBezruč byl člověk - mužně -

ný, a jako takový, pil čistotě svého poslání, měl velni sil
né mužné sympatie ke každé čistotě, každému mužství neposkvr
něnému a silnému, každému pěnic tví, každému andělství -to,jest:
bylo v něm i něco zamilovaného do svého stavu - tedy Amor fati
(ele i Amor Bei) * nebof ten stav byl psríekj (Láska nebeská,
trenscendující konec konců i v Lsbutincé U 7" a Bezruč to věděl«
Jeho láska je láska dentovská sie i láska dorského mladíkaz 6.
stol, před Kristem, láska Lakedeimona jdoucího na smrt mezi svý
mi "^ohaji** (spolu-švarnými): jeho pocta pyšnému Jankovi (mimochodem - slezskému
!)» Tebou správně citovaná, není
jen pocta Jankovi (aako takovému;, ale mužské Kráse, Kráse čis
tého, ženami nezkaženého Muže, Kráse Muže, Zmužilosti, Panictví
vůbec : a nese ovšem i silné znaky a rysy autoportrétmi.
Jebo Janek je postoj : je to básník sám. Ke to bohatýr i zboj
ník : zicrátka bc-^rd - ale ječte předtím a při tom a vždy -ojmrdový čistý Panic, zkrátka Anděl. Honza i Princ z Pohádky sRyttř
i Pastevec - vždy Charakter Silný A Mužný. Ten který už "ců pří
rody" musí být sám : který prostě nesnese ženskou tichu. Ože
nili ho nakonec s tou starou tetkou Slávou : taky dobře. Její
vykotlené a silně pozlacené zuby však nedokázaly zlomit tuto duši věčně mladou, vě-Čně bohatýrskou - a Že tetku častěji vy
kazoval p^g f&SSŚtn116!
* áen
svého in
ti mis sima"': "eveho
* leže (své ksple i cely) * je na sně
dě. Bezručovo manželství se slávou bylo nepochybné - aletyloto
manželství z rozumu, n& stará kolena - a bylo to SatrimonionoL
eonsumpta - s umluvenou rozlukou od stolu a lože.
"
To k thém&tu básník ženatý - zatím. Já bych to zdůraznil spíš
obráceně í Básník PAŇÍČ«"
Odstavac “^eškerá inspirace je erotická...w je opět jasnozřivý
až výstražně 3 pinč podpisujú. Snad bych jen doplnil, že básník
miluje a musí irilovät ideál ^roti^Jeho^vůli - a tak ho přetvá
ří (je jím přetvářen): je to zipać s"Än3sIem. Zápasí tu (na so
bě závisí vždy) Láska Boha i člověka. Samozřejmě lépe se to zá
pasí (jako v mém případě) s Andělem v lidské podobě i co do po*
hlaví a stavu (Mužského ! - a jiní andělé nejsou): ale kdoužmá
v hlavě erbu Koutu, a s ní spojené uctívání ženy, kult Paní.nejlépe si ovžem“pôŕádí po způsobu Ideální lásky netělesné - 3®ko
Dante se svou Beitricí : je to vždy Panną Maria, kult Madony ,
co zde může být východiskem a jedinou Nadějí, to je nasnadě.Nedossžítelnost tady je podstatou každé minne : u opěvaných Žen
prostí tsk
Že si je vzdálíme "od těla^l^Se Osud sám nám je
vzdálí... u (milovaných a slavených) mužů se tento (Bohem žá
daný, božstvům žádoucí) paradox dostaví íoso^facto : andělský
meč sám se postará, aby tu bylo ono Žádoucí“3isSrění od.meče k
meči (od smeče k smeči!) , od srdce k srdci - a ne spočinutí :
(»ženit se vskutku nelze ^mužem (skutečným mužem : a žádn-ý
5iný vskutku mužskou, mužnoú”T^sku - nejen básníkovu ! - neros
nítí)j i když, s druhé strany - budiž tu ihned řečeno. Že onen
milostný zápas dvou mužů (básmíka a Muže, muže a Anděla!) musí
být současně i,tělesný, až příliS pelešný (a ne jen pro nějaké
hloupé libiäinozní blaho jedné Si d?uEI”strsny: stran obou!) je to a musí krátce a dobře (ač často dlouze a bolestně) visely
být onen Zápas g An/dělem : Napustím Tě, leč bys mi požehnal !
Z české poesie tenhle zážitek (mužské inspirace) měli jednoznaano jen Březina (Přáielství_^gší, Šílenci - skrytěji a globálně
ji ovčenT ceTc“jehÓ“dií5
čo Jist£”mlrý Demi ($eho vztah k ze
mřelému P. Polákovi, celoživotní vztah k í^azinovi, který kla
dl nad “lásku žen“): u Demla ovšem vždycky musíme vzít v potaz
jakýsi zásadní s takříkajíc O programní rys abbelsrdovského
kastrátství (údu - jazyka - u vytržení!),jisténo infantilismu

(nejen Ifetylka, ale i "hlasy chlapců v chorálu"), samozřej
mě klácha (ale jen v rovině^- s šílenou nostalgií - ophXkávané ^tracené šancemi vzpomeňme jeho bezmála sebevražedných
- Lori navzdory inscenovaných - scén na hrobě Benešově I,je
ho extatického přátelství k Eduradovi/Hindlovi/, kterého v jistém smyslu dosti průzračně - láká dokonce do role
zického spoluotcovství svého - geště nenarozeného - aedi
HeEo^ŠÝNA t)? ovšem Milota Zdirad Polák (nejen Vzorem la?^
sy, mým milovaným **ž'belvedere JasonSm*, celým - trochu platenovsky zahořkíým osudem, na stará kolena se oženivšího ck.
pensionoveného generála jízdy: také jedno praebezručovské
satrimonio pSS^consumEts * tentokrát se zlatýma zubama nikó-Iív^IěÍKý-STIvý^Blě.SidiamQntgvýraa-hlíušnicema Trůnu
i Vlasti věrné V$gvy„ aq auch« ~ nOaŮšríílni "legi timis tic ké Mo
narchie} kdepak uz téd”zustalo jeho kdysi vpravdě thoognidovské horlení pro mladého šlechtice Zděnko 3.-ehe l).BezruČ
mezi těmihle všemi vydává svědectví svému mužskému írotu, pra
vda, jen jakoby skrytě (vždy cudně) , © spíš narcistně i zas
plaše - jako někdo kdo se neodvažuje (což byl jeho problém
celoživotní) přiznat (takto:v sigguláru, mimo své královsky
anonymní My) $ám k.gobě - ale tato intence -’’slabost* pro
mužnou lásku -”I3šku“šTlnější než smrt - tu byla, naprosto
zjevná.
Ještě poznámka k tomu Demlovi : Demi jako vše a jako každého,
i Muže (i když Muže na prvním místě, Jediného Muže - před ce
lým proměnným, a proměnlivým zástupem žen) - miloval ovšem v po
loze Hvězdné, v rovině (k Otci, Staršímu Bratru) vzhlížející
ho (cKIapciJ:Dítěte : jeho fascinace Březinou je však skuteč
ně erotická, 'jak píše Šhalupecký t ovšem ne tak jak si to ChalupwE^"představuje ; Demi jednoduše a prostě miluje (třebas
nediferencované: přece *v důvěrnosti těla") - ale ovšem, nemi
luje sprostě , nejde tu o Žádné potlačené a nenaplněné libid©
nebo Treu^ovský sublimovaný sex (těmito děravými naběračkami
nelze onu mléčnou dráhu nabírat): jsme u věcí Božských. Nicmé
ně je (® zůstává) pravda, co pravil Chalupnému (nikoliv Chalupgckému í) Březina : že pro tuto lásEu (rozumuj - řecký ideálni”a^p?ece ne nutně netělesnouj jen s křesťanskou náročností
naplňovanou, hvězdně nelítostnou, andělsky záp&sivou) lásku
mezí muži (beze vší hrubosti) náš národ b^de zralý až tek za
padesát let * a už se to děje, už se napínaje. Kozami se, že
ne každému, ne pro každého se to musí splnit i tělesně (naopak^
to zůstane z povahy věcí velká výjimka, prokletí, výsada - ne
bo ne op k: gla
» ’’emancipace’,’ AIDS., i): nicméně už to,
že jsme, ač muži, oSSovat spolu v duchovních věcech v milostiplré čisté důvěře, blankytném srozumění, bez typických pitích
rozpaků jakéhosi zostuzeného steromládenectví (přitom aie při
vším respektu povinného studu), už to, že se znovu shodneme na
autonomii mužského, všechno nižší (v přepodstatněné formě) za
hrnu ícího (a kéž i : tomu vládnoucího) principu jako určující
ho v kultuře - a tedy v duchu, v duchu a tedy - v kultuře, je
rozhodující ; myslím tedy že právě dnes a nyní se na nás plní
ono Březinovo slovo, jsme-li, ač teprv ještě pozemští muži,už
tea tu a tam spolu schopni - abych ažil Tvé slovo - uskuteč
ňovat v lásce Boží (ale i lidské) - svátých obcování. (Ato jak je vidět - JSMg I)
Pokud pak jde o penda-nt k této svaté lásce - o to "zahlédání
ideálu pod pokrývkou neideálna* (a já bych hned dodal: pod ko
rouhví se znakem B^outy - pravím stéle ještě routy a ne kosoStyerce) - těchto^prTpadů má Seská, a nověji 1 moravská poesie,
žel. samozřejmě vládnoucí většinu : Mácha (padlý Anděl a Pekel
ný Zeních - objednávající si svatbu ns hodinu př sně ke dnievé
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Smrti - Smrti básníka! Znovuzrození Básníka I), ä Ale manžel
ská poesie Čela kov s kého, (o jejíž pravá povaze by nám spíšouĚ
zásuvková viíně
tś vypověděl něco od bludiček do baxin svedený Toman~ä~pôhô~u%~potoni ani ne Lesní ani Panna)»koneakonců i tristně vdovská poesie (po iákonu, právem Vzáy zno
vu osiřevšího otce Kleteb Dceřinných) pěvce Erbena (v «sterém
jakoby do me11 e r n ic^o vský^Hí tc hkoc kov s kéh o horroru vykvasila
celá hrůza Konformnosti, vdechne škrítící, úděsná úzkost msti
vé HorizontaT^^í^nÓ^tjčhto místech stanul, a rozhřešoval,až
po padesáti letech Březina - "se zemí jako s bolestnou matkou
po slavnosti jsme /osaměli", "snům země nejtíživějším jako po
vzdechu matky jsme porozuměli*), ale i dvakrát vdovské,urarlČí milování věčně vyčítající, nikdy nespočinuvší sebetrýznivé
taky-mnnželské poesie §1ádkovy, nešlastnč ženaté poesis Jaro
slava 'jr hlického (tohoto bláhového satyrs s dusí dítěte a s
exquisitním , vskutku Lemovíovým mečem, zavěšeným přesně ve st
ředu nad jeho svatohubertsky-každý,i ten neJsurovější výs
měch odrazujícím - skoro nelidkkým, ach tak úděsně lidskýmlggrožím: jeho jediným Křížem, Krížem Satyra I), jo tu ovšem i
^na-V-MhoŽném-CÍsie,Věčně Jutující Tenor, Zženštilý Býček,
Herma-frodit Lásky Pozemské (s Zapřisáhlé Jen-Ä^Jen^Pozemské :
až i Záhrobní, až farsefonické), Věcně DémôIrÍčký~Ňäžväľ~rôút
Matka Naděje, Věčná Metka nejaké smysluplnější, cistFívěč
nější Lásky i) a vodle nějř jak jinak, i jeseninovsky mimocho
dem žengtý_eféb (který stihl svou svatbu cestou na Eiffelku
jen tak ěn-psšsant někde ve w gons-lits), Jaroslav geifert, i
podstatně nekrofiluí rozumbredayhřbitovní Osiřelo-dTte (ś mír
ně pervert ovánými choutkami vě_ně nezralého^ vecňe”ocúnovitého^ vlastně dosud nenarozeného e už - pohrobního tady na Zemi
vždycky jen Nikde,ve chřtánu Eicoty končícího milování), Fran
tišek Halas Tp^TTcí své marné f fan. tisky na plotnách £ takých
žen) aTď^ atd : m most nad narnost I
“
Je ovšem i mnoho zatvrzelých starých mládenců : což je samo
zřejmě typ konstitutivní - nejen’ v Česka poesii - starý mlá-,
denec par excellence Neruda (jak nám o tom něco povídá ve své
velké, rr d pomyšlení hluboké S^atbě^V-Káni : ^dož můžeš pochopiti, pochop; Neruda ktGrý”i“ŕôunôu”í3ä^ku<- a víme^ kdo
byla tato g&tička^Nerudova - ale jediného Miláčka svého svůj lárod"Bý~n.QprěSíI~"l77 dále třebas rumšnny a plachý panic
Svatopluk Čech (jehož podstatně kněžská, seminaristická, úz
kostně netelesná, ©ž k sebevraždě plachá skoro-ari-ne-erotika
na sebe i ze vodopádem stříbrných vousů prozrazuje víc, než
se podařilo zatajit Všem Václavům z ^ichalovic, Lešttínským
kovářům, a běda, tukořka i mladickému Vězni ne Bezdězi í tomu £řebas na zapřenou, přese Králi; poslova mimocHo'äem nad
jiné pozoruhodná, dnes zcela nedoceněná, neprávem opomíjená,
nesmrtelná už pro záverečnou vizi tři rát prorockého svého
Hanuměna, kde - prá$S o naší době zpívá - Že "všichni budou
Jedno mys lit/ jedno cítit, jedno robit!"} básník - mimo jin i pro svou převratnou práci s jazykem mne velmi přitahu
jící s ještě jednou sa vrátíme 0» ale je tu i samotářský a
sám před robou po celé zeměkouli ahasversky prchající Zeyer
(a zase: přátelství Amise a Amila !), je tu jen díky smrti
zachovalý (záhy umev^í, a přace ne-nGposkvrněnýř nýbrž nao
pak, programie zkažený) mládenec (zas jinak nežli i.íácha pad
lý «.nděl) Hlaváček {přes všechen svůj narcisistnč pasivní,
a tedy Žen^nTvvdaný - a i sobe se vydatně vydávající - erotismus s občas probleskujíčími , koketně zdůrazněnými akcen
ty také stejnoerotické "lásky", mužského "sexu necens": tak
nepř» báseň Návštěva - tato jediná velká výzva pro - proč je
ště nadále vrhajícího ? - Karáska, generačního druha i Verlaina tohoto nnveho velmi Českého, proletárskeho Hisnbc uda z

napříště už jen hrabalovské Libně), a ovšem, až z břehu na
šeho století, je tu další "mládenec-proti-své-vůli* (jistě
in spe už dlouho dopředu šťastně ženatý,ais jako z udělání
osudu lede s tím neveselým Pneumo toraxem , leda s tím česko
slovenským Zauberbergem Tatranská řoijanky ses točící oženit)
mladý nebožtík Wolker (daše stejně pokoušená Ženami, jako klá
šterní - askteická na ?yám .dně. osudpě zmátlá věčně přitažli
vým wiclefovským střihW^áo^sxvx s^enó - patrně rodového anglikenismu), tento jediný skutečný grotestant naší poesie,
studený pathetik, moralists i zas pragmatíS^TÄ-ľžtsnský synek)
až do morku kostí : žádný uesenin (přes tu chrysantému v klo
pě) a taky žádný ml a dý, Oskar Wilde, jak si někdy snažíme na
mluvit, třebas dandy šijící u Noh cry (a zásadně z látek an
glických) ,

Pokud pak gde o skutečně tělesně realisovsnoa (v poesii zažit$u) i^sku muže k muži, tedy tento řecký Bros (křesťanský éVe
padlé poloze (jak se také sluší na
32^32223“® y/.?9}0 často až s dojemnou bezbranností jej reson > áeciný KgrásekzeLvovic (náš pozdní Ploten, ře4? ?8ł 7 i
(po h^ohe nocích Richarda Weinera , předkaždího^^or^lia^^*^^
samotu jednoho

vSechnu prvotní
pros
tikou i povinnou aiaUWiK^bo npninřn?
® 60 ?“zan~
a skrze nemožné už ted_§ tą. («nni axJ?Í!?$?í telem v nemožném
se však přece jen~Xš”ňě až tv
? Karáskem) —
teS) domnívám překračovat sv*^
pactesatceale převážně až
dělské oovaze této své - mnou y- í a lepe si rozumět o ąnTssky. krátce x iĄym ideálem je
slavené - Jediné, (Božské)
v první života mého půli Aaakxyeon^^yfeuadně- Dante* Dyl—li
v < +
nechci o sobě«)
No a to je tak asi spektrum, do kteF
Jednoznačně se nám připojuj® k silné \ zbývá vnořit Rezrače»
to jest v Tvé terminologii nežengté - M. % t ar ohl ádsne c ké f nické - a 93zi těmito všemi Pnici (vŠe-^«ě : uvědoměle pa—
sporně ten dosud nejmužnější X a možno-liM^i Banici) je neti, to jest ani na stará kolen© ge Padlý AÄfici, až do smrv Kleci sVvy jako na pranýři vystavovaný, s Kt Anděl ovšem
prachem a hnojem našich okresních silnic a ceň^y uvláčenými
liehometněji, v kočičím stříbře s pozlátku ©Sterto v^c og
k tomu, už naposled X jeho Panictví má Silně Mu
Zmužilou « řeckou (a ne X zvířeckou) notu^ to bud
Mužnou,
váno. Bezru? je zkrátka jedním t těch našich anděla
teto(zbojníků: ne slovenských Jánošíků, ale jejich morav
anků
slezských pobratimů, Janků ) z légií Thébských xjkde
be stáli v boji na život*"© na smrt už ne pouzí přátelé, v
milenci (téže Lásky* v téže jediné, zmužilé Andělské Lásdv”
Bezruč je Łąkędaimonan» (Mimochodem jeho vášeň pro - řeckou
antiku 30 obecně známaj stejně jako pro vzdělání klasické t
jsa z křemene, nemohl nemilovat mramor - abych to řekl Tvou,
geologickou řečí). Je-li Bezruč zkrátka největší Chlap (spra
ce zase nikdy vulgární "chlap* v nízkém smyslu toho slova)mezi našimi Básníky, je-li Chlap plný utajené, žárlivě střeže
né, tvrdé i plaché, cudné i mužné, něžné i čisté Lásky - zkráV
ke Muž jak se aatří, Muž plný nejen Síly, Inteligence, Vůle,
Rozumu, ale i Žrota - třebas dobře utajovaného (což nelze
naprosto říci o jiném "supermanu* ý.ské poesie* S. K. Neumannoviv , je-li Be zruč Muž^hrž^tým^ §, že i Je
ho láska a milování jsou silnější než smrti a že k tomu jen
TeO- Jednoznačně Odolný Typ, jen Ty Jednoznačně Odolné Typy
Si Hledá (Sobě Podobný, K Obrazu Svému Stvořený)xsiezský Typ i
LL

napříště až gen hrabalovské Libně), a ověsm, už z břehu na
šeho století, je tu další "mládenec-proti-své-vůli" (jistě
in spe už dlouho dopředu šfastně ženatý,ale jako z udělání
osudu leda s tím neveselým "Pneumotoraxem , leda s tím Česko
slovenským Zauberbergem Tatranské loljanky sestačící oženit)
mladý nebožtík Wolker (duše stejně pokoušená ženami, jako klá
šterní - askteická na ^ém^ně o^udni^ zmátlá věčně přitažli
vým wicleřovským střihenf/šo^sŤtx^s^ono - patrně rodového anglikenismu), tento jediný skutečný protestant ^aší poesie,
studený pa the tik, moralista i zas pragmäWcTÄĽŠtanský synek)
až do morku kostí : žádný Yesenin (přes tu chrysantému v klo
pě) a taky žádný mladý Oskar Wilde, jak si někdy snažíme na
mluvit, třebas dandy šijící u Nehery (a zásadně z látek an
glických) •
Pokud pak jde o skutečně tělesně realisovanou (v poesii zaži
tou) lásku muže k muži, tedy tento řecký Eros (křestsnský éros andělský) ve výlučně padlé poloze (jak se také sluší na
-kadęnta l),zato často a¥ s dojemnou bezbranností jej resonuge’ü“n^s jediný Karásek ze Lvovic (náš pozdní Platen, ře
klo by se) * a ovšem (po Mnoha nocích Richarda Weinera , před
jímajících daleko dopředu julíeno-greenovskou samotu jednoho

všechnu prvotní padlost i katolicismus zasnoubený s řeckou an
tikou i povinnou dialektiku tohoto neplnění tělem v nemožném
a skrze nemožné gž ted a tad^ (společnou třeba s Karáskem) —
se však přece jen-Tä~nG-äj te5, po padesátce, ale převážně až
tea) domnívám překračovat svůj stín, a lépe si rozumět o an
dělské povaze této své - mnou jedině slavené - Jediné,(Božské)
Lásky* Krátce} Mým ideálem je t^a bezvýhradně Dante* byl-li
v první života mého půli Anakreon. (Ale nechci o sobě.)
No a to je tak asi spektrum, do kterého zbývá vnořit Bearuče.
Jednoznačně se nám připojuje k silné linii "fctarohládeneckéf to jest v Tvé terminologii neženaté - přesně : uvědoměle pa
nické - a $ezi těmito všemi Ŕ nici (všemi, námi Panici) je ne
sporně ten dosud nejmužnědší : a možno-lijtak říci, až do smr
ti, to jest ani na stará kolena Be Padlý 'Anděl : Anděl ovšem
v Meči sl vy jako na pranýři vys tavovaný, s křídly uvláčenými
prachem a hnojem našich okresních silnic a cest: o to víc, oč
lichometněji, v kočičím stříbře a pozlátku oštalířovanými. A
k tomu, už naposled : jeho Panictví má Silně Mužskou, Mužnou,
Zmužilou - řeckou (a ne j zvířeckou) notuj to budiž konstato
váno. Bezruč"je 'zkrátka jedním t těch našich andělských Janků
(zbojníků: ne slovenských Jánošíků, ale jejich moravských a
slezských pobratimů, ^anků ) z légií Thébských : kde vedle se
be stáli v boji na živôTa na smrt už ne pouzí přátelé, ale
milenci (téže Lásky* v téže jediné, zmužilé Andělské Lásce) z
Bezruč je Lakedaimonan. (Mimochodem jeho vášeň pro - řeckou antiku ge obecně známa} stejně jako pro vzdělání k^lasické i
jsa z křemene, nemohl nemiloval mramor - abych to řekl Tvou,
geologickou řečí). Je-li Bezruč zkrátka největší Chlap (apřece zase nikdy vulgární "chlap* v nízkém smyslu toho slova)me
zi našimi Básníky, je-li Chlap plný utajené, žárlivě střeže
né, tvrdé i plaché, cudné i mužné, něžné i čisté Lásky - zkrát
ke Muž jak se patří, Muž plný nejen Síly, Inteligence, Vůle,
Rozumu, ale i Erota - třebas dobře utajovaného (což nelze

Kô láska a milováni gsou silnější než smrt: a že k tomu jen
Ten Jednoznačně Odolný Typ, jen Ty Jednoznačně Odolné Typy
Si Hledá tSobe Podobný, K Obrazu Svému Stvořený)tglezský Typ i

Milencem - i Miláčkem (obdobně jako u Nerudy) Bezručovým mo
hl být zkrátka jen ten jediný - (Slezskýí) - NAROĎ : Nikdovíc, a nikdo mí» fiárod, který navíc - a to byla velká Miloš
pro Bezruče - pred 3ého očima - umřel : dlouze umíral - až
v r. 1945 dostal ránu z milosti. K čemuž odhalený Bezřuě
opravdu jen bezmocně - bez rukou, bezruce, bezruč-ky přihlí
žel. Obdivovaný za tolikerou (bezrukou) Lásku : Láska bez skut
ků ge mrtvá. T© je opravdová a jediná Tragika života Bezru
čova : že nechal zabít někoho, koho víc než sebe miloval.Ale
pozor: toho nechal zabít už v tom okamžiku, kdy dovolil pro
trhnout clonu anonymity - ve své lásce. Bezruč mohl Milovat
gen jako NIKDO: protože Miloval Ideál příliš Božský - jakmi
le Miloval už Jen Jako NsOO , tak tuto svou lásku neunes: a
umÄel s ní. Jako Básníc - i Člověk : ale každý jeho vzded^každý Škrt do písku ještě prozrazoval vzlyk podříznutého slaví
ka, spár a dráp na smrt poraněného orla: dokonávajícíh® med
věda, posledního osamělého vlka z bezkydsl^ých hor. R»X*Ł**
Requiescet In Pace. Byl to velký člověk - a až do konce -gk
říkáč Ty, 9 i já gistím : Génius. Jeho tragedie : měl gen
Křídla (třebas nikdy - leda pozlátkem - poskvrněná křídla)neměl ruce. Kterými by ne gen objímal - ©le i - podepřel,mlč
ky podpořil, konal, vzal meč : tr.stal i stavěl na nohy. Ale
- nesudrae příliš přísně Hy, kteří také milujeme - a kterým u
nohou umírá t Morava. Ještě ani nepokřtěný Náš šohaj: Národ
Moravský 1 A Jaké Potomstvo rodí půda Tvoje i
Bezruč (Bá ník) zaměstnaný : slova (Tvoje) velmi hluboká, ostrovid nejpotřefcnčg^í - o tom opravdu ještě nikdo valně ne
psal : "Tvorba při zaměstnání je hrdinstvím”. Ovšem i naopak:
"tvorba bez zaměstnání - většinou - jen patvorba". Bůh prostě
chce od nás vše, chce tuto dvojí směnuj ay kteří přicházíme
na svět i jako lidí i jako*' *And§lé" - budeme také z této dvo
jí hřivny dvakráte souzeni. Nikoho z nás "znamenaných" zaji
sté nespasí pouhý náš "génius", pouhá křídla dostatečně roz
pjatá, a snad příliš neožehlá (nepřizlacená)s i jako prostý
člověk každý, a to až do poslední mrtě, musíme se - všude kd
třeba (i tem kde se dobývá chleba) - ©svědčit. Ale i naopak:
kdybychom žili jako světci a tuto svou druhou hřivnu, druhý
kříž nepozvedli a nerozmnožili, nevím, nevím, zda by pro nás
byle možná spása. Asi byl© : ale jen k hanbě naší : jen jako
ubozí dveřníci mohli bychom někde v negnižším pruhu Ráje (tak
jako prýští světlo nad prahem Štěrbinou zpode dveří) požívat
Přítomnost Boží - ale. ač Zpěv sám, žízeň Zjjěvu sama - nesmě
li bychom se na ždy připojit k Chvalozpěvu Andělů Před Trůněn
Hospodinovým - a přitom celou V čnost cítili, jak tam - neza
zpíván tím jediným hlasem - chybí hlas právě náš i
Bezruč a náboženství : znal jsem (znám ještě: nebof ještě ži
je i) jednoho z přesvědčení, do morku kosti - spravedlivého
Ateistu, který slzel vždycky kdykoliv mi (a bylo to jen ve
chvílích nejdůvěrnejších) recitoval (vel$i krásně, s hlubo
kým porozuměním) svou - Bezručovu - báseň vůbec nejmilejší,
Hrąbyn - to místo, kde před ním, a najednou jako i předemnou,
jako živý, s bělúčkými klasy, a už nachýlený, "kázal - pan
farář BBhm.” Bezruč ovšem je mi (a ovšem, ne jeň”pro tuto
oged^nelou - ale přitom zas i jedinečnou, mnoho vypovídající
básenl) - Bezruč ge mi náboženským člověkem par excellence.
Nejde tu o jeho "světový názor". Spíš o to, co ^íká, a ja;»,
říká - zs svými verši, v nich, neg’hloubeji. A to zvoní a du
ní Bohem jek nejčistší, nejtvrdší zvonovina. Zvláštní rozbor
by si ovšem zasloužil ^ruh jeho zbožnosti - která je jaksi
fatální : a to by nebyl Ükol lehký. Do^jaké.ipíry Amqr y^ti.
jTUrcadlem) Amora Del (a
Mor© JibminiT - tn je irWt
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ne knihu, na rozjímání v rozsahu aspoň týdenních exercicií.
Trošku se tea tím thematem zabývám: posloužím časem, jak dou
fám, výsledky« A sněd i v jazyce - jakým to jedině může být
vysloveno : Zpěvem«
Tedy: Dík, stonásobný, a PánBůh ZaplaK - za BlZKUČE. Legiti
muješ se tím jako velká duše, bdělý duch, ostrého a jasného
soudu - a neobyčejné pravdivosti. Nejen sekera: Zvonovin© l
A ještě na závěr: jestližes řekl (pleše, mimochodem* ale vrou
cně: zaznamenali jsme l) velké slovo chvály o mém Jiném ves
míru. a že neprávem ho řadím do pouhých Dokumentů, řekl jsi
je v pravý čas. Já mám u sebe bud lidi p?IIIS“naElízko, a z
nich mi někdo něco takového neřekne - nemůže říct - tady mu
sím čekat spíš ty - s přátelskou nelítost-ostí napřažené ru
ce : obě ruce * šaršouny, meče plamenné : mílu ícíř nic neod
pouštějící, tvrdě vychovávající. Anebo - jsou to lidé, kteří
distanc milují e pro sebe si žádají jaksi ex professo, a ta
ky aby se snad nespletli, lidé zkrátka opatrní, prosíraWíoAle i já potřebuji přátelský hlas - ©zvuk, ozvěnu: abych věděl,
Že nečiním a nejdu marně, darmo.

Zdeňku Gábo, dík za Tvůj přátelský Hlas : v pravou chvíli pronešenýj nebojácný, jak to mám rád : jat to oba milujeme. Byli
jsme si sesláni - jak věřím, na popud Miloše Dvořáka - ale
BBohem samým : vytrvejme v této vzájemné lásce i k Slovu, k
rodné Moravě - po Bezručovsky (Nerudovsky) řečeno - k Témuž
Miláčkovi, Národu.
Á k druhému Miláčkovi - Církvi, Mystickému Tělu Kristovu : ovšem ne jen Tělu, ne mrtvému Tělu : v Letnicově Nekompromis
ním Větru Svatodušním Všechen žár Nebes I Chlad Země Vydechu
jícím - na svá, jediná, tatáž Prsa strážně nás přitahujícím,
k sobě Vinoucím« To opravdu není z^dný BBŽ-BUC (Tělo Bez Bur
kou, Be Nohou - e nanonec i : bez Hlavy)« A My - jak odpoví
me My ?
Není pochyb: máme přece nejen srdce a jazyk, máme - pbě * ru
ce : jedna patří (ta od Srdce) Církvi, jedna Vlasti - ale i
Naopak. A : Obě Patří Srdci , Obě Dvojjediné Naší Vlasti (Ne
beské i Pozemské) - zrovna tak jak to napsal trefně Sušil :
MDvé krásek Spanilých v mé$ srdci si vzdělalo stánek,
CXx*l£6V A Vlast
Každé m..* Každé Z Nich Dám S^dce Své Celé."

Ale: jak se to může státi T Dávat ne Bezruč - Ale
Obouruč. Oběma rukama. Kuběna i Gába - Gába i
Kuběna. Gottesgabe (Boží Dar) - I Ancilla Del Děvka, Kuběna Páně«
Archanděl ^griel - A Ja KUB Zápasící S Tím An
dělem Ne hsrně, Po Celou (Vž skoro Dvacet Let
Trvající Ngc): Já, Děvka Páně.
A nemusí přitom, ovšem, vědět, Levice, Co Dě
lá Pravice. - - Ale někdy i to je dobře.
Je dobře, Zdeno, že jsi na světě: A že se
Držíš: Barde Sumperský, Zbojníku Moravský.
Stůj Pevně I Pro Mne, I Při líněV Bohu a Pánu Svém.
(Eůh Hrad Můj A Tyrz Má - Nezapomínej. Ale
Jen Národ /Může Být/ Toho Hradu A té Tvrze Dostatečně Pevné
Geologické Podlomí: Skutečný Kámen, Zá”ící Granit - a žádnej
’ňa Černej k’ámen lom”• Je Čas milovat nelítostně a bez sebelítosti:Z Milosti Boží a V Kráse,Mluvit Pravdu.) Pevně Tvůj: JK.

Karel Hlaváček

nÁvŠTĚva

/Jiřímu Karáskovi/

Jsem uzamčený pavilon v dnech slavné návštěvy,
jejž postavil kdos v dobách bizarních

( ty dávno byly - Či snad vůbec nebyly ?)

v kout parku zapadlý, v střed nedotknutých vod...

Snad po věky už obrůstal mě bolehlav
(neb když jeg požali, byl prý ho celý stoh,

že spálil celou vegetaci ostrým dýmem svým)}

a těch včel na jeho květech, duše má, těch včel...
(6 sžíravé plameny bolesti i 6 nemocní,

jimž k občerstvení podávaly milosrdné sestry med !)
Dnes přišli dělníci po můstku visutém

(neb den je slavné návštěvy) a přišli s kosami;
slyš I - jak se tiše klade pode rytmy jejich plných rozmachů

(aí stříká jed I).
Přišli -

a vsadili pár labutí v střed nedotknutých vod,
viz, $ak nenadálým děsem plaší se a bijí perutí
(£ spadlé požáry v klín jezera,

<5 ustydlé a šerem uvadlé v dně tlících jeho vod i).
Žnec jeden prožal si už cestu bolehlavů dýmem houstnoucím,

má rozšířené zřítelnice (děsné symptomy O
a druhý, třetí... celý zástup jich...

a serii gest lomených, z nichž cítíš čišet děs,

zr

přew rty Jim padá somnembuly hovor, bez akcentu, dutě plechový»

6 * slavná návštěva - návštěva Jde * intimní návštěva...

Už klíče chrastí ve dveřích..«
Sklo zrcadel se budí z těžkých snů

a vyjeveným pohledem se snaží chytit nejgemnější hyb
(Jenž při vstoupení objeví se Vaším obrysem)
do rámce zrudlých zlat a plyšů pobledlých...

Už klíče chrastí ve dveřích...
Bizarní hrdla majolik, v dně jejich vzácné vůně spí,
se chvějí touhou vydechnout Je, třeba věkem setlelé...

(vždy? Vy Je máte vášnivě tak rád 1).
A zašlý email na kvyadle hodin nástěnných

se chvěje touhou rozhoupnout se v neslyšeném nápřahu

a prorazit to ticho ustydlé v kout nejzazší

s dohrát slední akkord Chopinova adagia,

Jež strojek nedohrál tak dávno, dávno Již...
Už klíče chrastí ve dveřích...
Roh lesní s flétnou rozeschlou,

Jež plny prachu visí na zdi zkříženy,
se chvějí touhou vyloudit! z duší svých

to duo zapomenuté Vám na počest
(to oblíbené duo markýzy, vlas jejíž v kryptě tlí),

to duo, v nocích májových
Jež chvělo v nocturnech do spících alejí

své melodie, plné mollových e tklivých přechodů...
Dveře se otvírají...
<5 slavná návštěvo, návštěvo intimní i

LC
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ZAJÍMAVOSTÍ

O

SALVADORU

DALÍM,

jak se je právě dovídám z jugoslávských novin t týká se to
jeho závěti, kterou učinil, a která se má otevřít až v ro
ce 2004« Vykonavatelem bude jeho dlouholetý přítel fotograf’
Robert De sarno.
Jedná se o pozůstalost - obrazy a jiné,
které Dali věnoval Katalánii, rodnému městu Figueras a Špa
nělsku vůbec, také dceři své žehy Cecilii Eluard. Jedná se
asi o 700 děl z různých období, které jsou zatím umístěny
ve "Věži Galatea” - t j. ’’věži GAIA ” v jeho domě ve Figue
ras, což bude po jeho smrti jeho muzeum.

Jinak Dali žije a bydlí ve svém domě, pod dohledem lékařů,
upoután na lůžko po popáleninách, které utrpěl před třemi
lety, čili pověsti o nějakém psychiatrickém sanatoriu jsou
zcela nesmyslné.
Dali se vrátil do rodného města v r. 1981, rok nato obdržel
od Krále Juana Carlose (kterému věnoval 3 obrazy) titul markýze. Jinak tam píšou senzace, jako že je mimo jiné vlast
níkem asi 6. 000 000 $, akcií, několika domů, parcel, umě
lecké sbírky s 2.000 položkami, zámku, v němž je pochována
Gala atd.

Dali vyloučil z pozůstalostního řízení svou sestru Annu Marii, která nesouhlasila s jeho sňatkem s Galou. Letos se
dožívá 84 1st, zdá se, v plné duševní pohodě.

Tož takhle to je. Co takhle mu poslat k narozeninám‘*zdraviciT
”...H$dně zdraví do delších let přejí Jirka, Jarda, Milivoj, vnoučata a pravnoučata.••"

Třeba by nám jeho sekretář poslal pohlednici s podpisem.

Tolik o tom - srdečně
zdraví
MH.
x/ Resp. Dali tohoto pána ustanovil vlastníkem svých autcrskýeh práv, zde se dožije vykonání závěti, je drahá věc.
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(In Pectore)

Vaše Excelence, velmi vážený pane spolkový presidente,

velmi jsem váhal zda Vám napsat, ale je to věc svědomí.Jsem
anonymnířadový (veřejně naprosto neexponovaný) občanhstátu
sousedícího s Vaším Rakouskem - ČSSR - shodou okolností povoláním historik (uraění), který má to "Štěstí" že může sle
dovat na televizní obrazovce občas program OKF - Vídeň I a
II (i když ani to ne tak jek bych chtěl, poněvadž "velkory
sostí” rakouského ministerstva pošt mi ~ stejně jako odtatním Šatným posluchačům Vaší televise z Jižní Moravy a Slove
nska bylo zastaveno zasílání "přehledu pořadů* - u nás nedo
stupného ; tak se ve Vaší republice, kde dochází takřka den
ně k milionovým zpronevěrám e korupčním oférám, četří na opravda jednou konkrétních kult mích stycích so sousedním s
státe® - jistě na správném místě : ale kvůli tomu Vám ovšem
nepíšu)«
Dlouhotrvající, zavilá, ledové cílevědomá, brutální a nená
vistná kampaň, kterou rozpoutaly prostředky veřejného mínění
hned po Vašem zvolení absolutní vétčinou národa do nejvyěší
státní funkce - president© Rakouské republiky na z eis urči
tých místech ve světě s bohužel i ve Vaší vlasti proti Vaší
osobě (a osobnosti) - považuji osobně (ač nejsem občan Vaše
ho státu: a mohu tedy soudit jen podle toho co vidím a sly
ším ve Vaší telovisl) podle svého nejlepšího vědomí a svědo
mí - a v tom nejsem zdaleka sám - za absurdně nespravedli vou, donebe vol «•jící, satansky chladnokrevně vedenou štvani
ci, která má jediný cíl - Vás, Kurta^^gl^hag, ani ne tak
osobně (i když dnes už i osobněT77”jškó spľ^ živoucí symbol
konkrétního statečného odporu v věci zásadní (osvědčované
ho v zájmu* věci společné - pro bono rei pullicae) ve funk
ci pre-sidenta republiky - zničit.
Nemíním vůbec analysovet chatrnost a protismyslnost "důkazů*
VsČich (ve svých světovládných ambicích uražených) žalobeů(jejichž jediná "pravda" je pouze onou Goebbelsovou nechval
ně známou tisc^krát opakovanou lží) - všech oněch jako napovel jednu píseň spustivších žalobců (zpod Kahlenbergu stej
ně jako od východních břehů Středomoří anebo jejich bratr—í
zpoza Atlantiku), celou tu Špatně narsžírovanou komedii s*komisí historiků", která nakonec nemohla než konstatovat Vaši
nevinu ve věci zásadního obvinění (z údajných válečných zlo
činů)} všechny nahonera vyrobené "důkazy" usvědčujíc z podvr
hu. Zbyl jí jen jediný vágní "ergamen." (kterým mimocho em
zcela překročila svou kompetenci vědeckého sboru) - globál
ní moralisov 'ní typu "Mittwisserschaftftže jste přece "rausel
vědět" o nacistických zvěrstvech); jenom gn^gasagt - pokud

jdö o nějakou imaginární vinu Vašeho "spol vědomí** (a '‘neod
porování zlému") - to jest současně i "kolektivní vinu* Va
šeho těžce zkoušeného, do požáru druhé světové války strže
ného národa (a jeho tehdy dospiělé mužské části, pridělenéjednoduše ke zbrani* jako vždycky a všude za takových okol
ností) - nemíním vůbec sikutovet, poněvadž se to příčí zdra
vému rozumu $ kdo z (tehdy dospělých) mužů v dnešním Sakousku by obstál » kdo (mutatls mutandis) by vůbec kdekoliv na
světě obstál - vinen prostě (jako člověk a - muž) už tím,že
se vůbec narodil, Že se vůbec opovážil existovat* a nespa chat ihned sebevraždu v prvním konkrétním konfliktu víle své
a vůle držitelů moci ? Ano : dědičný hřích existuje ale
jednou provždy ho sňal (a denně snímá, jak spolu vaříme)Ten,
který prolil Krev pro nás pro všechny - a ne proto, aby ne
lítostně byly jitřeny staré rányř aby krví nevinných
byly
špiněny nové a nové oběti - oběti bohužel, téže základní vi
ny - vůle Slov ka k zlémuj vždycky k zlému, pokud ss (s Kri
stem a v kristu) nerozhodl jednou provždy odpustit, vždycky
znova odpouštět a otevřít se lásce a milosrdenství•
V této souvislosti se zvláště pokrytecky jeví neutuchající?
cynické obvinování Vaší osoby z imaginárních, ničím nedolo
žených "zločinů* - k nim" mělo nota bene dojít před ví® než
pětačtyřiceti lety I - ; jaké to bezpříkladně farizejské ob
vinování právě ze strahy těch, jejichž ozbrojen^”môô dnes a
denně nepoonovnatělně brutálním způsobem ( za mlčenlivé©sou*
hlasu anebo dle potřeby i za nestoudně veřejného přispěníza
oceánských, přátel) nepřestává mučit a vraždit (a tedy velmi
konkrétními zloäiny proti lidskosti — před očima celého světa^ hubit) nespravedlivě ujařmený, ubohý a statečný národ Pa
lestinců*
Aby tedy bylo jasno* pokud jde o Vaši tzv. "osobní vinu" jsem pevně přesvědčen o Vaší úplné nevině na válečných zlo
činech - co" dokazuje kromě výslovné konstatace "komise hists?oriků" při nejmenxím již t n prostý fakt, že během celé
tsk zavilé kampaně (ale nb. ani za celých více ne ž 40 let)
nebyl v tomto směru předložen sni jediný důkaz. A pokud jde
o. tzv. "Mitwisserschaft" (o to že jste "musel vědět" o zlo
činech nacistických pohlavárů) jo tato argumentace stejně bezzubá , j‘ko s druhé str«ny (a to právě dnes no pozadí ve
lmi konkrétních zločinů proti lidskosti) demagogicky nactiu
trhačná, s.velmi reálr.ým "trámem" ve vlastním oku imaginární
Ifísfe v cizím oku vytýkající, zkrátka - v pravém slova smy
slu farizejská * hodná bohužel právě těch tradic, ^.teré vše
chny fr^rize je, zákoníky, Herodesy, Kaifáše a BarabáMe jako
pojem.a výstrahu ne svět vůbec přivedly* a to sotva k rado
sti Tidstva.
Jrem si samozřejmě velmi dobře vědom,že existuje i velmi s&tlá trsdicg vedle tohoto stínu - tradice, které note bene «
právě křestanství vděčí za svůj vznik (stejně tak jako vím,
že v každém lidském rodu a pospolitosti je veden nepřetrži
tý zápas mezi dobrem e zlem). Zdůrazňuji tedy na tomto místě
aby mi bylo dobře rozuměno (co e si nemusím zdůrazňovat pro
Vás !)* Že - stejně jako Vy - nejsem oni já žádný anti-semita; nejsem vůbec žádný "anti"- n polemisuji s žádn^^clověkem Si národem jgko_ ta kováni. 0 to víc však se cítím povinen
postavit vůči zlúVvů^i^zI^ vůli, at už jeho nositelem 3» ja
ký chce národ TTCčlověk (je mi jen upřímně líto, pokud m*vý
tky vůči zlovůli jen některých příslušníků zcela určitéhonSroda vztáhnou snad jistí lidé i proti všem dalším příslušní
kům téhož národa,kte^í jrou plni dobré vůle, a tedy bez vii^i
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A jost-š k té “Mitwisserschaft" (k tomu spoluvědomí - vin,bez
práví): kdo dnes nehřešíme "r'poluvědomím“ o tisíci křivdách,
které se, Sel, dějí na celém sváté (a bohužel právě rukama mnohých z tich, kteří jsou v prvních ředéch útoku ne Vás), a
kdo k tomu nemlčíme * jako kupř. p. spolkový kancléř Wranitz
ky, který si (aby snad nepohoršil právě tyto harcovníky) myje
ruce © la Pontius Pilatus, nechávaje “statečně“ rozhodnout Vás
o Vaší (ne)vině : postoj obzvláště mravný, jen co je pravda -

Vaše Excelence, pane presidente, obracím se k Vám v téchtopro
Vás tak těžkých chvílích Vašeho Života s projevem dokonalé úety, úplné solidárnosti a pevné důvěry v Prozřetelnost Boží,
která nedopustí, abyste se dal zviklat» A? Vás ani na okamžik
nezachvátí slabost (slabost přece jen zranitelného Sloveksl),
a sebemenší pomyšlení na odstoupení z Vašeho tak zodpov dného a Čestného úřadu, kterým Vás pověřil rakouský lid«
Nejde vůbec oVaŠi osobu. Vaše osobní statečnost je jednou z
posledních (a současně jednou z prvních í) nadějí (obrzozsné)
staré dobré Evropy a zárove/n živým příkladem udatně prokazo
vaných ctností antických i kraslánských vůči vzedmutému moři
do Šílenství rozběsněné nenávisti, té nenávisti, která už je
dnou svolávala Krev Nevinného na sebe a své potomky. Nejste
nepodoben ve svém utrpení, pane presidente, Ježíši Kristu,ja
ko ostatně žádný hanobený člověk (a tím spíš člověk, na němž
sni ten Pilát se celou svou komisí viny nenalézá): Ecce Homol
A protože Vy přitom jste a musíte být skutečná osobnost - na
pravém místě - a ne jen anonymní osobo, budiž vzdána trojná
sob velká chvála a sláva Vaší statečnosti, rozvaze, křestenské trpělivosti, klidu, mírnosti i pevnosti, které oevědčujete (jak je toho schopno jen dobré svědomí) a s nimiž snášíte
(pro Sakousko i celé lidstvo) tuto svou těžkou zkoušku (naši
zkoušku I), Stejně jako-už nyní - budiž s lítostí konstatová
na den ode dne se zvětšující (sama na sebe žalu, ící) hanba hanbe všech těch, kteří po celá dlouhá léta nic neměli proti
Vám k yž jste pomáhal řídit běh tohoto světa z míst nejvýš ších (q také nejodtažitíjších), ale kteří Vám nelítostně odpřiséhli zkázu ve chvíli kdy jste (třebas bezděčně) zkřížil
cesty jejich zájmů osobních - jejich šílené pýchy»
Bohužel se musím já - a se mnou i další početní Véši sousedé
(spjatí s Vámi v dobrém i ve zlém toliké historickými i uultůrními pouty e tradicemi) - hanbit nejen ze brutalitu Vašich
nepřátel zahraničních ale i za celou řadu pokřivených rakous
kých du“iček chvějících se strachem před ’'míněním ciziny“ (a
s nimi a vedle nich za ten houf na cizí trýzni se přiživují
cích rozněcovačů senzací): kéž by Vaše imposantní, vzpřímená
postava pomohla narovnat časem páteř i jim (a kéž by za jeji
ch poblouzení nemusel Vxš národ přinášet příliš velké oběti).
Je pro mne, Vaše Excelence, i pro všechny stejně smýšlející,
velkou útěchou, že většina Vašeho národa stojí za Vámi (spo
lu s celým spravedlivým lidstvem, se všemi lidmi^dobré vůle)»
UŽ pro tyto spravedlnost milující musíte vyTrvá€“ná~šv3m~m3sta, třebas by Vás to stálg obět najvyšší. Nezapomínejte: ne
děláte to pro sebe» Vzpomeňte na Líistro Nazaretského, který
už jednou stál na vyvýšeném místě před rozb sněnou lůzou, na
tom jediném místě určeném spravedlivým v takových případech
(když jde o vše): na Pranýři, na kameni Gabbatha.
Boží pomoc i požehnání (a st.álou přemluvu Panny Marie Vítěz
né, která vždy jextě ochránila Vídeň před Turky q křestanctvo před vekšrými $• rseény)pro Vás i pro lía^ousko vyprošuji
o v hluboké úcto se před Vámi skláním Váš Jiřx Kuběna.

3í

Alexandr Sergejevič Puškin

Č Í Ž E K

Zapomněv na les, na svobodu,
nevolný čížek nade mnou

zobe své zrní, cáká vodu

a těší se svou písničkou«

/překlad L.D. /

3^

Alexandr Sergejevič Puškin

CHLAPCI

PO

PAMÁTNÍKU

(Do alba Pavlu knížeti Vjazemskému)

Že jsi můj milý Pavel,

Dávám Ti povel :
Miluj tohle i to,
Nedělej tohleto.
A pozor dej t pokyn je jasný.

Pozdrav Tě Bůh : o Ty můj krásný I

/I82 7/

Alexandr Sergejevič Puškin
ÁRIJÓN

Byl plný člun a mnoho násj
Ti jedni plachtu napínali

A druzí vesly, ráz a ráz,

Do vln se družně opírali.
Náč vůdce mlčky těžký člun
sám řídil, u kormidla stonej

pln důvěry, prost nepokoje já tány budil z lyry strun,
já plavcům zpíval.*. Vlna divá
vtom zvr la člun a propast chtivá

mé druhy zhltla I - Sadby hrou
sám, pěvec tajemný, z nich zbývám.

Z vod vyvržen, »as hymny zpívám

jak dřív a mokrou řízu svou

si v slunci suaím pod skalou.

/překlad L.D. ?/

CT.

VLASTENCI

!

KATOLÍCI

MORAVŠTÍ

Nastala doba, abychom se obnovili duchem. Nejedny smutné výjevy věku našeho dosvědčují hlasitě, že usiluje nepřítel, ví
ce než kdy, našiti koukolu na roli Boží, by naskrze udušena by*
la šíje nebeské, svátými apoštoly Cyrilem a Methodem našim přec
kům přinesená. Denně rostoucí nevěra, liché náhledy o svobodě,
zvláště pak hříšný spánek, do něhož se lid v pohodlném pokoji
tak rád ukonejšivá, byly toho příčinou, že nejeden z nás potra
til živé povědomí, jaké to Štěstí pravým katolíkem býti.

Odtud sobě vyložíme, že mnozí tam hledají spásy, kde ji nikdy
nalézti nelze. Či zda-li ke spa-sení, nežli v Kristu a v Jeho
svaté Církvi ? - Pohlédněmež na všechny strany kolkolem, všude
státníkové nejzkuŠenSjší s důvěrou obracéjí zreky své k Církvi
katolické, vidouce v ní jedinou skálu, o kterou se rozrazit! mo
hou vzteklé útoky živlů nepřátleských, uznávající v ní nezvrat
ný sloup a utvrzení pravdy uprostřed měnivých myšlenek lidských
vítajíce v ní bezpečnou Štěpnici lepšího pokolení lidského.

Moravané J Katolíci l Povstanmež ze spánku, by nám neodňal Pán
vinici, vida, Že nepřinášíme leč plané ovoce víry křesťanské.
Netečnost jedněch musí proměnit! se v horlivost, nevědomost a
hříšný život jiných musí ustoupit! skalopevné přesvědčenosti a
obcování křesťanskému. Vizte, kterak neúnavně sestavuje nepří
tel pravdy vojska svá proti Církvi Páně ł - časopisy, obrazy,
divadla, vůbec negvědomité zneužívání slova, živého i tisku znáť
on upotřebováti ku svedení neostaržitých a neopatrných oveče-k
Kris ových. Což e vadí nám, bychom jemu na odpor touže zbraní
ho odbíjeli T - Bu&aež jako bratři Makkabeové, hájíce vlast mi
lou a Církev mnohem dražší - a dá Pán, že mu§í padnout! Anti
ochus věku našeho, kterýž nám chce odejmout! dědictví CyrilloMethodŠjské.
Proto jsme se sstoupili v tábor posvátný, nazvaný "DŽDICTVÍ

SV. CIBIŁIA A METHODA*, abychom duchovní boj vedli pod těmito
oslavenými vůdci proti pohanstvu, jakový bylo jim véstl před
tisíciletím samým. /.../
Tentýž duch církevní, který oblažil předky naše ústy sv. ble-

hožívěstů, nyní opět hromovým hlasem bouří odešlých zavítal

sr

k nám v rodiny, obe® e městečka naše, aby náš milý lld slo
vanský kolísaje se mezi nevěrou ©d západu a roztržkou od vý
chodu, v úzkém spojení s pastýři sv mi nejen sára ve víře řím
skokatolické pevně setrval, nýbrž jak slovem, tak zvláště krás
ným. životem a důvěrnou modlitbou soukmenovce na východě od mat
ky Církve odtržené do jednoty přivést! se snažil.
V Brně, na den sv. Víta, patrona českého i moravského

1850.

Podepsáni i
ga užší výbor Dědictví sv. C. a M. 8

professor, starosta
Robert Šujsrl^, kaplan dómský, tajemník
Eduard-Karlík, kaplan a sv. Magdaleny, pokladník
spirituál, jednatel
Ostatní výbor :
prelát rajhradský
Ludvík lidi, děkan v Oujezdě
Bedřich-hrabě Sylva-Tarouca, kněz církevní
» professor
Or. Beda Dudik, professor

S21iiLl&22&£žl£8» professor
Tomáš^Procházka, kaplan v ÍMančicích
£žiDÍÍŽ£^^2£2Í^» duchovní správce v Bohdelicích
&Sg£JÉŠiíí&» lokální v Nosislsvi
Tomáš Šimbera. lokální v Komíně
au..glotgj, kaplan v Žer® tie ich
Jsn^Bílý, kaplan v Židlochovicích
Jan Fáhorgký, kaplan v Židlochovicích
Bedřichy» kaplan v Ou ezdě
Í52DŽÍŠ®^-.£2ÍS?22» ^séaktor ’’Hlasu*
Karel 3elinka2 kaplan v Líšni.
/ 2 Provolání, sepsaného při vzniku DĚDICTVÍ SVt CYHILLA A
METHODĚJE P. Janem Bílým/.

Poznámka s Jméno "Dědictví” přijato od *Dědictví sv. Václava”,
žaTo^eň^Ro r. 1669 zemřelou Márií steyerovou, matkou slavného
vlastence - jezuity. /Převzato z monografie Br P.Vychodila:F.Sušá

Eliška Krásnohorská

MILENCŮ PŘÁNÍ

Učiň ty mě štíhlou jedlí,

já tě nebem učiním,
by se naše mysli zvedly

mde vSsdni hluk » dýni
byohaa dbttl n sum eil,

J®ik nás soudí ohledný ftvět,
bychoa t&a el ndlaSali

prvn*, vłd^, naposled*

(Z máje žití 1871)
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(Beze Slova a Bez Poznámek)
- K ZámkuaPodzámčí:
Do času A Do Skutečnosti !

Jsme s Petrem D. (mým mladým kolegou z práce) služebně na
jakémsi opuštěném "státním hradu a sámku" $ je to konkrét
ně jakoby lednice - ale namísto Lednice je to vlastně naše
nedávno v novostavbě provedená - řečkovická samoobsluha (Z Domu Otce Mého Učinili Jste Tržiště : motá se mi, ještě
te5, v polobdění, polosnech v hlavě) - může to krátce a do
bře být kdekoli na Národa Roli Dědičné - a my jsme jako ob
vykle v roli důvěrně mrzutých (Špatně placených) Správců Po
kladu (anebo spíš jakýchsi -bohužel nezbytných- pomahačů
těch neviditelných a - jako obvykle se
Skutek
ných Správců Pokladu). Majitelem Je Stát - A St t Je £lkd£»
Majitelem Jc Lid A Lid.Jsou Všichni - A Všichni A Nikdo ,
Tento je iný Strašlivý Pán Jakoby Nám Odpovídal v té vykra
dené Prázdnotě (všech těch jako nekonečných skladových pro
stor) a v předjitrním (nebo večerním) šeru slovy Písma : Je
rich Jméno Je Množství, poněvadž je jich Mnoho. Tedy: To co
odborně hlídáme, už Není Sams Q Sobě Kvalita Žádná, Ale prá
vě že Pouhá Záležitost (Démon l) Kvantity.
A ! S Námi Tady J - Jaksi Inkognito - uprostřed Vch půl-nočních a polou-denních ndělých mátoh a - ani za živého bo
ha už usnout nemohoucích - snů - - Ještě Někdo : PůvodnKJeště Ab Crigo Se Odvozující) "Poslední Majitel“ (jak se kdy
si říkalo s nemístnou důvěrností ve sloganu utrápených sta
řičkých kastelánů a postelních podrobností chtivých zludraČelých návštěvníků první generace, než i ti všichni - páni
i kmáni, průvodci in návštevníci - už dávno, dávno tomu postupně vymřeli), tedy zámecký pán : ale mohl by to být do
cela dobře i “kapitalista“ - není to jen tak jednoznačně feu
dál - tento Muž v středních letech, prostředního vzrůstu,pod
saditý, ba s b 'lékem, s bradkou - ale velmi pohyblivý - ob
lečen s jistou šedivou (nám dobře známou) pomačkanou elegan
cí podobá se nejspíš k smrti unudenému - a nyní pro změnu

3/

(předrevolučně t vlastně u?, po-revolučné) dolekanému - bárinovi z Čechova (který si sám před sebou a - před "Soudem
Dějin* - hraje na schovávanou, a hlavně ze všeho nejvíc hledí
- neusnout a : zapomenout, usnout a : nezapomenout - odpu
stit ale nezapomínat l) Te y : obvyklá a-ni ryba ani rak z
oněch posledních (ani jak nevědoucích!) jeětě blahých ti
táni ic-) ských dob - z let někdy kolem roku 1910 * z oné do
by kdy s oprávněným pocitem zaslouženého prvenství báječní
mladí baroni ještě naposled (a vždy úspěšně) závodili na (ta
ké ele nejen) prvních strojích motorových i létacích i ale rybg
te* a i ad?; jaksi sdílející solidárně (a legitimně) s námi dvě
ma náhodou odborně přítomnými naše špatné svědomí - Svědomí
našeho navzdory všemu bdělého Incognita» našeho v soula-du
se vším zbabělého mimikry pod povrhcem letargického Uagsjöä “
zkrátka e dobře obyčejná ra^2r£_LQj pouze jaksi se (při Má
sle na Hlaví svého - faktického nebo imaginárního í - aajetnictví) na rozdíl od nás dvou ještě (do krve) stydící , ba
přímo vyděšeně svého dopadení (odhalení svého stále ještě
skutečného - mr> jetnicKého - zájmu í odhalení svého majetnictví - a tudíž zodpovědnosti a zájmu) se obávající.
Ä je proč x dole, směrem k "autobusové zastávce* se mihne,
stápějíc se v předjitřní mízo (nebo? není večer, je jitro !),
mihne se znovu a blikne lampička, ozvou se kroky» Poslední
Žje jitel prchá náhle zděšeně na svých nízkých nožičkách, tře
sa svým mohutným životem (trochu jako onen Strýček Harry ne
bo Sam v černobíle - a hlavně krvavě ! - pruhovaných karika
turách Dikobrazu ze zelených, tučných a třikrát blahých Käet
Kvetoucí Utopie před Smrtí Stalinovou; dávno, dávbo již to
mu.. co jsme na panské louce čechrali tuto pouze a jen obro
zeneckou, jinak nejedlou-)' mateřídoušku), ale poněvadž záhy
pozná, že kdyby opustil (naše samoobslužní) loubí, byl by(poznán a - ) ztracen - obrátí se na úprku, a Žadoní na nás (so
lidárně) a (se zbytečnou ponížeností) dojemně úpěnlivě, a?
ho proboha, schováme : což plísto giníme ( i když b blahovol
nou pomalostí zkušenějších : než Tenhle Imaginární Správce

Zámku DOJDE ggg k nám na místo činu se svou služební svítil
ničkou - a-čli vůbec kdy dojde - vždy? ho vlastně s výjimkou
Franze Kafky.- a možná a-ni toho - nikdo na Vlastfaí Oěi Nikdy
Neviděl !); ale Majitglm Trochu Neskutečný, ale Opravdový Zá
mecký Pán, Není K Utišení (Protože Ví, Narozdíl Od Nás, Jimž

to Může Být Putna, Za Co Ness v Tu Chvíli Odpovědnost) pokud
jde o Majetek a Hřivnu ne přece jen sobě svěřenou, ale o opravdovou Národa Holi Dědičnou.
Dobře : zamčeme ho (i a jeho strachem, pro nás bláhovým. - a
hlavně bezpředmětným, i když vzdáleně, jako z nekonečné dáli,
jaksi pochopitelným) - lépe řečeno - svěříme mu (Petr vyndá
z kapsy svých umudlaných džínsů) takový docela obyčejný ošoupaný klíč kterékoliv Třinácté Komnaty, a Náš Opětovný Skuteč
ný Vládce (Soudce A Pán : 6 vítej Mám, Pane Náš I) Radostí
Přímo Panáčkuje - te^ je v tom opravdová důvěra a důvěrnost přímo šibalská radost spolulotrů-kluků (to jsme je obelstilil).

Konec Noci : Nástup Dne.
Vidím už jen - na služebním kanapi kdesi v koutka Třinácté Ko
mnaty výborně se vyspěvšího - Jocipána, Majitele, Feudála a
Kapitalistu - jak vesele, a zrovna s písničkou na rtech, pře
dává (vr&cí) Petru Klíč s jenže běda, to už není onen včerej
ší (třebas pomačkaný) Zámecký Pán, to je do růžové vyspalý, ba
nálně vymydlený a vyštěniSkovaný, nažehlený a do služby odda
ně vykrešú ící, samou horlivostí poskakující pen správce • zá
mecký kastelán a nejnovější ředitel - vedoucí památkového ob
jektu (VPO) s. Mikulka z MX-87.

Jaká Proměna I
Zůstali jsme s Petrem smutni*

A Už ani nejsem s ^etrem,
jsem Sám.
Vcházím (jaká proměnaI) z Levého křídla - jaksi zrcadlově pro
vedeného horního traktu buchlovického zámku, Flory, ale tento
krát jsou to pravé Buchlovice - ještě feudálnípro Pána v léno
nám všem svěřené, skutečné feudum (od něhož jednou Pán nás všech
bude ptát svou hřivnu): dokcnce vidím za zábradlím proti sma
ragdové zeleni parku producírovat se (krokem zlodějským, hlasem
ďábelským, zjevem andělským) ve svých petrolínových skvrnách,
rozlitých na kaluži oblohy (teJ po ránu nebesky modré) pravé ne
falšované zámecké ^áyy.

Na té - kolmo do parteru (ale ještě ve výši náspu Flory) směrnm
do parku (a jako někam hluboko do Aleje Dějin) vybíhající balu
strádě vidím sedět dvě postavy. Jsou to - anebo nejsou - manže4«

lá (: ale i kdyby !) - v každém případě bratr a sestra. Je
Jitro. Dívají se na mne smutne, důvěrně (to už není ins dů
věrnost nemístná, spíš naopak*} trocha vyčítavě (pni na to - totiž vyčítat mi - mají právo ; protože mneoba milují I):
budím se v slzách. Ano, jsou to skuteční mí páni (páni i mé
ho Zámku): Nás všech zámečtí páni.

Qna - osůbke ?r§ŠHä vzdálenější (do průhledu aleje dějin vys/uhutíjáí), taky z roku 1910, v perlově šedém úboru, s čer
ným, mušlovitě vydutým, lovecky protáhlým kloboučkem ne ušle
chtilé hlavě, - trochu s výrazem mladé Zdenky Braunerové,spí
še ale vtělená Urozenost zavazující, skutečná &autesse, No Liesse oblige an sich (velmi nehezká, velmi inteligentní»vel
mi smutná, velmi milá : zkrátka sestra i), takto jakákoliv hra
běnka Coudenhove-Callerghi, Petřweld-Kittberg-Károly-Berchtoldová, ruce v klíně, neříká vůbec nic, jenom &ledí. Doufá, vě
ří a hledí : bez pomoci a beze slov : v Této Zemi a Na Této
Planetě, v Tom Ještě Ne a Už Ne Našem čase - V Nesmírném Milo
srdenství A Lásce - tady v tom zeleném a žlutém perku — v Dla
ni Boží.

Oą - ale Bože můj, vždyt ten ani ne už tak Sechovovský, a ná
padně zeštíhloval, bs dokonce velmi štíhlý pán - oděný s rilkovskou, už dokonce ani ne mačkavou (sie taky ne nemačkavou)
lehce odmítavou elegancí - s tuhým stojacím límečkem a - šoférskou čepicí v klíně - vždy? je to Hugo hrabě Mensdorf,dnas
přece neskutečný, řádně registrovaný šofér Taxislužby v Pra
ze 6 /AD 1987/ ale přitom i nekonečně Skutečný (Zámecký) - Třebas Tam Trvale Nepřítomný - Pán : a jak je vidět, nejen
n& Boskovicích. Všude kolem je totiž - Země Boží.

Jenže už není rok 1910,
ba ani IX, ani T?.
Ale také už není (když se probouzím)
rok 1987. A Nejde Tu ^en 0 Nějakých
Těch gedmdesát Let.
Je Čas (Boží Čas: NejvyŠŠí čas, Ten Největší Dar Nám Všem:
od Boha - ale i od Nás Všech - Ten Jediný Pán - Pravý Zámecký
Pán, Pravý Pán Zámku - Jeho Skutečná Mlost Pan Hrabě (Kníže
Pán t), - Nyní I Vždycky Z Opravdové Milosti Boží (a Z Milo
stivého Uvážení Jeho Nejosvícenější Výosti, Nejvznešenější Je-

ki

snosti Opravdového Svaté ííšc římské Císaře, Krále českého
i Jferkrabí moravského): z Milosti Boží i Vůle člověka Jediný
Skutečný Pán T*č, Zde Někde Znovu Mezi Námi V Zámku A Podzámčí)
Je Po hevoláci.

A Jak Se Tak Z Toho Předivného Snu
Probouzím,
Začnu hned psát, co jsem říkal (cím jsem se jako bránil - ale
v lásce bránil) Zámeckému Pánu (správci vinice) na uvítanou t

j2_SL'£2XS^ji_^Ti2^§A..Íe„ígSi2_^Í£2^_Ztratil
Syou31echtu(Ž3 Tato *leclta 7tratila svůj Národ)- protože
není takto_nikohg, na kom by se mchl národ
tak_ jako_v_r gdines _jsou71i_t u_ jeö těj_yzhlédne_dítě
od talíř© vždy nejprve k rodičům, jí-li správné (drží-li tu
lžíci už "aufrecht”), má-ii správné manýry a móresy (a pozdě-

ji_i : n říká-li přes mez dovolenou - nějakou.Vu svou uladigy
kou hloupost - jenom aby to pak nebyla opovážlivost i) - a jepozději,_když_už_rodičů není i.anebo zase y jiných véqgoh,
vzhlédne aspoň ke staršímu brctru; tato vnitřní kontrola je
fiez^tná i dovíme se všechno pg jdříy^Doma, y rodinně - měkčejjA moudřeji, přiměřeněji a hlavně včas - aby nás potom ve
lhostejném, velkém a Často opravdu i zlém světě na každém kroku_neg;:kal 8pk 7 ą taképroto...”

ale tady v těch místech (je 3/4 na 7 ráno, na Ště
drý Den, jitro Naroże í Božího, Narození Toho, Pro Koho "Ne
bylo Místa V HospoděJ ač mu patřila celá Země, a kdo taky mu........... „ ~ ,
íi ne syé - Nepoznán a t^dv _ .
sel přibít fee Svým « Napffzräán inkognito,
s o kterého se taktéž museli třást, jakmile se nocí rozlehly
kroky a zablikaly slidičské lampičky všech blokově příslužných
uličních pomocníků a jejich Herodesů,«. ) tady v těchto mís
tech toho nechávám, protože si uvědo^iu^i, ^^grogt^ ^on^gepisuji slovo, která dávno přede mnou řg&ž~I~5~5
e stále říká (řekl a říká í také proto je tek nesprávná ona
"opravená” mešní formule v dnešním druhovatiránském - a hlavně
reálně socialistickém, bezprizorném a bezhlavém, rozhodně však

bczbiskupském znění : při ^nus Del každý římsko-katolický
kknčz diecéze, bojím se, nikoliv jen brněnské, má totiž na
řízeno říkat, a také jako opravdu poslušný říká (Ejhle, Sę^
ránek Boží I) teS už jen to kdoví kým e jak oprávněným své
volně zaváděné ’’který na sobe vzal”, namísto jedině správného
"který snímá”; qui toli ť*-Mpeccat© raun cl i : hříchy světa *)|
to první je sice také pravda, ale jen golo-pravdg (půl BdSnís půl zlý sen) a tedy celá lež, zatímco jen to druhé, původní
znění - už ne dost dobré - znení, je celá, vyšší pravda - za
hrnující i ten nemístný smrtící historismus, i ta — přesně vza
to věčnou pochybu (o dostatečnosti i vůbec skutečnosti takové
oběti : prosím. Vás, po dvoutisíci letech, e kdoví jak to ten
krát vůbec bylo.*, ž ejhle Onen Jed Z Ráje, Pozdvihovaný však
při této druhá versi Ne sán o sobě , ale pouze v Ciboriu a Ka
lichu Spásy : jenom skrzeposvěcené dlaně a Žhavým uhlíkem ob
mytá ústa spásy - v aktu i mystériu
~ a jen
také poživatelný, a pak už dokonce nepostradatelný - třebas
nevýslovný a proto také vůbec nevyslovovaný - k prospěchu nás
všech J) - ale nechávám toho, protože vidím, Me zapisujú jen
to co za rané už dávno říká /už dávno a dávno
8 přesto
znovu a znovu pokorně a soustředěn© říká (a nejen Jakubu Demlovi, a už vůbec ne pouze nekdě stranou do ouška presidentu
Masarykovi na jaroměřickém náměstí), ale coigm-goguloj, před
celým NárodemOn Nekorunovaný Pán Celého Podzámčí, Opravdu Dů
stojný A Noblesní representant Nás Všech, Pan Učitel Školy Ná
rodní (ba i Té Vyšší Dívčí), Učitel A Básník Národa, Otokar
Březina, Vítající (jako Kegenschori z Jakobina) se všemi námi
(svými dětmi) Jediného Páha Nás Všech, Skutečného Pána Nehas
a Země (který Právě Dnes 1 "Nám, Nám, Narodil Se") :

- až hp vidím jek nám
(těma svýma krásnýma, štíhlýma, bezbrannýma rukama myslitele)
taktuje
e hlasem Básníka Udává Ton a S Námi A Za Nás První Zpívá
A Tec! UŽ Jen (Skrze Nás)
Statečně Vyspevuje U Jeslí (V tom Našem Chlívě Celonárodním.)
A Jak Zpívaje, Dvakráte Se Modlí :
"6 Vítej Nám, Pane Náš,
Tvůj Lid Tě radostně Vítá i”

/24. XII. 1987, 06,45/

Quintius Horatius Flaccus

BUDU

ŽÍT ...

Trvalegší než kov pomník gsem dokonal,

Snící n&ä přepych zdí královských pyramíd,
Jehož Hlôdsvý déšf s bésnivou vichřicí
Zni&it nebude s to, ani řad nesčetných

Dlouhých roků a Čas do věků letící.

Ne, gá nezemru věím, unikne Sarti část
Valná bytosti mé. Porostu čerstvou vždy
Slávou, dokavad kněz ne Kapitolský vrch
Bude stoupat a s ním mlčících panen sbor.

Slaven budu, Že tam, kde se proud Äufidu
Hlučně valí, že tam, v kragi kde žíznivém
Vládl rolníků® svým Dounus, ten z psance král,

Umný eiolský spčv první áe@IS převedl
V písně italské zvuk» Ty měj ten pyšný dar,
Melpomeno, v němž tvou zásluhu znám, a pře3

Delfským vavříhem

ověnčit skráně mé l

/r. 23 po Kr., přeložil Ferdinand Stiebitz/

Rainer Maria Rilke
B Á S N Í K

Bez Tebe, chvike má, jsem pustý.

Ranami k'ídel Tvých jssm zneklidněn.
Sám : co ale počna s dsty ?
A s nocí svoa ? k čemu tni den í

Milenka nemám, a dům taky ne,

Aniž místo, kde zůstávám.
Ale vSechny vcci, kterým se vydávám,
Tea už bohatý jsou a vydávají mne.

Vítězslav Hálek

NEKAMENUJTE

PROROKY

Nekamenujte proroky I

Neb oni jsou jak ptáci,
kdo po nich hodil Kamenem,

k těm víc se nenavrací.

Soud Boží na se národ zve,
jenž pěvce své ctít neví,

a Nestrašnější kletbou jest,

když Bůh odejmul zpěvy.
Jet srdce pěvců nejčistší

a všeho hněvu prosté,
co on vám zpíval od srdce,

to ve svém srdci noste i

E

A R V O

X

:

V A L T O N ,

estonský spisovatel,

ESSR

(výňatek z interwiev)
Každý den se menilo moje mínění o české
kulturę (pri návStčve v ČSSR - v Prazekoncem roku 1987). Když jsem přijížděl,
ciel jsem určitou představu o zdejší sił
tuaci. Byl jsem přesvědčen, že duch še
desátých let je v oficiální kultuře dtále živý. Myslel jsem si to, protože^nás
se ten duch zachoval. Po příjezdu jsem
viděl, že to byl omyl. Zakrátko jsem ale zjistil, Že existují kultury dvě. 0ficiální a opravdová kultura neoficiální.
Pak mě zlobilo, že se vzájemně neprolínají. Objevil jsem však i pokusy o jaký“
si průnik a měl jsem z toho radost. My
slím, že je potřeba, aby takových poku
sů bylo víc, že je třeba, jak to jen jde,
vylézat z děrm aby lidi znali oficiální
kulturu, ta skutečná jména. Nelze se do
nekonečna utápět v tom, že jsem mučed nik, že mě nikdo nezná a nikdo mi nero
zumí. V tom jste, nezlobte se, trochu za
mrzli. 2 mého pohledu Estonce, který si
něco takového nemůže v rámci národa pro
stě dovolit, je to nepřijatelné. Jsme on
ly národ e nemůžeme mít dvě kultury.

(Lidové noviny, roč. 1,S. 1)

SOUZVUK

DVOU

SRDCÍ

Dvojí Přípitek
I
(Jediná)
Píseň
Silvestrovské Noci
Poesie I Proza

( 5 : 14 t 6 : 6 s 4 s 16 : 25 : 4 i 13 )

I. Amor Lei i

Být Vždycky A Sám
A Mít Pravdu, Pravda Boží, (^ýt Na ^ravdě Boží.)

Prosté Se Nemýlit.
Věrný. Až X Smrti, Být.
Mrtev Světu

Bdít Jako Všemu Lidu Neznámý Vojín Absolutna
Pod Hvězdami Na Své Vartě : Mezi Svými Panici, Ach Nízámí !
(Bak Mezi Zajíci.)
Pod Hvězdami
Vystřílenými Z Jediného Kulometu.

II. Amor Fati s
Být Kdy A Jek Chci

A Mít ’Pravda*. Svou Pravdu. (Pravdu A Nic Než Pravdu.)
Trvat Zkrátka Na Svém.

Být Na Omylu. Žít.
S ÍSelým Světem
V Partě Spát Jako Napoleon Bonaparte První A

Jediný Pod Sluncem Na Tvé Struně : Ne Jí Spraně Je Putna,
Ach Mozarte. (Všechno Putna

Jen Ne Kutna.
Pod Sluncem Které Dál Si Střílí Ze VSech Světů

V

DESET

OTÁZEK

PRO

JIŘÍHO

KUBĚNU

(Od Zdeňka Gáby)

1. Jiří Kuběno, básníku opravdový b nesporný, ge známo, šes
začal psát poezii poměrné brzy a ža už Tvoj® jinošské básně
byly podivuhodně vyspělé. Mohl bys nám prozradit, kdy, v ko
lika letech svého věku ses rozhodl pro poezii, to jest vsa
dit na ni celý svůj £ivot Ť

Nejdřív k oslgvení :
zd® jsem, Zdenku Gábo, básník opravdový e nesporný jen pro
Teba, popřípadě pro okruh přátel*TSelm si ovsom z toho srd
ce vážíai) - anebo zda jsem gím skutečně, 13. i pro celou ob
běsnost i pospolitost lidskou a rodovou, pro Církev A yi&st.
bečeno tady urnás Na Moravě poau3ilovsku| to necht prověří
sám Sas, jen-na one ničím neodsuplovateina skutečnost světa
v ’’hodihě pravdy’,* experi-entum crucis - ”tvrdá realita”.
Je ovšem pravde , že až dosud nám mnohým (tím chci říci, že
zdaleka ne pouze mně) byla právě ta konfrontace se Sirěímpu
blikem odpírána. V tomto smyslu jsme dosud velmi n<> počáttcus
ale v tom právě 3$ velikost chvíle. A kdoví, aož; á i tohoto
večera.
A tak právě v táto na-d§ji Vás všechny - Tebe, Zdenku Gábo,
který otázky kladeš, i Vás všechny přítomné, Vás dávno zná
mé i ^novS poznávané /.../, kteří si pomáháte (už tím, že
äste tu se mnou) 3$ zodpovědět - ještě jednou pozdravuji ns
návštěvě ve sk^točnéra hájemství Apollonově, v ssmém srdci m
poesie t u Zdenka - u Jiřího Kuběny.

x

x

Kdy že jsem se to rozhodl pro poesii, kdy jsem se odhodlal
vsadit ns ni celý svůj život ?
Třeba onoho 29» ledna A21ÍL asi v. 1/2 7 večer v řraza na Hanspaule a, kdy asem v praeóvně sv4ho otce, za tiché přít oma
sti colé rodiny napsal
černé hodince svou - vůbec první
literami vyve_enou báaen, nazvanou Loutka (jak už název sám
napovídá, Šlo tu öni8n i počin podsTÉln^“prvo-stvořitalakýi
boho-edamovský)•
Ale vím proco, že tonu bylo mnohem dřív : třeba tehdy, když
jsem zg skučivých zimních večerů, vraceje se ze školy, už. jgko prvňáček, v česeeh krátce po hey^iohiáaé, při úplném za
temnění, sám pro sěbs ”ši v myslí sve ® hlavně ve svém srdci
skládaly! notoval něco jako zaříkávodla, ochranné písně,
potorppaiony. demonstrující mou vroucí dötinn©« zbožnost,Me
ra m’le být ochranou před úklady tolika drtivých, děsivých
sil.
Ale poesie ve mně žila (anebo spíS: já jsem žil v ní) ještě
dávno dřív, než jsem ji poulil jako (mocného) štítu před dé-

vlastně odevždy. Pro Poesii jsem ae nijak nemusel rozhodovat,
s také vlastné nrozhodl. S íš byly někdy chvíle -a běda, celá
lát« - Že jsem. na ní z?pomíňal - na toto své mně vždy zrejmé
poslání - a musel se pak rozpomenout.
Ale chceš-li další rozhodující datum spíše životní než literár
ni, je j í m určitě Rezník nadé Rezníky t Boží l*el o roku 1955(sla
vené tam tehdy v nedali J BV "Jaem áeň poznal
vestibulu"'Lední
kého zámku (za "hlaholu zvonů s hlasú”, přímo se srdce BoaitSxo
váho průvodu ke mně vystupujícího) e pan ona noc z 25* n© žS.če.
vence téhož mana hradě Bítově. kdy mne - uT'deva t en 5c t íl e 14h.
navštívil - "J TTo'Vf^Tený“Předobraz i mlčenlivé Proroctví celého
mého budoucího *ivota ( a zcela určitě té ©ho první, temnější
půle) - On, tehdy sotva 181etý gdeněk , Tento Nadlouho Příští H<
mes I Okamžitý Anděl ,vě st ovální cel c me Poesie, a dárce jejího
(mého jména) n V-Tkyt KMÉťENA. který’’ješT©1 této noci vzal mí
(jen emu podanou) ruku aby mne odvedl lunou ozářenou, fascinují
cí krajinou, údolím Léthé-Zeletavky do střadu samých Pekel t do
srdce každého Fáje chutnaného námi už ne D^tmi tady na zemi): do
toho jediného místa zrodu každého Básníkaj a takto ze mne učinil
Orfea - na výpravě za ztraceným Sájera, za mou Poesií (jeátě v
WEšIřví mi tak důvěrné blízkou e samozřejmou) - na cestě za tou
to mou Eurydikou tady ne zemi provždy ztracenou (Jirko Koedle).

x
Ale ani tímto prvním mým velemezníkem méíe rozhod ování pro poesii
nekončí i právě naopak. Trvá až dodnes. 1
Přeletí^-lx jen heslovitě ty chvíle vůbec nejdlležitějží, vidím
jako ten malý Niels Holgersson Xunáäenj dosaď n« hřbetě Husákově
hluboko dole pod sebou všechny ty další Boží lesy, končiny posta
ru zápotocké i bezbřeze novotné, vSehhny ty nadále hořce trva-jísamoty i chvilkové obecné svobody, e v nich, namátkou :
Bítov y červenciJ^2§» kdy jsem se, ©si tam u Madony v Lipové
aleji rozhodl ”ro sve jméno ^uoěna; ŽŽ♦ nrosinge 196O kdy mna
na svém dřevěném Trúbu v Tesová "príí^^Oa^ svou Śmrt Dlouho Oče
kávanou Jakub Demi : aby mu zbylo už jen Mest neděl na této pla
netě, tedy právě to povinné Šestinedělí. Ale jako básník plně sto«
jící nejen sám za sebou, nýbrž k neeně už i gę svým dílem jsem se
zrodil až 8, máje 1962 - však práv, v den Zdeňkových 25.narozenin
vůbec první“strąnku svého příštího Oils I, krve Ve yíno.(£do má
rád hlubSí souvislosti, tomu udávámT”^© se Tď síaTó v den, aasvěcený odedávna Zjevení Sv. Arch, .tíichaela« a právě v uvedené době
II, Koncilu přesvícený ne svátek Panny žfe ie Všech Lilos ti - nevin
lze-li gi vůbec přát lepší^hY^d.nou 'konstelací pro vypluti n&
palubě rgo, ©ch toho méhoHjSxa , z© Zlstýia Kounem Poesie i)
Nemusím ani dodávat * že to pořád nade mnou bděl stejně Strážný j&0 strašný Anděl Zdenka 1 do^u jsem Jej a skrze Nej Miloval, byl
v Naději Skrze Nej A S Ním, A Věřil Skrze Něho, Jím A V Něm, Dotud
jsem Zpíval, dotud jsem tak van? "psal* ▼ třebas to bylo vždy pro
ti zdravému rozumu všeho lidstva © Jakékoliv Zkušenosti, Pravděpo
dobnosti i útěše Této Země, o Hanbě s tím vším úzce souvis^^0^
eni nemluvě t Doku' j 01a se nestyděl i nadále být ostouzen (nebot
Stud Za Stud, Krev Za Krev? tak Zní S^arý Zákon Ka*dé Poesie)» do
kud jsem se styděl ns z© Vinu Či Nevinu Svou, ale Za Nedostatek
Vína (aa úplně chybíš jící i ten ne jmen'-í náznak pocitu Viny) u těch
všech ne přece mne, ale Božské Víno Ostouzejících - dotud jsem byl
Básníkem.

Leden a červenec roku 1971, Doryforos a Ganymedes, pfedstavug i d^ojí rozloučení s tímt o Krásným s ílsnstvím ' (odtud 303
jich ton.podstatně posmrtný), a - bezmála se Životem. Primo
v sebezničujícím paroxysmatu tvorby, tvorby bez milosti,zou
falé tvorby na.vlastní pěst, utrpěl jsem tehdy v šílené pro
ms thejské výhni svij srdeční záchvat - z naprostého vyčerpá
ní (Peroxysrny Lásky a Vůle I)s tep» 220/min. Však také t pgrox^smýlní^tachykardie i Ha 8 let jsem umřel jako Básníc t
a~ga£ô clôvelc
V roce 1979. 1982 pozpátku jsem vlezl znovu do Poesie, jako
o o Avals nekt er á příliš velká zvířata z AAchy Noe, když už jích
v oné příliš výběrové příbuznosti po prvním poklesnutí krva
vých vln všeobecné potopy na tak úzkém prostoru nebylo tře
ba! vycouval jsem zadkem napřed rovnou do pornu Vína, do Daru
Vína, do Vína Oiesie jako Pouhého Daru, Pouhého Opojení, Do
Hahby Noe, Do Vínu Noe.
k
Tb ne druhý, ale vůbec první Mezník nad Mezníky, nad#
Všechny ostatní Snící v mém životš'jeko nad okresníky patní*
ky Horatiův Obelisk, Vůbec Nejvýznamnější Btetum V Mýbh Ději
nách Člověkař Dě jinécK Básníka, okamžik í^ého Konečného Povot
láni K Poesii Ze Tmy A Krve Země Do Jasu A Vytříbeného Nekta
ru Samých Nebes !
6erpna 1982 krátce před Půlnocí na Proměnění Páně, opět na*
Bítově - tehdy se znovu, třebas až na druhé straně Léthé, Že
le tavky, otevřely Brány Temností Pekelných, A V ^ejich Veře
jích Stál Anděl Nového Zákona, Tajemství Víry, Omluvy Nové a
Věčné, Archanděl Révy t Už Ne Pouhý* Třebas SebesladŠÍ, pře
se vždy ^sko ýČÍ Krev, přece vždy po lidské Krvi chutnající
Předobraz Bohočlověka, Už Ne Pouhý Syn Smrti, Syn Adamův,ale
3eH0"všŘútku Andělské Naplnění -Opojné Jak Sp*“eh» Víno, Až
Do Krve Šlehající jak KOPŘIVA> ífsokujicí jak Ledová Sprcha^
jako Stud. ZMPGfe. Žde^k"Kopřiva t Metla I hvězda, Vlasatice
1 Jitřenka i Ne gen gog^iys, ale"’i Zdeněk.
i.zdbA I
ůé bo Svého Jména Možná Dvojjediný (už 27 let Hluchým Nebem A
Slepým Osudem jen jako marně prorokovaný a přece až te* jako
v Dvojjediném Rozmaru Nebes I Pekel Náhle Naplněný), gdenęk
Co Do Způsoby X Podstaty Však Najisto.Jedinečný i Jediný^
2. Zdongk Jako Předjitřní Paprsek V Životě Mém Naprosto Nově
We Oživující, Z Lůna Otce I Syna Už Od Věčnosti Vstříc Mi
Vycházející, Ale Přece Až Tec, Právě Jen^Tea A £en_Zde_Někde
Skrze Ducha Svatého Jako Ta Jediná, JiT?nZ”nvözda--”Ä”jäS6
N ční Stráž jři St ídání Věků - Na Vteřina Přesně Ke Mně Se
Dostavující (Na Mém Nebi I Tady Na Zemi)jv
3, Zdeněk, Ten po moravsky ne víc a ne min, než HVEZDON ( Hvě
zd one kA ždeněk l), Onen Vpravdě Skutečný Syn Nejvyssí Touhy NeBešTô Jifřu“2oneSného Usmíření I Nejhlubšího Zoufalství Tem
not Konečně Zplakavších Nad Výdělkem, §dengk _ gyn Hvězdy Mo
ří I Veškeré, Jediné A Už Poslední Nade'je Lidstva V Srdci Mne
Ubohého, Mne DSvk/ Páně. Zdeněk V Srdci Mém Právě Počatý (v
Tom Srdci kuběny, milující ADo Té Chvíle Mnoho : Mnoho,ale
ne Krásně, jak pravíEcclesiasticus i)j
é.ZdgňeS^íškrze Mne Navždy Nehodného) Učitel Lásky Nové A Věčné
Andělský Prvozasvětitel I Božský Spolu/s/tvořitel Mé PoesieJ
Zdeněk, Ten v černočerném Lese Mém Až Dotud Jen Jako Zapome
nulé Svjtlo Tajně Hořící Rubín Hvozdíku, Poztrácenými Anděly
Vyplakaná Srdceryvná Má. Hvězda, Poslední Krůpěj, Skrytá Slzič
ka Panny Marie;

f

6* Zdeněk« Má Naděj Poslední A Prvá, Zdeněk, Víno Mé Káně,
Zdeněk« Zázrak Mého proměnění 5
ZÚBNŽK První A Jediný.

A^e musí ni vystoupit z času : či spíš,znovu vstoupit do času.
At Za Tohoto Dávno Prorokova ého, Nového, Jediného Anděla Mé
Poesie* Za Nový Zákon Mého Života I Slova Mluví Mé Dílo, A Za
Ten - jak pevně doufám - Znovuzelený Strom Plody Které rodí:
tak v roce 198| - tam. v Očistné Lázni posvátných Karlovarských
Vod na svět přišlí Blíženci V Krvi (v Krvi už nejen mé, nejen
lidské krvi: v Krvi téhož dvojjediného Boholidského studu, téže
Káně I), v roce 1986 pak (cestou přes Jeruzalém do Nazareta,oklikou přes Prahu k Moravě) právě k mým padesátým narozeninám
nebesy mně
nejen mně, kéž skrge m| celé této Zemi) da
rovaná Tounafvuoec Nejušlechtilejěí, Zízen Hv zdy Jitřní - Ží
zeň Po Háji’, Po Vlasti webeské Už Tady.
A je tu - onen plod vůbec poslední - z léta roku minulého i ze
zlomu let 1987/1988 * s kterým se stále ;Uště mazlím ve svém kou
tě sestinedelky,(s jehož jméno zatím neprozradím), plod nesený
- hrdě i tajně - pod sr cem za vyšší, strmě velehorskou harmo
nií, kde se začíná (však právě tam 22_I£2^2i£Í2fe» na Goetlem
pofstrčeném Dívánu Západovýchodním)~^ňôďbii Nemožné : Qhe/n a
Vod© , Sever«®?p5§”T“jíhe^eSôď7”Ôhen I Víno.

Ale kdyby tu (ve výčtu nejdůležitějších mezníků) byly jen
Je tu MORAVA, je tu obroda našeho ž22isšengtví - a ta at vypov-vídá - a také už vypovídá -sama za”sebě~-"3Erods. dávno až ne
pen má i

Chceš největší - protože nadosobní - mezník v mém životě vůbecx
ono rozhodnutí vloni (je možné Že teprv vlonif) o první sobotě
v února (tedy přesně před 1 rokem, 1 měsícem. 1 týdnem a 1 dnem)
při SOtináoh Josefa Šafaříka, kdy jsme se všichni - jak tuto
živi sedíme - sešli v nedůvěře i v důvěře v tom společném, ší
leném snu, snu katolickém, snu všeobecném 3 učinit se Pány Domu
gvého, Být Tady Společně Mezi Sebou Doma V onom Duchovním í”velmi“^ónkrétním fýsickém prostoru, který Slouje MORAVA - Vlast a
Církev, Církev A Vlast.
Hle, také Rozhodnutí - a jaké rozhodnutí se Pro Slovo činěné Tě
lem, Zde a Tady, %nže Rozhodnutí až ne Pouze Osobní,uB - jak
pevně věřím - plné svobodné rozhodnutí z V^le Boží Pracovat Na
Národa Roli Dědičné 3 Rozhodnutí^na_Národa_Roli_Dědičné Už Ne
Jen Toužené A Sněné, ©le UskutQČnôväň^T^Ié^BÔIä^MSj^^^estačí
jen Vypráhnout Volky, Přijmout Po-osly, Vytřepat Prach z Topánků a zamířit útokem směrem k Vyšehradu s na Velehrad I (k Zno
jemské Rotunděl). Vůbec Ne i
Nutno Se Denně. Stále, ^«přetržitě Rozhodovat, Prosvědčovát, Utvrzovat Ve Své Jedině Možné Volbě 3 Volbě Navěky - nutno se
vždy znovu Rozhodnout, případ od případu pro Sladkou Svobodu
Služby Bratřím Právě Zde Někde A Ne Jinde - Pro Vždy Nové A Nové
Plněhí Nadosobní Vůle, Vůle Boží. Církev A Vlast I
A pokud jde o ty naše voly a o ty posly knížecí: jsou-li opravdu
naši, nám ku pomoci daní, pomocí těchto volků pokorných a jen ji
mi - volky nevolky - bude hle, nutno vyorat svou brázdu křížem
krážem ze všech stran, místo hrazené, opus quadrstum - ach ten
to povždy nutný kvadrát slovanského bludného kruhu i - založit
(SBC. A Ty Posly - jsou-li to převlečení verbíři jen Knížecí,

jen zpoza Prahu všenárodní zkázy, hnát je svinským krokem
et si zas jdou, aľ zas metou, odkud přišli, k jejich neumetelům (a a-t si zametou nejdřív před vlastními prahy), jsou-li
však od Boha, ach ti polsové Andělští - pak ^enepustxt Dřív,
ani a vili dřív, A Třebas Už I Zasvítalo, Leč By Nám Požehna
li - Držet Ä Nepustit Se JichDřív Než By Nám Požehnali: A Pak
Už vůbec Ne. Pevně je sevřít dl pasti svých Sj,dcí, do milují
cích Kleští Svých Stehen, do vyprahlých rtů i samého žíznící
ho chřtánu naší Země. Tisíc sto 1st Nám Žehnají Z Nebe, Ale
Nejen Z Nebe, I Zde Někde, A Jen Zde Někde Z této Naší Hodné
Půdy A Krve, Z Naší Sodné ^emě. I Z Plnosti Hlasu Naší Krve,
Z Tebe I Ze MS - Zde Někde V Has A Jen Z Nás - Přehluboko Ja1© Ta Převzácná Suda (ale jen když to i vsy chceme i) vyzařují
Své Požehnání Svatí Syrili a Method t

'JeS UŽ Věru Nezbývá Než Abychom Se /Sami éřed SebautJak Před
Ďáblem, AlewNejen Před Vlastním Duší I Tělem, I Před Celým
Světem 1/ Konečně Jednou lřgža$n^l| Sami. Abychom Jejich Po
žehnání Zbožně Přijali A Rozhojnili - a - jak někde píše Ja
kub Demi - jako Ten čeledín, který za jitra vyjíždí ze statku
svého - svým Bičem Skrze Znamení Svatého Kříže (Velkým Křížem
Sjejn^ Řeckým jako Latinským, Křížem Velkomoravským) - Své Popluží i Všecko Spřežení Své, i Sama Sebe Prežehnali, a - deli
se Do Díla.
Ne už jen příležitostně od plotu k plotu, od mezníku k mezníku
(jako snad dřív) - ale od_meze k mezi, od souvrati k souvrati.
Ach, že jsem Oral, Vláčel, Šlí Zrňólía Souvrati a že přece Nebudu je zíti t 1 Go Na Tom Záleží í Býti Není ^řece Nikterak
(jak nás naučil Jgsef Šafařík : i život sám !) totéž co Míti,
a Zít -Tady Na Zemi- Vůbec Ne To Co Znouti. A I Kdybychom Ora
li-Pustina, Sa-mu Poušt, I Kdybychom Sili Do Větru a i kdyby
naše setba byla jak setba zrnka hořčičného - zrovna jako ta Mo
rava Ifclúčká - naše žně přijdou i

Protože Naše Žně - stejně jako žně Otce Nebeského - nejsou zda«*
leka jen Sklizní Pouhé Zemí - ale především Ženců Samých, a je
jich Srdcí, ach těch jako kůrka chlebová osmahlých a jako stří
da bílých, sladkých těl, ach těch hroznů de-krve (pod listem
tolik podobným listu fíkovému, jenže ne hrůzou Zákona, nýbrž
nejčistším Opojením Milost prekrojeným ) - ©ch těch hnoznů
v tajemném očekávání tam v zelené tmě do krve se zardívajících í
Ano, Nebude Jen Klasobraní, Bude I Vinobraní. Morava věru není
jen Zemí krále Ječmínka, Zemí Dávného Prosa a ještě štyry léta
po skonání světa .přetrvávající Slávy své pravé prostijovské starorežné: Morava je Zemí Svatostánku, Morava Je Zemí Stánku úmlu
vy - Ano,Orte Sama Jediná Je Svatostánkem , Hle Tato Naše Země
Mezi Všemi Semšmi Jediná : Země Bšenice I Révy.
Ach B se Můj, Dobřes A? Si Jsou Tedy /Čechy Dál Zemí Kalicha,
Přehorkého Kalicha chceme Být, Ify Se Rozhodujeme Být, A
Tedy Už Ted Aspoň V Srdci Svém, V tom jedině Rozhodujícím Zrn
ku Každý Jsme - Vinicí Páně- Tou Jako Stáva Révy Krvavou, Jako
Hrozen Vína Zdravou Mora ou - Vlastí Orlice (Nebeské LáskyI)
I Dvojjediného Plodu Jejího, Matky I Syna - Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova I NejSistšího Srdce Mariina - Obou Božských Srdcí :

Ach * A To Ber Jako Mé Ne Pouze „Přání , Ale - Pokud Jde o Mě,
Mé Rozhodnutí Vůbec Poslední : Kéž Už Te^ Každý Jsme V Srdoi
Stém , A A® Já Sám Jsem Napříště Nejen Vlastí Vínečka Bílého
(loho Beránka Po Pravici, Nadevše Milého), ale i Toho Rudého

(Tam Toho Druhého Lotra Po Levici, Který Nakonec a právě tam
nejhlouběji v každém z Nás: když přijde čas s ach e Js Je Ses i
- Dá Si kící) 1 at už Teásä Každý V Sydci Svém, Jsme Na poříčí Žerní
Radosti, -Která Není Z Tohoto Světa - Ale Ach, Darem Bohů - Da
rem Syng^yg^o Své Církvi Vpravdě Svatebním - Darem Nám Všem,
Nám Všem v^ieviě Královským Darera : Mgravoa, Zemí Vína.

2. Psychologie nás učí, a v tomto případě asi právem, že dušev
ní život má tři hlavní složky: £2SHSx cit a I^łł*
3® polic
Tvého názoru jejich důležitost pro tvorbu, konkrétně pro Tvoji
vlastní tvorbu, která je nejdůležitějčí, a která popřípadě bezvýznamná T Odpověď sice tuším, s dost velkou jistotou, ale chíSL

bych ji mít potvrzenou právě od Tebe.

Ani roguą» ani vůle, an^
K^stua sám o sobě vysouší, vůle
sama“Sý~žplodila*Íéd© umínlňecký paskvil, a pouhý cit - ach
Bože, nic nezradí rychleji než citový sebeúkoj.
Tudy cesta nevede: a už vůbec ne v tom smyslu, že by správná
nebo správně načasovaná kombinace těch tří něco zachránila.

Pokud jde o tvorbu :
Nikdo nezvykli, äd" přesvědčení, ostatně vždy znova prověřovaná
zkušeností, že staří^mluvili prgvdu. Nic božského, ani samo stv
ření člověka, něni^mÓí^^ěžďí-sóírace - bez božského y-Dechnu
tí všeoživujícího Božího Dechu i Svátého Ducha.
Inspirací - a te.d už budu mluvit výhradne jen sám za sebe inspirací však nejenže toprv všechno začíná, nýbrž jí musí proti běžné představě velice mnoho předcházet.
Nemyslím tím jenom onu - jaksi samozřejmou * hřivnu povolaných,
tu má kde kdo| narozdíl.od dnes obecného názoru”o~jakési nepot^ébnosti a exklusivnosti poesie (způsobeného soustavným, org©nizova^m zmatkem pseudozasvScenců & svátou tupostí davů) se
domnívám, Se poesie je naopak nejobecnějSí, a vl stn§ jediná
společná lidská"emoce : tato vzpomínka na ráj a - pozor ! v jistém smyslu víc než vzpomínka, také jakási wmesijistota*
ráje: pronik do Ráje všemu navzdory z naží pozemská temnice,
třebas jen na_pir_ęhvilj i to patří k podstatě poesie.

Neexistujena zemi otrlee, který by zážitek Ráje,(tedy zkušenost
Poesie) své první i poslední vlasti i cesty k ní nazpět, neměl.
To by odporovalo lidské přirozenosti. Lidová poesie, ale i Etentalits prostého lidu nám dokazuje pravý opak. Ti,kteří nikQy neče|li Soethoteu fenderersjfech^ligd anebo např. Machovu velebáson Noc, Siní tÔ“vs^ciäou.“geň”pŕôTo, že dovedou poesii žít da18ko“řychleji a hezrpostředněji. aůe ovšem, i nevědoměji : je
nom toto může být racion -lni jádro - později socialisty © sur
realisty tak zdiskrediloveného-požadavku Isidor© hraběte Ducasse, aby *poesii” dělali všichni. Poesie rozumí se tu po nezvelovsku (taky ovšem často zneužitá) jako prostě zmocněný, pl
ný život, jediný hodný toho jména, dávající nám plně okosit své
ho (třebas ztraceného) aspoň ve vzpomínce chutnaného) božství.

To za prvé. Povolaní jsme tedy všichni.

Jedna věc však je prožitek ráje a druhá věc vědomí tohoto pro
žitku; ba přímo 3ého definice, aco víc: Jméno tohoto stavu raj
ského, Jméno Ráje a Jeho Stvoření,
nic
víc a nic méně js úkolem Básníka, hodňlhô-tôho amina7"Vědomá je
vždvcky i Peklo, js Smrt. Prvním údělem Orfeovým (ale i jeho zkou
kou) je Sestup do Pekel.

To jsme pravda ještě velmi daleko před inspirací, ale jiné cesty
není. Jistě: před tímto peklem (před sestupem do pekel) je tře
ba - tímto_2|k^lem - se dát Ukřižovat. Často bez jakékoliv kaděje
přesnegx - v”pařoxystickém rouhání Kaděje všemu navzdory. Básnic
tví tady je hrdlení Kadě je, Krásy, Milosti - Boha Otce A Boha
Sv. Ducha s pravdou a o prrvdu - nejdřív ovsem pouze o tzv. prav
du a gen s tzv. pravdou ("objektivní realitou”) - než ji může
v Krvi a Těle Skrze Kříž vzít skutečně na sebe a za svou Opravdo
vý Syn Boží Aoistinnu Syn Božyj/: Syn Boží A Sýn Člověka, Otec
Budoucího Věka, Dětátko.
: na cestě tímtopeklem, uvědoměním (které vždy bolí-vždy
He íň_ěxtremis, vždy se podobá sebevraždě, děsivému autodsfé) mů
že Eýt“ě”3ě”gÓJiným pomocníkem básníkovým roz-jímání (to jest ono
zůstávýní záchovo se sebou samým, v samotě, na zříceninách, v hlou
bi Koci); konkrétním pomocníkem, který mi tu vždy nesmírně po
mohl, s jejž nemoha ani dost vynachválit, zrcadlem, ale i nejpotřehnější hygienou duchovního života, té příští líhně básníkovy,
je jeho - comožná každodenní - Zápisník, DENÍK. (0 tom co deník
je a není, snad jindy).

Nuže: teprve po překonání, nebo lépe řečeno z překonávání, ještě
lip: přímo v chvíli překonávání paroxysmát Lásky, j^rásy, Naděje
a - nelítostné Pravdy, která náhle vaeplá Vějířem Tonů, Barev,
Tvarů atd. v celé své Smysluplnosti * tedy z Nalezení Skutečné
Pravdy, Krásné iJravdy, Pravdy Milostiplné - vystupuje skutečná
In-^pirąc^e. Je to vždy okamžik Navštívení, lépe : Zvěstování Andtlemí Krásou, Zvěstování(Skrze)Ducha Svatého. Okamžik ne jen
V-Dechn»tí, ale i pokorného přijetí In-Spirace Hedy okamžik
Vdechnutí Svatého Ducha) je okamžikem - Neposkvrněného * Početí
Básně. V tomto smyslu počátek básně je nu ně identický s gestem
testování Panně Marii - jak n^m o tom vypovídá modlitba nejkřesanětější, Anděl Páně : a Báseň, skutečná Báseň, je pak až oním
VítěznýmMagnificat - Překotně Vroucí, I Vznešeně Klidnou Odpově
dí na Tato Inspiracji.
Konkrétně: často mi překypěly básně jako poslední kapka rozjímá
ní přímo v denících. Ale ještě mnohem častěji tak jakjćo u Vrch
lického Giotta - v oné chvíli nejmín čekané, kdy zcela lehounkým
zsklepánZm'ňä"'dveře Díly (kde se pracuje marně: v potu tváře)se
hlašuje DuS© : Duše, říká Vrchlický - e my víme, že svátý Duch.

V takovém okamžiku je třeba nechat všeho. Velmi mnoho básní jsem
napsal, nebo aspoň započal v autobuse, za chůze, na náměstí, při
nepříjemné pracovní poradě, anebo p i holení, při oblékání, a do
konce pri plavání v bazénu - atd - zkrátka v tzv. nejnemožnějších
situacích, tak říkajíc en passant, na pochodu. Důležité úe^reagovat ihned, a přitom praven* Pňě35em*^p&í^ jťiaší vnukS^«=( v ru
chu TJneT potom v pohodlí vlastní“zaby^íenosti velmi snadno přeslechnutelné ), přitom bez jakékoliv námitky,v sobě, skrytě před
svSto^t a vůči Bohu pokorně. Tak rozumím mně nad jiné blízké nápěvkové teorii Janáčkově (však jsme oba odchováni tímtéž Zelným
Trhem, zkrátka Rynkem), které vůbec nerozumím ve smyslu nějakého
povrchního rychlopiseckého náturismu- oh kdepak ! - , ale prostě

tekto ž okamžik je třeba chytatpačesy" toho andílka zvě
stování I zdánlivě nejbagatelizovatelnSjšího (ve skutečnosti
vždy :velsvýznamného i), jon když letí koles* Nikdy se nevra
cí. (A abych byl práv nejen zákonům inspirace, ale i tomu zcelo nevhod užitému - ostatně kdovíjak přeloženému - citátu ze Sha
kespeara í okamžik ovšem právě že není možno Chytat "za pačesy",
ten by nám del i, a dokonca ani zakřidýlko - ale právě jen za
to příslovečné^ kolem poletující, nikým jiným ne-viděné peříčkoł
"Jirko - pírko 1?) Tato absolutní Poslušnost Duchu, Otevřenost
je Bezpodmínečná pro Zrod nejen Básně, ale i pro konstituování,
ustavení Básníka Vůbec: Však Ne Na dámo se Jmenuji Kuběna, sta
ročesky Díežca) v řeči ještě královského, kralického ávéstování
jednoznačně - givka Páně.

O vlastní práci na básni jenom exkurs nejstručnější. Je to thema
ne celou knihu (ha celý”život)t bude-li kdy vysloveno, bude sou
časně Zjevením Posledních Věcí Člověka, Kni^gu Apokalypsy.(Jak
přichází Na Svet (Skrze Ducha Svatého a z"Pr?5čisté Panny) I jak
Vystupuje Nazpět Na Nebesa (V Oslaveném Těle Bohočlověka) - vždy
znovu Tělžm Činěné - SLOVO I)

Ve chvíli inspirace je nejnutnější báseň nejdřív zachytit, zapsat,
kdo má pamět, uloží ji do paměti, kdo nikoliv - můj případ - mu
sí k tomu užít písmo. (Neměl by Óe zapomenout, že jde o pouhou
notaci, psanou#n^.'kde letmo na okraji bedýnek od zeleniny mezí
ředkvičkami, pórem, kapustou:ještě dávno ne Symfoniettu - hovo
řící vítězně k městhE^gxětu - k Brnu i gheTtuľj~N“jdSležit.jší
z básně je právě ten vnuknutý její zárodek, prvních několik slov,
verš, půl verše - lhostejno zda počátek, konec anebo prostředek
p.íští básně : jedině rozhodující je právě toto semeno. ęemen
(bez nějž nic nemůžeme počít!) - jádro, z nějž uz pak sám sí ra
zí cestu ven prvoklíček, a neúplatné míří k slunci - tou cestou
je sině možnou, cestou jedinou.
Aby nebylo omylu: Báseň (kterákoliv) JE, objektivně existuje dá
vno před napsáním, před jejím vnuknutím (stejně jako Boží Vůle
před jejím uskutečněním) - fcrovna tak jako ten řáichelnagelem roz
poznaný (a pouze odtud ven ne svobodu dobývaný) Otzjok v kameni.
Při tvorbě básně není v tomto smyslu možná ne jmenaž ňsh o dilo s t,
libovůle. Jiná věc je, do jaké míry ji dokážeme nejen počít,ale
i donosit, a porodit zd avou, do toho bezchybně zdravého, ale
i nejvýš živoucího t-tavu, jak ji chtěl mít Bůh - skrze nás®
Celá t
tedy neppocívá v ničem jiném než v dobývání té
to jiř existující Básně z Matečné Tmy Našeho Nitra, z Nekonečně
Pokorného i Nejvýš Citlivého Lůna Našeho Srdce, které musí být
smělé až k smrti i nejvýš opatrné, nekonečně pozorné a bdělé ale
přitom zas i svatě bezstarostné, ba"ledabylé°, marnotratně štědré
i do vddvina halíře až do třetího a Čtvrtého pokolení nelítostně
každou chybu zpět i sjí úrokem účtující : a to vše součggn^.

Jděte mi tady s rozumem, vůlíx citem J A přece je to vše, jen ne
nějaký irracion^nZ^síůšhšFvířT-jě to sladká Zákonnost Nejvyš3í Možnosti I Té Nejsobn~jší, Nejznamenitější (Ve Chvíli Dobro
volně Přijatého,Právě Ze Nepochopitelného Zvěstování Nejen Vy
znamenané ale především Nejúžfasněji se Vy namenavší) Svobody :
Sladká Zákonnost Svobody (Taká K Dobrému $), Svobody Jako Pouhá
Jedna-stí- Možnností“?Ôänávané - a současně už i Nejstrměj
ší .iilost Téže Svobody (Svobody Už ^en K Dobrému): Božství Jako
Jediné Svobody Člověkovy - Právě Ted čin&né Tělem. Jestli jsem kdy
zažil jakou slávu: pak právě jen tu novou při každém tvoření, tu

tu jedinou, božskou, nevypsatelnou : ale velmi objektivní.
Rovnomoc lidství i nebes»
O mocnostech a nutnostech kontroly tohoto p/orodního procesu,
vnitřních i vnějších, do jíst 5 míry značně objektivovatelných
a prověřit siných (ke spáse člověka e^jgho důstojnosti,, který
by byl einak jen hříčkou vyšších sil),až jindy $ dnes jen nejstručněji. Mení-li totiž Báseň pouhá ztělesněná Libovůle Bás
níkova. jeho Láhodné X Quodlibet, ale Do Slova Vtělované Zje
vení Valí Boží. (Jistého Meopakovatelného Aspektu Ráje Znovuvykupovaného) - a do jisté značné a^ry takto i nezvratné oraculum vědí příštích, mocná předpověa, která se splní - pak zde
musí být i Objektivně Srovnatelný Kříž Tvaru. objektivně a ne
úprosně skrze •’okamžik pravdy“ Vtělené Slovo prověřujícíwqxperimentum^crucis * - třebas ovšem různá od básníka k básníku pš£”zďě”musÍ*’E^t”t8ké skrze tzv. “formu” jeho Básnický ^íž,Zá
kon Jeho života, S^rti A - Zmrtvýchvstání - kcýSoIív Bezpečně
rozpoznatelný a - vyznatelný.

Bro mne a jen pro mne - i když šamoa -ejme ne jen pro mne a i
když se (sám pro sebe i) domnívám, že ve svém dosahu jde o Zá
kon obecný, předjímající cesty Poesie obecně ne-4Aoo< tak říka
jíc na tis£Íc let* na míle dopředu - ale řekněme ted, že statím
Sen pro mne (aspoň v této míře vědomosti) - představuje verti
kální kontrolu básně, to jest míru její odpovídající déí&y
(což se ov^em týká, jako vídhny následující vývody výlučně skutečné Poesie, to jest poesie nikoliv jako ba-kchického skřeku
anebo frygické písně, ale jako ©pollinského Zpěvu) - kontrolu
délky básně představuje pro mne - jaksi po svisli Ose - SONETv
(to jest ona renesancí stvořená perspektivizovaná Píseň, risen
která Má Svůj KOHECj Svůj Smrtelný oběžník v Bohu, Právě Ve
Věčnosti): 14 veršů jako 14 Zastavení křížové Cesty Ani
ným zastavením 1J, (Zmr-tv^chvstání Pointy) - to je vpuBrnu^f^aé
celá lidská Postava Těla Oslaveného, Slova Učiněného Tělem Od
Hlavy Až K Patě. Wěco Co Má HLAVU A PATU.
(To je nesmírně potřebné a jedině spásonosné v době dnešního
totálního relativismu mravního a tedy i ‘’uměleckého*, v dneš
ním babylonu tzv. - ostatně před našima očima odumřevšího "moderního umění“• Tato stvůra pracuje dnes k oslelnímu na
celém světě (a díky BohuOj a však jako každá dodělávající ko
byla kope kolem sebe ještě zuřivě. Pozor 1 Hy máme pro strach
uděláno»)
Kontrolu Tvaru básně Sonetem jsem objevil jako Zákon při Zro
du své Poesie Skutečně Vědomé, to jest hned v první knize,jíž
jsem pak s pdstupém dvaceti let mohl započítat s dobrým svědo
mím do svého Díla - tedy ve své knize Ij>ev Ve Víno jako až
20tiletý. Co se <5ál s tím sonetem u mne dálo a 5^1®, co to dnes
pro mne - sonet - znamená, je jiná věc, a musí být najisto po
vážena, třebas ne dnes, třebas až jindy. Te5 jen tolik : kon
trola Sonetem není kontrola tyranstvím nějaké vychozené a vyrudlým sonetem - jak rakev - vyložené hrací_skříňkv» n^bo podob
né pošetilosti íáe^tě~žhuš'
* ovců—tradicionali^xu 'v3tžv. "verši vázaném” až do dnešního dne
všichni setkáváme) - právě n-opak : je to kontrola krvácející
globálností jediného mocného, živoucího Tvaru - kontrola Lidským
: neomylným pocitem a zkušeností celistvosti
a identity Tohoto Těla(Slova činon^nó Tělem), kontrola Rodicí
Se Básně Tělem Oslaveným, a to Celým (Božsjjým A Lidským) Tělem,
po jeho vertikální ose: od hlavy k patě, od paty k hlavě: na ose
zeaě-Mebe - na ose Peklo-Ráj.

Od roku 1962 hledal jsem pak zpufale ještě zbývající další
pevný bod, nutný axiom, kontrolu ne už vertikální, tg. ni
koliv už - rozřešenou - kontrolu délky básně po svislé ose,
ais její kontrola horizontální - to jest kontrolu její "šířkyg~
přesněji bečeno kontrola náležitého rozměru i správného proISenění, tvarování každého jejího jednotlivého verše.
Toto úsilí tane uvádělo do zoufalství$ myslel jsem nejprve na základě zprávy sv. Jana o Zázraku v Káni Galilejské, kde se
mluví '"velmi důtklivou a naléhavou přesnotí o nie víc než £
proměněných nádobách a to čítajících *po
po 2 dírách“ Že klíčem je samozřejmě hexametr, Sestimer, časomíra. Ovšem žs
objektivně je : ale zda TaO"pró ná3 Český (pro můj moravský O
jazyk Ť Toto - takřka již dosažené, na dosah ruky se nabízejí
cí, a-le na poslední chvíli nelítostně couvající řešení (muka
vpravdě hodná Tantala I) - mnepři psaní Doryfora - kdy jsem
právě v okamžiku svého"objevu* dostal srdeční záchvat - málem
v lednu roka 1971 stálo život.

Problém kontroly horizontálního faktoru básně (na ose ne už
Země-N^be, Peklo-Ráj - ale na Ose Západ-Východ, čin a Mysté
rium, Číslo a Slovo* Tělo a - Krev)- problém horizontální kon
troly b^sně (alespo^ v nayem rodném jazyce, v češtině, nebo jak
bych tea řekl, v jazyce moravském), zůstal nedořešen.
Je potřeba říci, že i ze zoufalství nad neřešitelností tohoto
problému úhlavního jsem vlastně nejen další hledání, tohoto nejvýš
potřebného srkána , ale i tvprbu poesie vůbec (což mi bylo tot éž) - vzdal.

SeŠení ns sebe dalo čekat dlouhých 13, přesněji 15 let. Ukázalo
ssjako vždy, že poslední dary nebes nejsou záležitostí získa telných hásít^ (zásluhou laboratoř© ani oratoře), ukázalo se,
co lze ovšsm^po vítězství snadno považovat za banální : Nebesa
nikdy nelze odbýt útokem, Melasa se vždy dávají Darem, a - tře
bas si žádají našich zápasů i «zoufalé resignace - nakonec vždyc
ky jen jako milost.
Ta mi byla dána /po vš-elikých peripetiích,jež s-i nezbývá te*d
než odpustit/ -wza nepřetržité duchovní, a v závěru i fysické
přítomnosti Zdeňkovy - teprve yúkarloyýoh Varech roku 19^.
v květnu a v červnu. (Jnko při nalezení SONETU co vertikální
básnové míry stála u její kolébky « vlastně už v r. 1961 -Smet
Jakuba D^al^« a jako při prvním, nevědomém nalezení jejího
rozměru horizont Iního v létě 1971» v Ganymedovi, byla účastna
smrt Miloše Dvořáka, tak stejně - v nejduchovnějším smyslu mi byla d^na Milost Poznání šíře, nebo s píš útlosti t ach té
Těsné Brány každé básně až ^krge^smrt
Fučíka právě
v těch dnech. Át se nikdo nemýlíš nikcy^nobojugeme, a hlavně
nevítesímě sami - a dar Bohů je vždycky dar placený - celým životem člověka, a jeho Smrtí: vždy v pravou chvíli a pravý čas.
0 tom bych mohl něco vyprávět. A je také pravda, že když nejsme
připraveni my, tato hřivna bud na dlouho setrvá - ke škodě ne
jen naší - v dlani Boží $ anebo ji Bůh - už co milost - vyleje
na jinou hlavu.) V pozdním jaře 1984 jsem právě u žhavých pra
menu největšího a Jediného Otce Naší Vlasti, Římského Círaře
(Toho Jména XV.) i Krále Českého a Druhdy Markrabí Moravského,
ba co dim, právě v těch žhavých pramenech (a až po krk, až po
uši, až do Krve Opařený - jako ten
životem Štvaný chrto
vé vodě svého Očišťování) nalezl - a jen s Tvou pomocí, Zdenku:
svou Smrt - i Zmrtvýchvstání Novéssvůj STU©, a skrze ně$ , a
s ním a v něm NásOba - obojí jdru - západovýchodní - Naše TELO

i KlíET -ach Ty Blížence V Krvi (Skuteč é Dvojí Tělo V Jediné
Opravdové Krvi, Krvi Společné-I) : a úd po údu jsem, začal brát
do špiček prstů (zas snovanésměle citlivých) už nejen celé Glolální Tělo Oslnivého Kosmického Člověka (tam u vřídla Jurije Ga
garina ll, eie i každý jeho jed otlivý úd i jeho nejmenší čái ruce, prsty^ jejich Slánky - až po nehet, ale i každý jednotli
vý vlas, řasu, a ba i to chmýříčko, chmýří (pozor:Jiří 1) a hlavŔ t jazyk, znovu JAZYK (už ne Pouhý Jazyk Klokotající Jak Sla
vík - ve vlastní Krvi - Tam U
, už jazyk sladce pro
dlévající a trnoucí jako jazyE”nem!uvňete u prsu matkyt ach zno
vu - své Matky * Zeměí) - a vše jsem znova a znov nacházel (doj -et a překvapen) na svém místě, a shledal to jistíš*
Ale až za další dva roky, až skrze svou knihu Velikonoční, na
jaře rokuji 986, krátce před svými narozeninami padesátými, skrze
svou ŽÍZEŇ HVŽŽDX JITŘNÍ objevil jsem pro sebe viditelně , nepo
/piraTělně' ('□ skoro dětšky bezbranně ) v celé jeho průzračnosti
a nevinné jednoduchosti skutečný zákon har izontální wíry české
básně (mé básně už teä moravské I) t ukázalo se, ze jediným, mě
řítkem, skutečně nezpochybnitelnou a objektivní mírou vodorov
né podoby básně, útlosti Si Síře jejího verše - je pouze a jen
slabika, syllaba,(s tedy ani míra prízvučná, ani tonická, ani
časomíraI) útvar mimochodem v české poesii vůbec nejstarší, tak
starý a úctyhodný, že už vlhastně nevnímaný) - přičemž počet té*
chto slabik pro každý verš, i početnost veršů ve strofě a jejich
slsdwudává výhradně - a to je ten největší objev I - rodící se
báseň sama, které sama v sobě nese svůj dvojjediný Žákon £ Těla
jgko jednotného Obrysu, Nezaměnitelně jedinečné A Přece V|dy
Lidské, Antropomorfní Postavy, ale i Zákon Krve x zákon souhrnu
nespočetných jed otlivých, nekonečně diferencovaných, avšak prá
vě skrze mystickou jed otu Krve pospojovaných údů.

Slovem s v této chvíli (V Této Velikonoční Jitřní Chvíli Vzkří
šení Opravdu Dok naného l) jsem objevil po celoživotním úsilí
tento dvojjediný Základní Zákon J^sá) poesie (formulovaný tea
z hlediska procesu vzniku básně):
Báseň je nutno psát (a "napsat") - ve vertikále - nejdřív^^ko
^onet" ijako Celek) - ale za sat ji pak ^NOVA (to jest stvořit
31 znovu) jako "metrum^, jako syllabické mgtrom - to jest z e
psát ji pak do děŤIňiTivní podoby - horizontMiiě - slabiku po
slabice do jednotlivých veršů (a strofjs přičemž jedinou ob
jektivní (“šířkovou**) mírou tohoto zápisu bude pouze a jen slabika.
Je tedy pro zrod básně důležité nejprve vědomí její celkové
vertikální Délky (od Začátku Do Konce), její "přebývání • i
*dějstvování“ y čase - to vše v pythagorejské zkratce je vy
jádřitelné Číslem li nebo 15 (rozumějí I4 nebo 15 veršů) ale abych se vyjádřil jasne, pro cvičeného básníka zde jde
při psaní básně (kdy musí zpravidla kontrolovat docela jiné
věcis to jest především onen Žhavý tok sám, aby neztratil rož
ije jící se inspiraci, nepřetrhl nittj-"- pro básníka zkušeného
jde tu ovšem daleko nejspíš o intuitivní pocit» o podvědomou
jistotu CELKU S kdykoliv později ésnebo v jenoduěhích případech
1 při samém psaní básně) ovšem doložitelný« napsáním básně (po
měřením básně) formou skutečného sonetu (že tento"sonetB je u
mne značně variabilní a modifikovaný, ale vždy poměřiteiny kon
stantní strukturou/444-3-3 /I4/ nebo 4-4-3-3-1 (15) veršů je
nabíledni)•

Ale hned potom, po tomto prvonapsání, to jest po poro u básně.

je nezbytné očištění dítěte s porodního slizu, p íprdně jeho
c$ři tlivé rozvinutí na mís tech ještě ne Porozených, nerozvitých,
k Životu neprobuzených (pootevření zatuhlých pěstí, otevření
očiček * třebas joští dlouho nevidoných, he i to nezbytné bouohnutí do hrudi, když as nedostává dechu) - zkrátka provést ko
ntrolu mláděte právě porozeného t/.ky v horizontálním směru» to
j?st jeho zjištěnou krevní skupinou, mírou, vdhoů, barvou zorni
ček atd, atd, tedy právě jeho osobní, jeiineönou nezaměnitel
ností, celou nesmírně složitou i zas nagrosto jednoznačnou •
prájpč narozenou - identitou (identitou člověka, ívora Přece
K Boží ^íre Stvořeného, k Božskému Obrazu l), tedy taávést vlast
ně jeho (teprve nyní v pravém slova salolu) - v krvi i těle od
halovanou - identifikácií identifi-íggi ^h^^gQVOK&ence jeho ge-_
netickým kodem , který je vSak nutno 4«»^^poenarození vystopoorzo po“n?irose-í Těla nutno přistoupit k narození Ducha
skrze Křest, skrze odhalení
genetické mřížky s dání ^ména«

To v§e zní (pro mnohost sdělovaných informací) zdánlivě velmi
složitě. ne-li mystagogicky, ve skutečnosti je to však nad slun
ce jasne«
Základním zákonem délky básně je počet jejích nebo 15 (prvoyer^ (n jvyšžích relativně samostatných oel&ů , tvořících
česen: z hlediska definitivního zápisu může ovšem jít, a často
jde o celé drůsy dílčích veršů, tvořících ten který vyěěí verš
základní!; základním zákonem ČÍ ky básně'- jejích je^no lávých
(definitivně identifikovaných)" "veršů - v nichž se báseň nakonec
sepisuje * je příslušná syllabická virová délka, genetická mříž
ka (co do počtu slabik v každém ver&I. i opakujíc IW^se sledu
veršů v každé strofě - číselně vyjádřitelná) - tato základní
genetická informace (identifikační kod) - JMÉNO básně - za je
hož pomoci je třeba báseň znovu přečíst, znovu zkontrolovat,
a vl stně - podruhé - znovu zrodit i toto zcela nezaměnitelné
polarizované
svitlo, jedinečné a neopakovatelné spe
ktrum její nejvlastnřjší individus^i|y1- je beze zbytku obsaže
no (asi tak jakoje^á nesmrtelná duse)' e) jen a jen v básni sa
mé«

1£1 jsem asi říci (a více rozvést)to> co už teš mohu připomenout
jen jedinou větou 2 ze setyrské hliněné Písně jen takto /stává
8~é tu skutečný Božský, Apolinský %Sw 9 z pastýřské opovážlivé
okaríny (z té třtiny všemi větry zmítané) ničím a n^kdy nenahra
ditelná, Vznešená a Božská Hermova I^HA. A nezapomeňme í tento
Lstivý Bůh (nejmladší z bohů),s nímž ji směnil okouzlený Apollo
za všechny své ukradené krávy (nemluvím o lůzách), tento Lsti
vý bůh (napohled pořád c tváří nemluvněte) stvořil svůj strupný Nástroj (jakože byl předtím i původcem nástroje hlineného):
Tentokřát výhradně za Želvího krunýře i jako by se řeklo, ze
svaté Trpělivosti« At si říká kco co . íká - jenom Nevinnost Dí
těte, Prohnanost Zloděje (Zloděje Bohů i Božského Zloděje) o jen
Věk blízký věku starce - může zplodit LYRU, Ten Božský NŔrtroj,
ach ZPeV i
Quintins Horatios FlaccUß 0 lom N^co Naposledy Věděl,
když Psal Své SK3ÖI.

A tak tedy už jen shrnuji :

•

1. Žádná BÄsen namlůže být goSate bez VůLe Boží, Bez Božího De
chu* Ten však musí Jcsždý BasníiOia jít - třebas přich^Sel nejrůznT^Tími vnějškovými, a pravidlem nejbanálnš jšími impulzy - výluč
ně jen skrze .sebe^saas - a najde jen ve svém -eitle, jen po Se
stupu, s~jän~pľ‘i~výš tupování z Pekla (Orgeus 1).
2« Hození Básně je zdánlivě poč nera spontánním, ale bez značné
předchozí zkušenosti, bez znalosti bezpečného Pravidla jejího
zápisu vertikálního, její míry prvotní, totiž délky« porodíme
(bez možnosti provnáni, bez kontroly s objektivně daným tvarem)
jen fragment, torzo, paskvil (vlastně potrat I ) - pokud výji
mečně nejde o skutečně silnou, celistvou inspiraci. Objektivním
zákonem vertikální míry básně (je _.iným,kte^ý jsem až dosud o£Valil “ platným pouze pro Zpěv, ne pro Píseň l) je - podle SeSfty jejích prvoveršů - číslo„14 nebo 15 (tzv. sine i) .znamenající
Křížovou Cestu - člověka V čase, Osud člověka na Této Zemi*
3* Po prvním "spontánním" porodu básně”- globálním, nutno zkon
trolovat co nejdříve všechny její jednotlivé údy, neutříbené shlu
ky
rozvinout v definitivní, jema«j;Lí útvaryjá, ve skutečné,
definitivní verše, určit éáLe jejich
jednotlivých řípedech (čili vlastně "šířku" - šířkovou strukturu básně).«.! po
sloupnost těchto veršových déloSTT^lnovýcK impulzů?J platných pak
něměnně pro kažgou strofu» tedy odhalit genetickou mřížka, podle
níž je pak báseň třeba podruhé naradit, pokřtíít, dát ji jméno :
identitu skrze tento duchový tvar, skrze druhé tělo duchovní*
Tato "Těsná Brána" První Smrti- a druhého, rozhodujícího naro
zení básně - má v naší mateřštině svou míru bpočtu slabik, kte
rý je pro každý verš, pro každý úd (každý (jerinítjyn^ verši zce
la individuálnířale opakuje se pak (vždy na svIm^mŽstě pevně sta
noveném) v rámci "genetické mřížky" strofy - na průběhu celé bás
ně už zcela zákonitě, třebas při nekonečné variabilnosti svých
dg číselné syllabicke osnovy přerůzně vtelovaných prízvučných,
tonických, Sesoměrných a dalších jiných metrických i ne/aetrickýeh (kupř. onomatopoických,melodických, atd. atd) impulsů.
Tomuto zapsání básně i do "strun"- do Knihy Života Věčného (po
jejím pře chozim pouhém tělesním porození, pouhém nappání) od*
povídá v životě křestane druhé, nové narození z Ducha," očištění
ze tmy hříchu, nahodilosti, nevedomosti, Křest.

Jsou i další, důležité básnické objektivní normy , které už ne
zbytně nemusejí mít sílu Zákona (kupř. týkající se Názvu Básně,
Knihyt anebo zase - _t.sk říkajíc "filosofie" - pointy), aíe uvedl
jsem jen ty tři vůbec nejdůležitější, na něž ses ptal.
Jistě sis všiml, že prvnímu, předzrodovému stadiu, odpovídá
ovšem DUCHOVA. BOŽSKÁ - he pouze lidská - Vůle, druhému - stejÄ DU0HOVÝ, BOŽSKÍ - git^ Třetíma stejně DU&Wi Ä stejně BOŽSKÍ
"Rozum" - ve skutečnosti však jde ve všech třech případech/ o
Tří různé projevy téhož Ducha, který Jediný Oživuje, a /jediný je
i - spolu s Bohem Otcem Nebeským Spolu Otcem i Matrou Tohoto
Zázraku Současně i Totiž puchSvatý. Dítětem Samozřejmě - a kéž
vždy znovaI - je Slovo činěné Tělem, Druhá, Božská Osoba» Bůh
A člověk Ježíš Kristus, Přítomný V Každé
Básni Skr e Svůj
Pravý Obraz - ale i - pozor i - kdykoliv je potřeba/třeba s jen
na vteřina^ tak jakov v Emruzích/ - *váří_v Tvář. V Tomto Smysle

Cf

se tedy podílejí ne zrodu Básně všechny TM Mohoucnosti Člo
věka - Vůlg, git 1 Nosům - Milost, Pravda i Krása - sie ve
Podstate^BožsS^ He~PÓúĚe Lidské, přesněji : ve své Nové Pod
statě Boholidské, Bohočlověčíf Slova činěného Tělem. Nasloucháme-li dost pozorně a trpělxv), a jsme-li dostatečně čisti,
odkrýváme skrze ně mimoděk i některé netušené aspekty - počí
nána? tušit některá strhující Tajemství - z Hlubinného živote
Samého Božství s Nejsvětější Tikajíce»

3» Asi před dvaceti lety prohlásil *s ®a své největší vzory - z básníků - trojici Březina - Demi “
• dokonce jsem
to, jestli se nemýlim, viděl vyvedeno i s protréty na nějakém
panelu. Platí to i te3, po dvaceti letsch ?

Platí to čím dál víc. Březina mne fascinuje jako skvělý srhhitektonik, pro svou jedinečnou schopnost synthesy, harmonie.
Demi svou metaíýslokou přímočarostí, odkrýváním t ohó““3ěďxóě
podstatného kdykoliv, wte* a nyní**: gray div ostí. Sezval ovšem
svou svátou tělesností, třebas dosud neproměněnou tne nadarmo
nad ním ’‘Kristus pískal Krvavé slzy”.) ,ale jeho pohanství je
pokorné, bohů poslušné vŽdyj Nezval se nerouhá. Nezval je tř
pyt, duha prvotných věcí v ráji. Vždycky mi připadá, že vše
chna nižší božstva Země do něj utekla po vyhnání z ráje a on
tel úporně zápasí s Nelítostným Andělem (Žárlící) Lásky Jedi
ného Bphs, aby jim požehnal jak jsou, # v jejich pomněnkové
naivitě, krabí naturitě otevrěň^nÓ^^nestaveného bříška. Ne
zval samozřejmě je Básník ^gny^Ivi^rig, Přečisté Země, tak jsk
byla vzata z dlaně stvořan?,"třébaš^ďosud neukřižované Zvěsto
váním. Nezval je - Svatá Prostota.
A teS v čase; sBřezinou, ač jsem ho znal dávno dřív, jsem se
střetl (až při vyd^ňlTgeho Spisů v československém spisovate
li v klasické úpravě Mužikově) ©2 v Červenci roku 1958 na Bí
tově, ve vichřici Infračerveného rubu (který znamenal Smrt Mé
ho Mládí, docela poB^eŽinôvsSu^m^ä^’ted Mrtvé Mládí, Smrt Ji
nošství). četl jsem jej tři roky denně.d několik hodinl) Nejdlležitější impuls: ono harmonické mocné vyvažování nestejně
dlouhých, rytmicky různorodých veršových impulsů t *Z Věčných
dálek cuši mi zpívá/ píseň monotonni/ spodní oktává zádumčivá/
mé klaviatury jí zvoní?. V této básni každý verš má svou je
dinečnou, nepr©počitatelnou, nepředvídatelně různou délKu i
tonovou výšku co do nezadatelně svého vlnového kmitočtu, a pře
ce všechny tvoří skvělou harmonii. A vie: nikoliv houslovou,
i^ikoliv pouse písňovou, nýbrž chorúlohou, varhanní, mistrovsky
akord od akordu vždy nový rejstřík nasazující aeledi strhu. ící
melodii Je to cesta ukázaná na tisíc let dopředu. Ovšem sou
časně mne uhranuly i svou ledovou dokonalostí Březinovy verše
pohrobní, ty nádherně pyšné a zhrzeníé žborcené Katedrály,ma
jící svůj - snad vůbecjediný protějšek - toliko snad v melan
cholických extasích takového Kašpara Davida Pridrichsj myslím
samozřejmě na ©ny skvostně hořké básně Březinovy z jeho posled
ní, za živa nevydané - torzální - knihy gemě. Sase ta 2eaě 1
Demi© jsem živého potkal,krátce před jeho smrtí, na konci roku
19bO v Tesově: orvní Demlovu knihu jsem se skutečným zájmem četl

(bylo to Mé Svědectví) .ječte dosti nedůvěřivá a s jakýmsi pří
jemně dráždícím pohoršením, neřku~li pobavením z oné zvláštní
hry(co když přece jen: Hry Doopravdy?i 1 - v r. 1957 s Josefem
Topolem v inspekčním pokoji na Českém Sternbbrkuj do ruky se mi
ale první knížka Demlovs (tuřím Zabajkglí) dostala už o dva roky
dřív v r. 1955 ve fakultním somií^ří klasické archeologie (půj
čil mi ji, žel tehdy ježte zcela pro takovou četbu nezralému,můj
- tehdy už Čtyřicetiletý - kolega Josífek Hakl, oft vystupuje v je
dněch Demlových Šlépějích jako to lidské kare s vystouplýma oči
ma u příležitosti návštěvy Vladimíra Holana v Tasově - jak o tom
plže Bedřich Pučík v jednom ze svých skvělých portrétů, ve Čtrná
cti Zastaveních)* K zašití Demla jsem potřeboval dobranačně dlouh^^klíS k některým, a právě tě$ nejlepším. knihámJ,<s£ůbh otevřejýytěm ne jkošrtě jším gazykům, a«" ostatně dostáv^ičlověkrf jen a jen
skrze utrpení: sytý hladovému nevěří I): je pravda, Že už v roce
I960, 1961 ^sem hltavě sbíral po antikvariátech (také zásluhou
Dt M* ótehlíkal) kdejakou Debilovu knihu a mel v té době také ja
kýsi jeho kult. Demla vsak ve své poesii zjevně - a poprvé také
výrazově - potkávám až v Matce Zjevení (1965), tedy právě v onom
nejvíc rozhodujícím průlomu do orálni, zpívané - zkrátka skutečné,
ne už té pouze psané, jenom stínové, jen vylisované poesie* A pak
ovšem : v Audienci u_papeže, v roce 1966 : ve
tě Dítěte (které
rdousí zráHny' zivot íbkar 1 otský), ve Světě Svatého DWTe! "A už
ceremoniář nadzvihuje pokličkou čas..* - a už po nás pokukuje ná
rod židlí - : ano , tady bydlí Buyulínek". Demlova poesie mne neo
vlivnila ani tak zvnějška, jaktrsvou vnitřní intencí : onou za ujatostí od člověka k člověkut nelítostnou a přitom krajně zrani
telnou - dětinnou otevřeností : oním královským TY*
A Nezval : příznivě naladěn Nezvalem saiaým, kterého jsme jako stu
den t íd vyhledali s Václavem Havlem v jeho bytě na Bare ově ulici
v Praze v dubnu 195ft pouhé čtyři roky před jeho smrtí - a v na
prostém rozporu soíktátem • dnes byvše.řeklo disidentské • protioficiální, ko^ářtrrské litera tui^^VA Wato směru (a nejen v tom
to směru)
s úzkoprsém a nesnášenlivým, doktrinářským
ostrakismem vůči všemu tsv* «»»e*né»uwstsromilství, zkrátka vůči
každé poesii ctící jakýkoliv objektivní řád, vůči tzv. "vázanému
verši* £ (jejž ovšem proklínal Kolář, uznávanieZAprogramně jen
ten zvířecí, ma syovský skřek své "drsné* poesie "bezlazurové" ve skutečnosti Básně saírané zaživa z kůže l) - zkrátka proti pří
zni a ús^ČchuTvšech mocných světa (těch dělajících skutečné "ve
řejné mínění") - byl jsem vždy oslněn pozdními Nezvalovými básněmi.
Jejich skutečnou klasičností (nechci říct klasicismem),jejich románstvím, řím^nsvím, ale i gréctvím - zkrátka celou jejich ideoplasticitou, je.'ich antikou - antikou přitom tak slovanskou Ca
dnes b^řek: tak moravskou, tak cyrillomethodě jskou) í i Nezval na
víc jediný byl mi přímým dědicem Vrchlického Šíleného snu o S|ěstí člověka, - svého druhu i jakési "Legendy v~ků". Nezval nikdy
neresignoval na Jedinost, soudržnost, universalitu světa - přes
všechnu příbřežní t íšt jeho sladké pěny zdánlivé chaotickou, a
nepostačenou. Nezval je Duha. Vešel jsem jím, a jen jím, po duho
vém moste jeho pozdního sonetu do své knihy vůbec první, kterou
počítám do Díla: a pomocí jeho zlatého paprsku se ve mně odehrál,
jak se domnívám, Zázrak Kaneánské proměny Krve Ve Vlno (v roce
1962 v máji: pozdě, byl jsem už 261etý). Někdo lay mohľTTíci, proč
Krev, proč ne Voda ve Víno (zase ty ítecrimae Christi): ale v tom
Tó”právě jě : Těn^krvavý pot, ty krvavé slzyiji které plakal Kristus
za Nezvala a Nezval pro mně: hle co jedině ®ž-de-krve zažehuje
vodu,naší jinak pouze-jen-lidské bezvýznamnosti : až do Krve za
palující Pokora Královská - STUD. U mne opravdu (a jen zásluhou
Nezvalovou: jakoby se řeklo zásluhou Mariinou) nebyla tehdy měněna
pouhá voda* "Ale já měnil Krev, Má Lásko."

Ještě
Mš^val nás tehdy v r. 1954 přijal velice neokázalej aIě“s0ueešKá (jako jakési skutečné, nejspíš vodní
Božstvo, nohu přes nohu) dštil ve své extaticky slunné božské
přirozenosti - o níž bylo těžko rozhodnout, zda je jen dionýsská, anebo v něčem i apollinská - půl hodiny svá útočná i vtip
ná speręu bez jakéhokoliv stínu s®bg£,sehrávání (což ho jistě ne
stálo ani sět® Umenší ®eb*přemáhání77~vs£útku7~ňebylo u něj Žádné
ho sebe přehrávání , ani ásoho snad gen nevědomého (které vždy čí*
halo u Holena, jegž jsem přece důvěrně znal X - takové cáry, na
mng^nepletí!)j narozdíl od tak mnohých dělníků“per^ TnSp?» irovnaoTéhož Holana,
nějž jeho z sněné sebevědomí hraničilo e ja
kousi vypjatou pozou) byl Nezval současně přirozený i velkolepý.

Ano to je ono s Nezval byl současně božský jako člověk i nej
výš li ský jako Bůh - jdkbych ho (byl) mohl nemilovat I Nezval
j^ Faunská Okarina i Vánoční Pastorela, Nezval je Víc: Je Apollonův Královský Zpěv i Prostá Pastýřská Píseň. Právě ne jeho
hrob : skoro přesně 30 let po jeho tak Časné smrti - Kladu dnes
svou vzpomínku i vavřín, právě v dešti mých pozdních, už neča
kaných slz^-nepestřejí-veníeí» chutnající tak hořce» tak ostře
vonící.

Ale abych byl spravedlivý: ne íto jen Březina, Demi. Nezval.
Jeden z mých předchůdců přibyly ne Že by nebyl pro mne na světě
už dáno v oné době, kdy jsem lepil s Ji ím Křížem fotografie
pro onu mánesáckou výstavku, na niž vzpomínáš a která byla ja
kousi přílohou mého pr ního večera v Praze v březnu 1966 (kde
zazněla poprvé,má poesie - z úst Jana Třísky a Marie Tomášové a , po přestávce, pak - když jsem to "vzal do vlastních rukpu* i zmých vlastních úst: mnou osobně recitovaný gástupce K., igta,
"^ugenio^Pacelliy) ; ten več rt byl, běda, kon ářTK ' mým i r í c e í íňsä. ľa""dňšš”ge~ôí 52 let).

Tím básníkem dříve ne(po)jmenovaným, nyní vyznaným nehlas, je
samozřejmě náš drahý, můj drahý Jos^f Šafařík, učitel nad uči
tele, mistr nad mistry, skutečný mug duchovní cvicitel i stráž
ný Otec mého slova.
Kdož to můžeš pochopiti, pochop.
«Jenom z jeho úst mluvil ke mně své slavné Zvěstování Bhžské
(Ne)Smrtelnosti Člověkovy Můj, L^f istův Monolog, a to dágno před
tím, než byl vůbec napsán i, třebas pro raně geno úzkost
la vž<&
úzkostí Prvoanděla, prahnoucíhg mučednicky zpět do plnosti svého
božství. Ta žízeň Báje je šizen Má ! Jenom jeho porodními muka
mi whlavy zadrhlé v smyčce" mohla se v krvavéta potu pod mým srd
cem zrodit- nikdy neopuštěná, samým Bohem, samými olympskými bo
hy ne snad pouze dopuštěná, ale tajně toužená - synthesa satyrského kopýtka (ach vždycky dvojjediného, vždycky dvojzn« čného
satyrského čerfcove kopýtka, a ještě často pohusitsku naruby okované-ho, k změtení protivníka i) a Ma iánského Srdce, Obou. Bož
ských Srdcí, Rubínem Jitra i Růžemi Zmrtvýchvstání hovícího Nejsvětějšího Srdce Jn íšova i Jako Křišťál Oblohy Blankytně Planou
cího Nejčistšího S^dce Mariina.

Post, Už Dost ! Příliš Brzy Na Vyznání Básky: Tobě Josefe Šafa
říku, Vám Všem : Přátelé, Bratři, Mí Milovaní - A Třikrát Dík I
Vám Teprv Příchozím, Vám přece o tolik starším (o celou Parně f

Země » o Všechny Její Hříchy i Skutky Nebes mezitím ns Ní, Za
N/i a Skrze Ni Utržené), Vám takzvaně mladým. - -

Tolik k tradici. Je římskokatolická a moravská, tedy západně
církevní a přitom řeckoslovanská - pro mne - to je totéž i a
nejlépe ji, z teah co nás předešli - vyjadřují, mne předjímají
na"i Březina i D ml. Nazval, z Žijících $ Jo sei ^afařík -.ale nezaměnxtélhS 1 Ty všeclj’ každý z Vás, jež jsem miloval, miluji a
bohdá teprve budu milovat * a které jsem (třebas ne vždy jmehovaně) ve svém díle oslavil, jak doufám, a - dej Bůh : teprv
Oslavím !

/pokračování/

Johann Wolfgang Goethe

N O Č N Í

P Í S E Ň

POUTNÍKOVA

Ty jenž doma v nebi jsi,
Ty jenž žal i bolest hojíš,
A tomu, kdo ubohý
Tím spíš každou silu zdvojíš,
Skonči i mé klamstvo čiré í
Žádnou slast a strast ; bhh su* I

Sladký míre,

Poj5, ó poj$ ty séra v inou hru3 J

O B S A H

Ludwig Uhland, Jitřní Píseň

... Vyznání Moravské / Z dopisu M. Holmanovi
Ganymed
Zbyněk Hába, Bezruč
3 x
Bezruč:
Plumlov
Hrabyň
Úspěch
Drahý Zdeňku Gábo / Dopis o Bezručovi
Karel Hlaváček, Návštěva
O Salvadoru Dalím / Dopis Milivoje H.
Host Do Domu
Soukromý dopis Kurtu Waldheimovi

3 x Pbškin :
Čížek / překl. L.D.
Chlapci do památníku
Árión / překl. L.D«
Ctění Vlastenci ! Katolíci Moravští l
/Z Provolání Dědictví Cyrillomethodějského
Eliška Krásnohorská, Milenců přání
Návrat Jediného Pána / Sen o Šlechtě
3 x Básník :
Quintius Horatius Flaccus, Budu žít..
Rainer Marie Rilke, Básník
Vítězslav Hálek, Nekamenujme proroky
EX : Arvo Valton / interwiev pro LN
Souzvuk Dvou Srdcí
10 otázek pro Jiřího Kuběnu / od Zdeňka Gáby

Johann Wolfgang von Goethe, Noční píseň poutníkova

13. 3. 1988

1
2

4
5
12
13

14
15
25
27
26
29
32
33
34

35
37
38

44
45
46
47
48

49

B

O

I.

X

Jiřího Kuběny

BOX

I.

CÍRKEV

Á

VLAST

(z díla a četby)

Morava

Jaro

1988

Všem

Moravanům.
Volbou:

NA (S)VĚDOMÍ !

