BOX
II.

Walther von der Vogelweide
TAM

POD

LIPAMI

Tam pod lipami

i<a rokytě,
V lůžku pro našich srdcí dvé,
Ještě ieS sami
Uvidíte:

Zlomen květ trávy, jetele.

Tam pod lesem v údolí.
Tak zaixraj. Hraj !
Sladce slavík šveholí.

Já Šel jsem maní

Do té stráně,

Kde dlel ten jehož mám tak rád;
A to uvítání,

Kriste Pane !

že jsem tea s^asten napořád.
Líbal mne ? Bože : a jak I

Tak zahraj J Hraj,

AÍ mi rty hoří jak mák !
A spěchal, pln šprýmů,

Jenom co by
Stih lože z květů udělat.
A te3 se každý au
V Srdce hloubí,

Až ho tam najde, může smát,
A dle růže může znát
Tak zahraj, hraj :

To místo kam jsem tváří pad.

že on rane objímal
To zví-li kdo,

Bůh chraň, já shoří» studem !
Však jakou touhou vzplál,

Vůbec nikdo
Hež on a já vědět budem

A jen ten ptáček, ten ví,
Tak zahraj, hraj I

Co má zůstat tajemství.

/kolem r. 1200/

Pražský Výběr : N A

S T Ř E P E C H

/SVÉ/ VOLNOSTI

Korespondence Hořec - Kuběna na okraj vydání almanachu české
poesie

I. Jaromír Hořec Jiřímu Kubínovi

Vážený pane,

/bez data, došlo 17.3,1968/

po dlouhém pátrání se mi konečná podařilo zjistit vaši adresu,
a proto vám píšu, abych vám oznámil - měl jsem to udělat dřív,
ale bohužel to nešlo, že vaše verše feyly zařazeny do sborníku
současných básní nepublikujících českých básníků. Sborník s^jme

nuje Ha střepech volnosti a doufám, že vám udělá radost. Pokud
byste o něj měl zájem, lze jej poslat na dobírku, $iá téměř 300
Síran a doprovází jej 11 původních litografií, takže to snad vy
padá pěkně. A navíc je i vázaný v plátně. Stojí 200,- Kčs a poKud chcete, napište prosím, zda se má poslat tímto způsobem, ne
bo případně lze jej předat v Praze, pokud přijedete. Sepište nám
však obratem, abychom to rezervovali.
A další věc.
O sborník je značný zájem

a zájemci se ptají, kdo ýe Kdo. Proto

se zrodil nápad udělat slovník všech 47 autorů. Proto se obracím
i na vás, abyste mi laskavě poslal pro tento účel :
1/ stručné curriculum vitae
2/ bibliografii - co vyšlo knižně
co v opisech
a k tomu vždy kde a kdy včetně názvu např.
strojopisné edice Petlice apod. A samozřejmě i co vyšlo venku:
Ptal).
3/ fotografii ve formátu na občanskou legitimaci
a váš podpis černě /ne modře/ na bílém papíře /oboje pro
reprodukci/
4/ a konečně zcela stručný váš názor ;
Co je poesie /pro mě, pro lidi, pro společ
nost/. Stačí aforismus, pár vet.

3

To vše bych, m potřebovali dost bray* Omluvte, že se ozývám tak
opožděně, ale pří nejlepší vůli jsme prostě nemohli sehnat vaši
adresu« AŽ nyní jsem ji dostal od pí 1. Kotrlé, která má i ten
sborník.
Srdečně vás pozdravují, a těším, se na odpověď včetně těch mate
riálů.
PhDr Jaromír Hořec
/adresa/

II± Jiří Kuběna Ja omíru Hořcoví
Vážený pane Hořče,

Brno,

19.3.I96Ö

já Vás znám: vybavuje se mi manifest dynamoarchisrnu /194?/ i
Vaše pozdější - a pak ještě pozdější činnost. Kromě toho jsme
se jednou koncem šedesátých let střetli v Kedkově ateliéru /je
ště dole na Janáčkově nábřeží 49/; podivoval jste se tehdy, co
o Vás všechno vím. Vy naproti tomu toho o mně víte velmi málo.
Ale nevadí: máte velmi krásné jméno - Hořec, to zní hořce, a
modře jak dálky /navždy oklamané/.
Pokud jde o Vaši nabídku a prosbu /v dopise, který jsem dosti
předevčírem/:

I. sdělení a - nabídka :

musím se řiznat, že Zase sdělení o zařazení mých veršů "do
sborníku... Na středech volnosti" /to zní jako : Na hrázi věč
nosti !/ meziTcE~Z7~rnepüüTipujících českých básníků’* mne
nijak zvlášl nenaplňuje nadšením. Ke sborníkům, Kterých jsem
si užil v životě dost /Podoby I, II, Pohledy atd/ cítím spíš
něco jako nezhojitelnou alergii a zásadní odpor jednou provždy.
Nemiluji toto Kalasovo prolhané "v řadě”, a to pod žádnou fápfeličkou - zleva ani zprava. Nicméně se už stalo, a tak tedy musím'
vzít na vědomí, že zase jednou cestuju v nějakém narychlo se
hnaném autobuse - s 46 náhodnými /slepými;jako já, jak kotě !/
pasažéry osudu. Ale nechrne toho : Vy jste to mysleli, dejme to
mu, dobře.
Škoda však je i v tom, že já - který jsem zatím ještě neumřel bych /když už, a pokud vůbec.../ měl k dispozici verše nepochyb
ně novější, než jaké s největší pravděpodobností uvedete Vy;
nejspíš zas nějaké výškrabky z oOtych nebo raných 70tých let,
tisíc let staré, anebo přetisk něčeho z toho, co naposled vyšlo
v Obsahu k mým >0tinám. Nejsem tedy nijak nadšen, že rozhoduje
te o mně beze mne, a tisknete mé věci - bez mého souhlasu a ve
výběru, za nějž nemohu vzít odpovědnost. Je to něco co prostě
nelze omluvit : v dividend ani £esidenci. Promiňte : ale mu
sím hájit práva svobodného autora"7á~jľnJ autor ani autorem ne
ní!/ i na Titanicu - ba právě tam : in artueulo mortis, in ex
tremis. Právě v takovéto mezní situaci se totiž ukazuje - jök“
VýTIxute - xdo je kdo.
Nabídka: Váš sborník, když už je na světě, pošlete. Samozřejmě •
dobírkou - nejde o těch 200,-Kčs, i když to hení zrovna málo.
Ale jde opět o způsob ; byls "zařazen”, napiš BodebereŠ-liM.•.
tuto hantýrku odněkud známe, velmi důvěrně. Tedy ; považujete-Xí
mnsrza svobodného autora /ale 1 vůbec za svéprávného Člověka/,
ausínpiít právo volby, možnost se rozhodnout. Což znamená Qíemá/-li

kupovat "sajíce v pytli**/ salt možnost nejprve poznat to, o čem
se mám rozhodnout. Rozhodně nabudu v této záležitosti vyhledá«
vat paní X.K., jejíž obvzláštní přítel n.b. zrovna nejsem - a
jíž jsea už jednou výslovně odmítl účast na takových podujetích.

Ale: stejně jako říkám - zašlete,' tak se předem dovolávám prá
va remittęndy - to jest navrácení zásilky«, pokud bych ji shloaal lehkou~e za těch 200,-Os, ale vůbec/. Slibuji Vám aspoň
svou zodpovědnou recenzi : když už jste se mne takto nezodpo
vědně zaochili bez m^”vSle svědomí : zcela v duchu onoho dvna/Vám vlaaního/ i tuho " arehéw. smysly pro "zákon", rád",
"pořádek" - pro cno "v řadě" - toho znásilňování na pochodu.
At žije - stavba závratí 1

2. Vaše prosba - anebo sníš výzva ł
Jak píši vyše, nemám žádnou radost z toho, co se stalo, tím mé
ně chul k tomu dávat jakýkoliv, třeba i jen nepřímý souhlas v
jakémsi dodatečném "who is
- k této jízdě autobusem, kte
rým jsem nechtěl jet. Kdyßy sio o údaje pro skutečně všeobecný,
"katolický’* - to jest všechny zahrnující objektivně pojatý slov
ník, rád Vám vyhovím. Ale rozhodně se nechci pod žádnou záminkou do Mrtvolně účastnit dalšího polcení Národa, který pokud vů
bec ještě je, musí zůstat a být Suknlcí ôesešívanc-u.

Budete-li přesto o své újmě hledat mou bibliografii /v čmž Vám
ani nikomu nemohu zabránit/, najdete ji spíše než v zahraničních
slovnících /kde jsou samé chyby a nesmysly/ - ve stadiu a stup
ni rozpracovanosti pro podobné^účely postačujícím - v ediční
poznámce k mé poslední knize, žízeň hvezdy Jitřní /dílo XXI/,
kterou vydala Edice Sípedice tnaím vloni.
Já sám o sobě žádné reference podávat nebudu : doufám, Že chá
pete, že tohle je věc morální. Nelze přece propagovat své vlajtní zboží. Pokud jde o tu fotografii atd - nebučme směšní:Vwasem
ve svých ,5 2 letech žádná mladá herečka, abych se stavěl před ka
meru a pózov&l při veřejném otiskování své šlápoty do čerstvého
pop-betonu. Kvůli něčím hořce modrým očím.
Chcete můj "identifikační snímek" pro jízdu autobusem do nezná
ma $ ale mne nevábí modravé dálky - rudé obzory: Qtokar Březina
omu říká - Svítání na Západě. /Zeby už konečně ?/•
tady na
Moravě máme k Východu blíž a já narozdíl cd Vás vidím vše jinak:
úplně růžově.

Jedno Vám však bez mučení splním.
Svůj podpis : černé na bílém - jak si přejete.
Zdraví Vás
Jiří Kuběna

/adresa/

Vá&ený pane,

/bez4óta, datum poštovního

razítka 25.3. í 963/
posílám vám sborník poesie, o němž správně píšete, že se zrodil

z dobré vůle. Kdežto různé oficiální sborníky jsou jen příkla
dem, jak se dá zulhávat pravý stav, chce tento almanach podat
klidJQý, věcný, objektivní pohled na práci současných no publiku
jících básníků, Název, jak zjistíte, je vzat z ■. rtena a má svůj
smysl. íáožná, že leccos z toho, co jste nadhodil v dopise, vy
světlují oba doslovy.
A te$ jeětě k vám :

Sháněl jsem vaši adresu po mnoha lidech, nikdo v Praze mi ji ne
mohl dát. Chtěl jsem vám přirozené napsat - jaico všem ostatním a požádat o původní příspěvky. Leč marně. Nakonec, protože jsem
věru chtěl, abyste tam byl zastoupen, mi poskytla O - J.L. vače verše, z kterých jsem Vybral. Cmlouvám se za tuto “stavbu
závratí**, byl jsem vsak v situaci : buS vaše verše vynechat, a
to jsem nechtěl, anebo si je vzít od BE.
Teprve nyní, když je to venku, podařilo se mí zjistit vaši adre
su - z Brna. A proto jsem napsal až teä.
Pckud jde o ten slovník ; Jase gen, oč jde.

knoho čtenářů se ptá, kdo je kdo. Nejde o žádný narcisismus a
pod. Prostě podat věcné informace, na otázku odpovědět. A proto
že jsme si vědomi, že ve slovnících, např. zahraničních, jsou
chyby, požádali jsme každého, aby stručně - tj. 4 - 5 řádek nám napsal životopisné údaje a přiložil i bibliografii - přes
nou, tj. názvy, kdy a kde vyšlo - a snad pro zajímavost také odpověS na otázku, co je poesie. /I když si uvědomuji složitost
otázky atd./

Aby to vypadalo trochu graficky - viz i slovník z Toronta - chce
me údaje'doplnit fotkou a podpisem. Tedy žádné “mladé herečky**,
žádné pózy, i v tom věcnou informaci. Proč z toho dělat takový
problém ? Jde prostě o to, aby se lidem, kteří mají dobrý a služ
ný zájem, podala dobrá a slušná informace.
Doufám, że jsem vám. leccos vysvětlil.

Pozdravuji

Jaromír Hořec

^P.S.

Ad dynamoarchismus. co nevidět
bude opsán autentický sborník z r.

G

1946, aby se vědělo, co to mělo
být, halasovi křivdíte. "A cq bás
ník 7" &iáte od něhoM co socia
lismus?" - tj. jakási jeho "závět". A
"znásilňování na pochodu" ? - He.
IV. Jiří KuběnaJ arami ruHg^^

Vážený pane Hořče,

V Brně, 2.dubna i 988

dostal jsem-Krátce před velikonocemi - v pořádku Vámi na dobír
ku zaslaný /a předem ohlášený/ sborník / * almanach České poesie’’/
Ha střepech volnosti /Praha 1987, vybral a uspořádal Zdeněk hru
bý, česká expedice sv. 16. stran 2^7, 212,-Kčs/.
Podle slibu se ozývám, i když zatím ještě ne se slíbenou recen
zí /kterou nicméně se cítíš povinen napsat/, zato se zásadním '
sTanovisxeai.

Aby bylo jasno /než se pustím do dalšího/ : Váš sborník jsem ne
shledal natolik "lehkým", abych musel použít práva Jemittend^,
a - s poděkováním - si jej tedy ponechávám. --'4že slouzirVjístě
jen ne mně/ jako přinejmenším dokumentárně cenné - svědectví o
jisté Části "mimo publikační možnosti stojící" české /ne už tak
moravské/ poesie, aspoň v té dnežní své podobě, jak se jeví gořadatelum zraíněného sborníku. V tomto saxyslu byl určitě aspoň
"kartograficky* vykonán pokus význačný a nepł ehlédnutelný / a
navíc, aspoň pomád je axi známo, první svého druhu/. Ještě jed
nou tedy děkuji.
Současně však mám řadu velmi závažných ořipomínek /na jejichž
základě pak k celé věc i zaujímám - v závoru dopi su - své základ
ní stanovisko.

1 • Kdo je skutečným "zodpovědným redactęręg" Vašeho sborníku 7
V ri zporu s poznanou šku£eán.ostí, postrádám ve Vašem sborní
ku jasno v této věci zcela zásadní /už proto, abych věděl,
na koho se mám se svou kritikou obrátit/. Jste to Vy /Jaromír
hořec/nebo ve sborníku uváděný p. Zdenek ^rubý /aneKo jsťe
oba jedna a táž osoba - jde o Váš pseudonym/”? ?odle toho,
jak a že se na ume obracíte Vy a ne p. Hrubý, musím soudit,
že zodpovědným redaktorem /už proto, že jste vybíral mé ycrš^/ - jste Vy. POkud by tomu tak nebylo, tlumočte samozřej me mé další připomínky na správném místěj i tak však musím
ve věci Vašeho jednání se ;ancu - na základě toho, co o věci
ví at - činit za všechny přehmaty vůči mně a mé poesii zodovédným Vás.
V žádném p^Tpudě /pro dale neorientovaného čtenáře/ nepůso
bí tato dvojakost důvěryhodně ; ke škodě věci, V případě, ze
p. Hrubý existuje, lácSa Vas o laskavé sdělení jeho adresy,
abych se aspoň dodatečně mohl obrátit na něj přímo /i když
v takovém případě už od počátku měl jseux co činit výhradně
k. ním, a ne s Vámi/; navíc předpokládám, že by se mi po to
lika nedorozumněxších měl ozvat - aspoň post festům - přece
jen první on sám.

V uvedento. bodě vyslovuji tedy /v otázce nejasnosti zodpověd
ného činitele za uvedený sborník, i pak zejména v praktikách
užitých v této souvislosti vůči tané a mé poesii/ svůj zásadní protest a nesouhlas*

2* £ časovému vymezení Vámi publikované poesie: nikde nenachá
zím - podle mne zcela zásadně důležitý - údaj o aspoň hrubě ř
vymezené dataci presentovaných textů* Uváděný "obraz současí
/mnou pod trženo! Jw* české nepublikované poesie" má snad zn&menat 00tá léta XX* stol* ? Proč však z celkového počtu j
mých básní /z nichž opravdu dvě jsou z let osmdesátých: 1936,
1904/ je tu jednom případě tištěna báseň 2o let stará /sva
tovo jtěžeký sonet z r.1962/ a když už, proč to není v textu
uvedeno ? Je stejná praxe použita i v případě jiných autorů
/nezdá se/$ pokud &ho, proč se to čtenář nemá dovědět ? Je
diné Vámi uváděné časové označení je datum narození autorů
/ani tady není postupováno jednotně: jsou tištěni někteří au
toři mezitím zemřelí, ale jiní zemřelí ne/* Všechno by se by
lo vyřešilo jasným globálním údajem, z jakého časového hori
zontu je vybíráno* Anebo /pokud by Lakový ^ýLobální zřetel
chyběl/: za jednotlivé básně /zejména při širším časovém rokpětí/ měly být nezbytně uvedeny letopočty jejich vzniku.
Takto není orientace - v tak základní věci, jako je datace
básní - čtenáři umožněna, a sborník ztrácí jednu z podstat
ných dimensí své objektivní sdělitelncsti a - použitelnosti.
Nedostatek je bohužel základní*
Také v tomto bodě musím vyslovit zásadní neuspokojení, a po
kud jde o publikování sąych veršů za těchto podmínek svůj protest a nesouhlas.

i* Věc ještě základnějšího významu a dosahu : kriterium výběru

autorů /.ie.íich neeale/.
Pokud jde o autorský výběr, citují z doslovu Z*Hrubého :
"Všechny básníky tohoto almanachu.••spojuje stejný úděl, ne
mohou zatím ve vlastní zemi veřejně tisknout své verše, vy
dávat knihy... uchýlili se proto do asylu strojopisů, Petli
ce, Kůlce expedice... aj" a dále: "..usilovali jsme podat v
tomto almanachu co ngjobjektivnější a ne^úplnější /podtrhá
vám já, JK!/ obraz šóueasň^nepubTikovóňe poesie*. To jsou
jistě závažná tvrzení; hned se k nim vyjádřím níže.
Pokud však jče o kriteria vybírané poesie /podle čeho byla
vybírána - jakožto hodnotná - poesie sama/ nenacházím zde
prakticky žádný opěrný bod /kromě apriorního tvrzení že"hlas"
/tištěných autorů/ dosvědčuje, že ^zůstali věrni sami sobě a
že se dobrali i širšího a účinného poselství"/. Jediným ob
jektivně p'-^áitelný kriteriem /opět v Hrubého doslovu/ je
v záhlaví - ozdobně - uvedené, puchmajerovské označení alma
nachu cc sborníku "básní v řeči vázané". Přitom právě toto
tvrzení je nepravdivé : nehledě k naprosté převaze volného
/a ze své podstaty tedy jen velmi vágními pravidly ’’vázaného"
verše/ - je tu i dost případů už unti-poesie, ne-řeči anebo
přímo i prózy /úroveň nahodnotím: &z v recenzi"Tanebo poesie
záměrně amorfní, rozhodně tedy ne po puchmajerovsku "vázané",
Ale zůstaňme u - principiální - otázky výběru autorů :
ad a/: v se zdánlivě samozřejmá /kdybych nazažil opak na vlast
ní kůži/ - děje se publicita uváděné poesie se souhla»
geu. a vědomím zastoupených autorů TiJöyby zde exlsto-

valu jen v jedno» případě odpovöä záporná, agio to
týt /což je můj případ/ poctivě uvedeno v knize /což
jo u lit r«tury samizdatového typu běžné/»
Otázka dobrovolnosti či nadobrovolnosti publikování
toho kterého autora je / p'ri.4ve tlnei! 7 zukladníMdůleži
to. ti; nerespektovat ji, je právě ono *znásilnevání
na pochodu” /o .němž jsem psalmy předchozím dopise/.
Taxový postup J6/ snad - aspoň teoreticko - dnes /s
přihlédnutím k svízelným poměrům/ možný, ale měl by
být pak vždy zveřejněn - jinak jdevo kategorii ještě
norůí : tajne /umlčované/ "znásilňování na pochodu”.
S Va. ím postupem "o mně beze raně” /jejž nelze omluvit,
1 kdybych vyslovil dodatečný souhlas - což samozřej
mě učinit nemohu/ jsem nejen kvůli sobě, ale z důvodů
zásadních nucen vyslovit
svůj základní protest a nesouhlas

ad b/: v nrubého doslovu je naznačeno, že někteří vyzvaní au
toři účast odrnítli. Pro objektivitu výběru by bylo
nejvýš potřebné zaznamenat, kdo všechno byl k účasti
na sborníku vyzván, po případě /pokud by s tím souhla
sil/, proč účast odmítl. Jinak se - což^je náš případ bohužel ztrácí možnost posouzení -alespoň dobré vůle
výběru skUxečně objektivního. S Vaším /zastľräjTcTm/
postojem v této v^cľ vyslovuji své
neuspokojení a nesouhlas
ad £/: k otázce objektivnosti zastoupení všech "oficiálně nepo objektivitě sí osobujeme - je nutno dotáhnout tuto
těžkou práci do konce skutečně zodpovědně a důkladně
/po tolika letech!/ a to nejen v Praze samé, ale zej
ména v terénu mimopražském. Jinak vznikne - což se sta
lo právě Na stfegecB~vöXnpsti - pouze jakýsi /"stře
pině vý soudV: útvar specificky pražsky /a úzce "di
sident sky”/ orientovaný, pouze z lokálně pražského
pohledu / a navíc především na základě "postoje" a
"angažovanosti" autorů/ údajně soudobou poetickou si
tuaci hodnotící. Je tu nebezpečí: obracíme se jen stá
le k témuž okruhu, o"němž víme”, namísto abychom sku
tečně hledali - vedle "již známého* také, ba zejmé
na, to dosud neznámé / i když ze své podstaty skryté/;
naznačená cesta by byla samozřejmě obtížnější, ale ob
jektivnější, a najisto smysluplnější. Jenom mimocho
dem : Ve Vašem sborníku chybí celá Sada významných
oficiálně nepublikujících básnických jmen z «»oravy/ale
i z Cech: z pr&hy samé!/ - o objektivitě a to i v rám
ci vymezeného"žánru" /poesie nepublikujících"/ - tu
tedy nemůže být ani řeči /a to zutím vůbec nemluvíme
o kvalitě/. Nezapomínejte /nepropadejte v terahle sebe
klamu/ : soudobý poetický terén /neporovnatelně bohat
ší, než naznačujete/ už dávno není soupodetatný s praž
ským výměrem a - výběrem. Ne jen ten kdo křičí nahlas,
existuje. Připomínka zásadní.
1 v rámci daného vymezí/"aut orůpepubllku jících”/ mu
sí tedy s daným vý: érem /as vynaloženou velkou sna
hou po skutečném poznání současného poetického terénu/
projevit své
neuepokojení a nesouhlas

/Tomu rozumějte i tak, že dobrovolně bych tiskl své ver
se jeb tehdy a jen tam, kde by měli současně možnost
je tisknout nebo i netisknout i všichni další, na něž
bych - kdybych byl předem upozorněn, a v případě sou
hlasu s celkovou koncepcí - upozornil Vás anebo pořada
tele Vašeho sborníku./

ad £/í i kdybychom přijali smysluplnost uvedeného kriteria
“autoři nemohoucí publikovat ve své zemiVviz níže bod
4/* muselo by toto kriterium byt doplněno i o důvod, p
proč nebyli puk zahrnuti do výběru /význační/ autoři
exiloví /kteří přece také »nemohou publikovat ve své
zemi“; podle wte se tím spektrum ^doma tisknout nemou
čí poesie“ ochuzuje o hodnoty tak významné, že Často
přesahují výrazně - předváděnou - úroveň domácí, a že
je prostě nelze nijak zastoupit /především dnes asi
největší náš žijící básník Ivan blatný. ale i Listopad.
Jelín&k» ud./. Žakon do s t at e Čitého důvodů zde - pH" uveďen^Ä vymezení “doma k tištění nepřipuštěné poesie** nevidím. Leda snad : že by měla být zatím provedena jen
první sondu v tžakovéto poesii tuzemská'. T'o však mělo
být v záhlaví výrazně uvedeno /a~popř. v doslovu zdů
vodněno/
Vzhledem k nesporným hodnotám naší poesie exilové vy
slovuji s podobným počinem /neuváženým, nedomyšleným/
své
neuspokojení a nesouhlas
/když už se taková akce dělala: je to i škoda !/
4« Tím se dostáváme k otázce zcela zásadní: k otázce l&ftcepce Va
šeho sborníku z hlediska vedené “sondy**, jinak řečeno k otáz
ce sayslupnoätl takovéhoto pouze dílčího, negativního výměru
předvedené" poesie /“autorů kteří nemohou publikovat ve vlast
ní zemi” - přitom rozuměj: pouze tuzemských autorůl/.
Abych mluvil zcela zřetelně /a to berte jako jistý verdikt pro
pořadatele Vašeho almanachu, al už jím byl kdokoli/, sám za se
be bych se dnes už /ba dokonce ani mnohem dříve/ jakéhokoliv
takovéhoto pouze participiálního, částečného podujetí - další
ho pokusu o sdělení oné Sukniee Ňesešívane /pokladu oné národ
ní Identity, o němž jsem mluvil ve svém dopise předchozím/
neúčastnil.
Domnívám se totiž, že takovéto vymezení “České poesie let osm
desátých tvořené tuzemskými autory kteří nemohou publikovat ve
své zemi“ / jak by musel znít skutečně věcně správný podtitul,
kdyby samým pořadatelům nebylo trappé ho takto vymezit/ - že
takovéto vymezení je dnes nefunkčíu. , za vývojem opožděné,
prostě zpozdilé /náš jazyk7""jak je*vídět, má pro tento případ
výstižné označení!/ - a že jakékoliv pouze nedutivuí výmezevá
ní sešlosti pod nějakým jen dílčím jraporem /třebas sebeušlechtileji míněné: jak chceme připustit/ už dnes celonárodnímu
zájmu neprospívá, ale přímo škodí.

Jinak řečeno; účastnil bych se bez výhrad a z toho srdce rád
xaždého skutečně solidně založeného, dobře informovaného, s jas
nými kriterii pracujícího sborníku naší národní poesie za urči
tě vymezení období /třebgíl ta “léta osmdesátáJ^*“ - pak ovšem
i v díle všech již zemřelých/, kde by však jediným měřítkem ne
byl pouhý""*postoj“ /občanský nebo jiný - tisknutí nebo netisk
nutí, utiskování Či neutisxovéní: zkrátka vždycky nějak kádru
jící a velmi sporné hodnoty tzv. “mravní“/, ale pouze a jen
prokazatelná básnic ku. uměl se k ú v all t a vybíraných veršů /to

jest ona všeoživující přítomnost Ducha Svatého, který vane zá
sadně kdy a jak a kam chce - přes všechny dílčí zákopy a zátara
sy : čili - přes všechnu nutně subjekticní akcentaci pořadate
lovu - jedině rozhodující pí ítoainost Krásy, jako nesporného a
svrchovaného znamení Života/.
V takovém případě /abych byl konkrétní/ by ovšem ve sborníká.
nesměli byt zahrnuti jen ti /tak či onak/ ’‘poškození’* /k nimž
samozřejmě z tohoto, úzkého hlediska - a nedělitelně patřím. :
ale ne pouze po roce 19631/, nýbrž i všichni ti /*mún$ hlasitíV
o nichž se - v dividend ani v residenci - zatím jeánosvorná
neví, ale i zástupci dnešní oficiální poesie /mající možnost
tisknout; . okud ovšem budou Jejich práce "mít co říci” nám vše®
ostatnia - což samozřejmě ą priori vyloučit nelze, jak konečně
naznačuje ve svém doslovu £ Zd,hrubý/, a samozřejmě i všichni
představitelé tzv. "šedé ženy* /všichni ti přechylovači z resi
dence do disidence a zpátky - typu kupř. ixácelova: samozřejmě
za výše uvedených podmínek - respektování ne' 'jména, ale kvality/
a ovšem v plném rozsahu i četní představitelé /všech vln7~ną^x
emigrace /která v tomto ohledu je velmi bohatá: značně atypicky
protl"jinak běžným osudům skoro každé emigrace básnické!/ prostě buB celý Národ, rozdělený dnes - proti své vůli, a v kaž
dém případě ^roti^životu - přinejmenším ďo těchhle pěti sfér nebo NIC,
-—
Tento názor ostatne není jen můj, dnes to zpívá každý ptáček na
střeše /“didsidence i residence*/ : např, Antonín Srbusek se ne
dávno dal slyšet /z Fredh&Mju/, že už nadále není možno pyšně
emigrantský přehlížet básnickou produkcí básnickou i našich tzv.
představitelů režimu - třebas sebevíc se zdiskreditovavších :
Pilaře. Skály * - a že jen skutečně kvalifikovaný posudek /tře
bas i odsudek/ si může činit právo na objektivní, autoritou pod
ložený Soud, ji obdobně Rudé Právo se - ne tak dávno - pohoršo
valo nad tía^ve slovníku českých spisovatelů nejsou uvedeni
autoři - emigtanti ad. Já vím, že to jsou jen první vlaštovky,
navíc nařknutelné /možn^ z obou stran/ z pouhé licoměrno:sti ale něco , velmi podstatného, je tu ve vzduchu, a signalizuje,
že ani na těch extrémních bustách se nepocituje dnes za vhodné
jít nadále jen tou svou cestou - brutálně proti národnímu celku.
Je mi ovšem jasné, že tady jsme teprv před "^očáikerď: ale o to
víc je třeba, dle mého názoru, se c něj aspoň začít snažit. Tu
dy však, bohužel, cesta *Střepů volnosti" /nejen ve směru vede
ní evé sondy, ale i v celková koncepci, zračící se koneč/ně už
v názvu/ rozhodně nevede.
V tomto směru, znovu opakuji, je moje účast na Vašem sborníku
nedobrovolná a nechtěná.

2 těchto výše uvedených důvodů /ze stanoviska, rozváděného v
tomto bodu/ musí® vznést proti svému otištění ve Vašem almanachu

svůj ^£2test_a nesouhlas.

Aby bylo jasno : vážím si sou.usně Vašeho zájmu o mou poesii, a
zřejmě i jistého respektu k ní z Vaší strany, ale tohle,fórum
je dnes už pro mne příliš úzké, Žijící jen
/což je
>ohužel, vzdor Určitým tvrzením v doslovu, kleň a jsou však spí. e v rovině zbožných přání, prokazatelné už pouhým rozborem
slovního materiálu Vámi uváděných básní/; přitom nechávám zcela
stranou svou, již v prvním dopise zmíněnou, zásadní nechut ke
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sborníkům vůbec* Ale znovu opakuji : podujmete-li se Vy nebo
ítdo jiný skutečně representativního, dostatečně bohatě etrukhorovaného, o Kvalitu opřeného sborníku básníků,nahrnujících
všechny,vrstvy národa /bez jakéhokoliv druhu diskriminace: ovšem
i té diskriminace naruby"/ - při jediném kriteriu umělecké
^dnoty /a jedině pak i smutečné: mravní síly/ Slova - samozľejme neodmítnu, a můžete kdykoliv počítat s mou radostnou účas
tí*

5.Otázka puc ovní orientace sborníku, jeho vůdčí /“ideové”/ linie,
ideových kriterií jak se zračí v práci pořadatelů, ale i v je
jich přímých proklamacích /viz předznamenání citátem z hala-sg.
verši Ortsnovými . oba ssd doslovy, zejména Ťrefulkův/ :
Je otázka, do jaké míry je takovéto obranné sešikevání se pod
jeden apriorně zvolený prapor /ostatním bez diskusí prostě da
ný na vědomí - vnucený na pochodu/ - ještě dnes vůbec můžné
/když voláme po pluEaíismu názorů a výrazu/ a - funkční - jinak
řečeno ; do jaké míry neměl být avclen comožné objektivní po
hled bez všech /vždy nutně jednostranných/ úzce ”ideových“předznamenání, soustředěný pouze a jen na to jediné potřebné : zde
a nyní /a kéž i společné 1/ - uměleckou a poetickou kvalitu.
Při takovémto /krví a střepy předznamenaném/ výběru /výběru už
dopředu ostrakizujícím každý jiný než takovýto "zkrvavený" a
‘•rozbitý - leč 1 mstivě zraňující" pohled a vyraz/ prokazujete
sice - ve svém ranku - jistou citlivost, je to vlak ona citli
vost vyděděnecká, znamenaná. "Ihr seid alle fasziniert von Bö
sen**, jste v-ielmi fascinováni Zlem, to jsou tuším slova Frie
dricha Metzscheho. Nezapomínejme: jsem otrokem jen toho, kým
a Čím jsem se nechával dobrovolně zotročit na duchu .- a tedy
jen dalece, pokud jsem “přijal hru“.
Poesie - a nejen pro mne - v žádném případě není redukovatelná
/a to ani v okamžiku nejhorší kriťe, ba právě v ní ne!/ na pou
hou krev Košerované Svobody, Svobody rozdupané na mrí - není-li
tomu hl onomu sdoßtatek “košer"» Poesie zcela naopak je před^yším význakem /anebo by měla být, a jen potud pokud jím je, pak
ještě je.../ duchovní svrchovanosti, oslavou toho Jedině Po
třebného, Nejpotřebnějšího : Slavením Absolutního Bytí /Boha!/
- a odtud - mu t at is mutandis - slavením nerůznějších poloh a
projevů tohoto Jediného Bytí : třebas ovšem v chvějivém zrcad
le naší pomíjivé, časné existence - právě odtud je její rajská
fascinace pro nás.
Hcaumějte mi : nijak mi nevadí, že se pro dobré SLOVO sestupu
je /cestou Orfea: Ježíše Krista - který tam sestupuje právě
Dnes, právě teů, když to píšu - na Veliký Pátek - už po oné
Hodině Deváté/ :do Pesel, täte cesta je každému básníku samozľe j^"-“p^f»tnT^^ľľkjé, co se z této výpravy / jaká perla v
zubech/ - a tohoto ponoru - vynese na povrch, na světlo Boží.
A tu musím říci, że až na velmi malé výjimky, do takto, sešikované a sebrané armády Nářků, do takto uváza^éhduzlíku Běd, do
těchto Střepů Volnosti - prostě nepatřím /az už ve výběru ja
kémkoliv/ - že moje Poesie nechce mít nic společného s takto
ryze negativisticky vymezeným posláním /už u Halase a Ortens
Vlastni v jayFe^svua : znamenaným, vyděděneckym - Mdisldentským” - to jest v obranné křeči jednajícím : kaéé&u pozemskou
realitu především jako verdikt, jako ortel beroucím - odtud
můj odpor k nim /právě k nim!/ oběma : álě o tom bych dokázal
napsat knihu, a dej Bůh jednou napíšu - anebo přesně vzato psal jsem ji, píšu ji celý život, ale d ufejme v jazyce posly-

timím - ne pouze v tom, že odmítám "dané", ale že Především
zcela jiné, positivní duchovní hodnoty : že SLAVÍŠ : co činíš,
fíásníxu ?, ptá se, a stejným gtövem na tohle /základní/ odpo
vídá liilKe/.
Tedy j Halas a Often - jsou přesně ty poslední praporce, pod
které bych se ehtčl čadit, ty poslední oltáříěky, a "bůžkové",
před nimiž bych chtěl obě:ovát /při plném vědomí jejich úplné
a naprosté zodpovědnosti za dnešní, katastrofální stav : při
nejraenáím stav dnešní naší poesie 1/ - a tak se domnívám, že i
já jsem Vám /a nejen Vy mně/ "leccos ve svém dopise vysý'tlil”
a že už začínáte chápat můj postoj. To jest :
nejen, že bych nikdy nedal souhlas /a ovšem ani dodatečný, ani
"mlčenlivý"/ k tomu, aby někdo /třebas i s nejlepšími subjek
tivními úmysly, a s relativním ’‘citem’*/ vybíral mé verše pro
podobné podujetí /v e jménu tak podivných národních "svátých",
jejichž trpké ovoce - nejen umělecké y tak hořce nyní sklízí
me : ovoce i jejich vyslovených, aspoň pokud jde o halase,
těžkých duchovních i’lidských pomýlení - čtěta k tomu, třeba
jen Václava černého, paměti IV; ale i kď by se náš básník ne
byl gapletl s politikou a áíocí, je nutno vidět, Že právě jeho
vehomfKÉně ířené ideje a postoje pilně tento náš dnešek při
pravovaly; nechci samozřejmě mazat Halase jako básníka - ale
Halase jako vzor: Nikdy I "Ng": jak Vy říkáte 1/ - ale ani bych
se nikdy sám neumístil^ do takto trudně, nega dvisticky vyme
zeného hloučku - ba tak zjevný gods^Větní Ásfodél - Hůžový
Palouček - všdch jen Přijavších nrú7'*^ecSa vších se Zavrhnout,
Nejprve Sebe Jako Znamenané, Zavržené Brát Oc ctných, a pak
/a tím/ i Sebe-Zavrbujících.
Tody /závěrem k tomuto, 5. bodu/ - také /a především/ vzhle
dem k duchovní /Halase a Ortena za vzor kladoucí/ orientaci
Vašeho sborníku, kterou nemohu nijak sdílet, a jíž považuji
pro její aprioriguus za nutně zužující, ve svém důsledku
skutečnou svobodu projevu deptající /Volnost na střepy oprav
du rozbíjející/ - altaké především pro duchovní orientaci Va
šeho almanachu vyslovuji se svým nedobrovolným zastoupením v
něm aspoň touto cestou svou nevůli a svůj
zásadní nesouhlas a protest.

o.Ještě k tomu, co jste vybral z mých věcí /Vy nebo p.Hrubý/.Jsem samozřejmě zodpovědný zhaslou svou báseň /pojatou do
svých vybraných spisů - kaMoni4ované podoby "Díla*/, v tomto
směru ručím za všechny 3 gvé Vámi vybrané básně /do Díla po
jaté/. Nemusím však zdůrazňovat, že výběrem se dá navodit i
jiný, dílu určitého básníka popř. vůbec neodpovídající /"kontextuální"/ význam, a zejména pak nežádoucí kontext zapojení^
vybraných prací toho kterého básníka do jemu cizorodého duchov
ního prostoru, do celé množiny dalších determinujících sou
vislostí.
Každý vybírající vybírá pochopitelně vždy podle svého obrazu,
ke své podobě. Při tom, co jsem napsal výše, mne sotva tedy
může udivit, že i když jste p^i výběru Noci v Hrobě /Dílo XII,
93ó/, "Svatovejtěšského sonetu /Dílo I.
a Múz /Dílo
XI,
projevil jistou /řekl' bych "mollovou"/ citlivost,
přece ne náhodou jste vybral /z toho mála co jste měl k dispo
sici: zřejmě můj výbor z r. Boo, Hvězdu a kříž a Dílo $11 z
téhož roííu/ a položil důraz na busné,' ktere ~ma jí - aspoň na
první pohled - náboj /taKé/ jakéhosi "protest-songu" - první
dvě - anebo aspoň báseň končící /zdánlivě/ - v slzách /"O
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hne z jiných prací neznal - ecž bude asi
včtiina -Vašich čtenářů - uvidí sine takte /zcela proti .né vůli/
bezmala
odříkaného Sexta jregertia. básníka mně
z najprotivnejších.
3ľedy - ae že by zmíněné tři básně - a dokonce i ta první - neby
ly v jádru svém hluboce positivní a "optimistické“, víc - ra.wstné /i pres tu zlověstně netvWbjri popelovou lehkost té první,
i pies sakramentalni, kahraholtský sarkasmus té druhé/: ne že
t>y to nebyl březiaovský “^ích přes slzy", Duha pZes Krůpčjc
Dehtě a Kosy /jak© v Dásni poslední/ - ale v daném výběru - ©
hlavné v kontextu jste ze ane udělal co jste chtěl a * mocná podvědomě - potřeboval - a co já nikdy nejsem, a bohdlnebadu : plač
ku nad svým vlastním >Sebe/ Zavržením. Moje pojetí Poesie, Bás
níka, života - Vlastního i Toho nadosobního, Národního, a chcete-li, i toho Obecného / ale Státostně Obecnéhoíiiatolického/, Cír
kevního - je zcela jiné nez to, které se stuze vejít na “střepy
volnosti1* / uch. to v5_né Prokrustcvo loze tzv. “moderní ho "umění dnes ostatně u^. zcela neaktuální ixo, v době jediné aktuálního
. ost-medern^amuž/ - na cno zlopověstné Jidášovo Pole Krve, Pele
n«;k&ldama.
Samozřejmě
bych tedy netiskl /ai už v jakémkoliv, sborníku/ ve
dle sebe tyto verße, v takovém výběru - nehledě ani k tomu, že
/ jak jsem se už zmínil/ je poškozuje už ten obyčejný /ale ne za
nedbá elný/fakt, ze tisknete vedle sebe - bez označení - básně z
roxu : 19bo - l^j-/*/ - í )84 - tedy nutně ae zcela různých
sových a slohových cbdooí, reflektujících zcela různou časovost,
zcela různého “ducha doby" vanoucího pro ten který okamžik přece
jen zcela neopakovatelné plícemi, hrtanom, ústy Národa, jazykem
Básníka /představte si, ze ty$|e bez dsuših© tiskl mezi básněmi
z dvacátých let najednou báseň z let devadesátých 1/•
Pokud bych ze své vlastní vůle - v celonárodním - sborníku tiskl
své veríe ze sou asnýeh let osmdesátých, vybral bych samozřejmě
ze sve Knihy vůbec poslední /kterou jste ovšem nemohl siít k dis
pozici/. Ale nenaříkejme už nad rozlitým mlékem. V tomto ohledu
- vybrat pro Vás to ejaktuálnější, ve Vašich očích nejcennějoí
- nepochybuji o Vašem dobrém úmyslu. Dokonce - znovu - oceňuji
jistou Vaši citlivost pil výběru.
Přesto: poněvadž jse® nemohl vybrat sám, a poněvadž jste přistou
pil k výběru bez stého vědomí /a odkázán na nahodilý materiál/
ausía i v temte ohledu v slevit - a nejen pro svůj gřípad - nad
tímto
porušováním autorských práv /"znásilňování na po
chodu"/ přes všechny Vaie dodatečná vysvětlení /za než už sí nic
nekoupím/
svůj nesouhlas a

“bám svobody xdo hoden, sbobodu zná váži ti každou...’’: bohužel i
zde /a právě zde/ .^me - Na
i ech volnosti. Znovu : nepochy
buji o subjekt i váft< ’’ r o u r. c h ua... r 1 ec h1 Ze e si a do pekel bývá dláž
děna najlepšími úmysly/: jestli však rea uji tak ostře, není to
ani tak Kvůli Vára usobnž /proti Vá® osobně zcela ni nemámí/, nýbrž
proto, že jde o - dne® tak častý -precedený /pirátsko-prometheovský komplex, saíšený s jezuitským - to^jest tzv. jezuitský® probabilisaiem - “svátého účelu" světícího prostředky. Mkdy !/• Jakoupak uů^e mít váhu naá nátek po svobodě, když ji porušujeme
dřív, aeň jsme se ji pokusili nastolit Ý z Chci věřit, že mi nenasiítnete, že jde přece o “malitKcst“ : byl to přesné ten “kácený
les", pxi neaž padají ony zane.-but-lné, pilslovečné "třísky“./
Naopak : nejde vůbec o mgu věc, ale o věc obecnou. 0 věc vážnou!

7. A teS už jen zcela věcně í chvbaua ve -

publikovaném -

Chyb je^ jak uvidíte, víc než dost, i když jste vybral ve
vžeeh třech případech, asi díky isohu, z ^řeh textů zcela krát
ké * pro mne opít? “atypické’* básničky: jsem autor práyŕ del
ších skladeb, ale čert to vzal /méně textu, min chyb/!
Přitom ještě na začátek poznamenám, že jste měl k disposici
/patrně od p. J.L.,kterého prosím ode »ne pozdravujte, osobně
ho sám neznám, ale jako ctitele mé poesie po léta 1/ zřejmě
velmi kvalitní znšní /otisk O/; o to je nepochopitelnější,
že nikdo /zodpovědný redator, poválený korektor/ nestačil po
hlídat - zřejmě anonymní, to jest bez lásky ke slovu, jen za
mzdu pracující písařku, “písačku“ - která se dopustila těchto
/po ní už nekorigovaných/ závažných chyb :
v básni &OC v liro bé :
- došlo k s vt vo'lh^ “des interpre tací závazné grafické úpravy mé
básně /ačkoliv byla při ruce vzorová grafická úprava - na
osu, s rozpočítáním písmen, s odpočítáním mezer - kterou
stačilo pouze převzít : rovněž ze “strojové“úpravy/; Vám nemsía jistě zdůvodnauat, že grafická úprava - záznam básně
- je neoddělí teln^Mejvni tru ě já i výpovědi, vlastní podstaty
- v podnázvu namísto pro^téh. "V Cechách“ tisknete totéž bez
důvodu maiuskulemí /V
- tamtéž místo "Velkonoc* tisknete nesprávná “Velikonoc"/což
je néco zcela jiného, jak jistě Vám, básníkovi,“nemusím vy
kládat : vejce se pak kutálí zcela jiným směrem - prostě
namísto aby se točilo po svém, taky se “znásilní* na pocho
du“ - rozdrtí se normou, anebo : ospalostí, nemyslivostí,
prostě n.edbaloßt?^_glajchäal to váním* •./
- tamtéž neodpustitelnou ignoranci je polovina číselného kódu
v záhlaví bezdůvodně tištěna nahuštěně a druhá půlka pak najednou správné
- tamtéž je naprosto nemotivované nahrazeno čerchapé podtrhá
vání /jehož mo nost je na každém st oji : cEce Tö“jen pře
stavit v ilect co ovšem “zdržuje“/ podtrháváním plným - kte
ré ovšem ssekou nese zcela jinou, “ručnější* ale i vulgár
nější sémantiku - míru zvýraznění, pepř, emphase /tento “aefekt* ostatně z ejmě nepostihl jen mne - jak lze obodovat;
stačí jen pozorně číst texty jiných básnických přátel - a
člověk se chytá za hlavu/
- v též«, básni není vůbec ^tchledn'- n předěl mezi nadpisem /pounázvem/ a t xtem básně
-ví. versi tiskenete /podle“normy“7/ “Lehýnké“ namísto jedi
ně správného krátkeho “hehynké“, které má ovšem zcela jinou,
jinak vzdušnou “lehkost“, pohyĎ^iycst - specifickou hustotu..
- v textu básně je bez:iů<©dně /proti jednoznačné zřetelnému
originálu básně - přetisku v SK/ spojena druhá a třetí stro
fa /čímž se popírá smysl íselného kodu v záhlaví, který pře
ce vypovídá o struktuíe Každé strofy: kolik je v kterém je
jím vex*ši slabik, syllab/
- a co daleko nejhoršího: u třech po sobě následujících veršů
/v závěru druhé a na počátku třetí strofy/ je /ve 3 přípa
dech!/ vypuštěno svévolně a neomluvitelně interpunkční zna
ménko - konkrétně te ka /ač viude jinde v básni je interpunk
ce striktně dodržována spn»/nV: “Duše V Pekle, /Tělo v Hrobů//
dolních Padesát bet Kepiíjde svaty buch./“
Tedy - aby bylo jasno - nejsem měli tetný, ch bovat je skutečif

ně lidské - ale 9 závažných chyb v jedné kr^túčké básni - to je
těžko omluvit nějakým přehlédnutím. Jistě chápete, že i kdy
by nebylo důvodů uvedených v předchozích o bodech, už tento
důvod /cyhbného otištění/ sága o sobě by stačil k odsál tnutí
autoris&ce mych básní - a to z prostých důvodů autorských to eo tisknete / jakkoliv jste měli při ruce vzornou předlo
hu - autorizované znění v iuy - nění má báseň, ale jej* laj
dácká karikatura, paskvil: skutečné střepy mé nijak nerespektovune - základní svobody autoru - tisknete moje plod, oprav
du ne na vinném lise vzájemné vážnosti a spravedlivé naléha
jící Čtenářúké žízně - nýbrž jen a jen "Wa střepech / autor
ské/ volnosti", "Na štiepoch /pořadatelské své-/ volnosti"i
Jistě mi odpustíte další výčet chyb u zbývajících dvou básní
/nejnepříjemnější je věcně nesprávné znění 4.verše ve "svatov&jtěáskéa sonetu" - namísto : "tvář za níž se- ncsraíě po
ohlédnout vzad" - je tištěno nejen sémanticky nesprávné, ale
i z.rytjiu c<até vypadávající, nepříjemné "tvář za níž se nesmí^oc^jSnoug!/ vzad"/ •
kuším tedy i v případě tchcto - již 7. bodu - shrnout, że żel
také z důvodu vecné nesprávnosti Vámi publikovaného znění
mých ver ů nemoňu scuulasit š '.’aším otiskem mých veršů /v ta
kovéto odebá/ a že v této věci vznudím svůj
zásadní_orotgst•
Abych byl objektivní: nejsem zřejmě zdaleka jen já sám posti
žený: /co jste na příklad udělali čivrnému jen po grafie*•.
strunce s jeho triptichem - včetně té vůbec nic "nechápající"
dodatečné opravy7*"p~isóúvající thi hvězdičky za předchozí na
místo před následující báseň, je naprosto mimo soudnéÄS hod
nocení/} vrcholem ironie však je,
je postižen z.ejmš i sám
"zodpovědný redaktor“ - Jaromír Hořec /že jste ani Vy sám si
nepohlídal své vlastní zFczI/, o .„emž svědčí tato průhledná
chyba :
- namísto “skrytý smysl zájmen" - t. verš na str. bC Vaší bás
ně "Seč vzali do vazby“ - jak poule kontextu jedině může
být správně, tisknete "skrytý smysl zájmem" /sici/j
takovýchto, a ne jen ve Vakem textu se objevujících, velmi
pravděpodobných chyb našel jsem ovšem víc, ale nechrne toho.
Práce kvapná — a Vás obratem, jako vydavatele, tahle okol
nost musí mrzet nejvíce. Je tú jen jediná možnost : v žádném
pí ípadá nespoléhat na cizí, anonymní práci a hlavně nic ne^
omlouval "polními podmínkami”. Polními podmínkami lze o. Au vit
/i když ne za 21d.-kčs/ ledacos /řekneme Špatný papír, poško
zenou vazbu atd./, v rádném případě ne věcnou správnost a -w
zřejmě - úplnou absenci ko^Ktcrgké práce. Pod jistou úroveň
nelze klesat - nemá-li sířťsmysl akce sumé: což zajisté nebylo
Vaším úniysleu.
Ö. Ještě poslední bod /ještě jeden důvod, proč bych odmítl - i
jen v teto jediné věci - svou auterisací Vašemu přetisku mých
básní/: výtvarná strunka suerníku.
Ha tyto věci jsem neobyčejně citlivý /je to možná profesio
nální deformace/: ne však z "eetetství", z důvodů zcela ji
ných, zásadních.
”
Ghęi přitom věřit, ze nijuk nen;idouvá& věc bezpodstatnou :
budto má totiž Váš "výtvarný doprovod" svůj závažný důvod a
význam, a pak jeho místo vedle veršů nelze brát na lehkou vá
hu a je nutno se stejně zodpovědně vyslovit, anebo je jen

jak^-iasi nadbytečném,
a tedy : škodlivým přídavkem omámen tem. Nemyslím si, že by tehle /totiž "ne kočné" zdobení
svazk57*^yl Váš případ - p. Jirásek určit® nemá ambice hrát ně
kde druhé housle, ale má jisté zájem se rrojevit jako výtvarná
osobnost, jako vysoce individuôvaný ^ubjeatj pak ale byla chyba
ne ve výběru ilustrátora, njbrž - pří"sborníkové koncepci /sdru
žující tolik různých a protichůdných individualit/ - jt zde
chyba koncepční. základní chyba pořadatelů sborníků, kteří nedoaysliif základní rosper : volbu
ilustrátora k tolika
různoro^na jeden graficky jmenovatel prostě neuvedltelným
autorským individualitám.
Ilustrace jakéhokoliv textu je jistě uz sama v sob® dost proble
matická věc t ale pro jednotlivé případy lze ještě jaks-tuks
najít přibližný adekvát slova a obrazu /zvláště, ma-li možnost
se vyjádřit v této věci slovesný autor sam/. Těžko vsak - leda
právě zas v průřezové "polyfonncsti" záměrně co nejrůznč-jších
autorů výtvarných /odpovídajíciek vždy individuálně každé z ; oloh básnického spektra/ - těžko, ba přímo nemožné je najít je
diného výtvarníku /i kdyby mčl - pro naši současnost - univer
salistické ambice a formát ticha takového Picassa, Daliho, War
hola/ který by odpovídal duchovnímu vyznání jednotlivých oasníků - vyznání zhmotněnému mediem obrazu, ia^a, veru-i^onu.
Já aspoň v žádném případě - stejně jako bych se nikdy nedal pod
fanoli HMvwso»u/Boesie, LHalasý í/ či Crtenovu /kde je Smrti,
Grten Tvůj ? - tento ne Apel ale Crte^ vyřčený nad sebou sway mi/
v žádném případě bych si nevsadil ío macešek na svůj Hrob tím spíše, że na skupinový Hrob /ha to Pole Krve A Cti Národní/
Jednoho Piece NárôHa7“onu' počmáranou vlaječku páně Jiráskovy.
Vím co myslí, že to má být ’•tragický* for, možná i ’’dobrý for”,
smutně míněn» - takto sebevražedně protesLující-^jerný humor*
- ale tohle v žádném případě není nic pro mne : žádné vyznání,
žádná alternativa, žádný obraz - leda obraz rouhavě a nedospěle
seb^suma^>rznící /či Což nádoba, což st epy smějí spílat svému
Hrnčíři, Svému Stvořiteli - Své Volnosti ?/. Československá vlaj
ka - jakkoliv nejsem občanským přesvědčením žádný republikán je pro mne stále onou Vlajkou ne stožáru / a to i když necítím
taz himmelhoch modře její klín !/; vlajkou pod kterou umíraly,
a pro nás umíraly naée legie /a umíralyi v Ruskut právě v Busku/,
zástavou na níž přísahal básník ne menší než Víkto- Dys /mimo
chodem. básník takové vnitřní svobody a mohutnosti, proti níž
představují všechny naře sborníky opravdu jen ubohé střípky/:
CpustíŽ-li mne, nezahynu i Zde tedy vyslovuji
svůj nesouiJ,us a protest.
X

XX

Závěrem 2 Na r zdil od p. Trefulky si nijak nemyslím, že dnešní
básník, který "přestal byę národním pěvcem a prorokem” musí
anebo dokonce i jen mlže sebe i své čtenáře pieevědčit, že dneš
ní jeho poesie "chvějivě... a r^wb-CKy... reagující na vnitřní
chorobné procesy v organismu národa*, že poesie vnímavá takto
pasivně jen jako "stále zraňovaná, bolestivé místo české áuoe*/
"poesie, která.••nezpívá”, která neslaví "symboly národní iden
tity”, není jen ’’za.1 ífr. vuná banalni zkuřeno;.tí, kterou zna, í z
denní7 praxe*. X Trefulka sám totiž ne závěr svého doslovu juks!
připouští, že tu něco takto /při základním společenském nepoch; pení funkce poesie o básníků v
národa/ ngní v po
x'udku, a přeje si nesměle a nedůsledně za nás všechny změnu třebas to z jeho úst znělo spíše jaxo tichý povzdech, pí um de-

ÍŤ
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siderium, když říká že snad přtce jen /a to říká nad "Střepy
volnosti*/: *to co dno® slyšíme jako úzkostný, temný, drsný
chor, 4® jenom nutným předzpěvem xe skladbe * navzdory všemu,
co kolem sebe dnes vidíme - snad podstatně radostnější.*
Sainokřejmě, že přitom - skoro všude koloru nás - jsou, a velmi
výrazné existují $třooy vqjjw ti : v životě jako v poesii| Mvet není procházka Sni únik napříč Růžovým p^lou-^em, a už vů
bec ne z cžná Lež. Ale musísa-li už šlapat pofctřepech, a lausím-li
po nich «lapat za všechny stokrát zranitelnější: yaxo básníš I
at to potom nejsou ty, vykoupené Lxartí Jidášovou, 3^ó"oeEésavržením, Nýbrž Opětovaným Vzlykem &:-.tj4óWtinýa, wtyKew Lásky,
Šinoucím se Zě Zlomeného Srdce Té, které První Ze 7šech Věděla
/a jako ôcnránkyné Umění Nejlépe ví/: Komu Patii Její,
V ..ech Jediná Lvoboda : Jedině Vtěleném Bytí /Bohu/ Absolutní
mu, Bohu Pred Nažime učima *lcvěke® činěn« m, Druhé, Božské Oscbú/onomu absolutnímu IÜ/, Pravém Bohu i Pravému Človézu :
SLOVU,
Na Střepech této Své Volnosti /této až Dosud Své-Volnosti/ Nyní
Radostně - mezi Vůní Nardu u V Slzách Obětované - Kéž se všich
ni znovu sejdeme ne k afektům /a seberoadUfagícím skřeků®/ po
výtce záporný®, ale k Slavení Jediného Potřebného : Slova - V
Nohou Národa, Národa Sice - Námi Vždy - Pomazaného Jen & Hodině
Jeho Pohřbu": ale současně už i Omytého Nardem A Slzami Pro
Bxplozi Zmrtvýchvstání - pro tu jedinou Stavbu Závratí /Svatbu
Závratí!/ limed Po Návratu Z Pekal.

Jakkoliv se t^dy na závěr lausí® - a to je mé souhrnné zásadní
stanovisko /rozvedené v oněch 6 bodech předchozích/ - yeit'' jed
nou jednoznačné distancovat - od setkání ns poli poesie ve Va
šem sborníku / jakož od každého jiného setkání s .poesií pouze
*edspodaw/ - Nu gtřepech Volnosti /setkání stejní n©tuženého ja
ko nechtěného/, piece to nesmí“ a “nemůže týt pro Vás mé slovo
poslední.
Současní Vás chci totiž pozdravit také v nové - a jas doufá®,
ča-se® nám vše® znovu společné neději - v naději na setkání s
poesií dalexo smysluplnější: s Poesií sica ještě tisíckrát hlou
běji a níž poklepávající a n© dalších tisíc střepů se rozbíjejí
cí, ale & Poesií také stále krvavější slzy ronící*naděje na setKání - nás všech stcyn^ehodných - s Poesií jen in extremis, jon
in artueula aprŁŁs /v téže Bezmoci, Lóse© a Hanb’ľ7 Sie"prece
v
"kFśal o v s.í vm gestu - /v jediném údělu básníků Tady Na
Zemi/ : V anoa Věčně řrvníai Pomazaní Rodícího se Bohs - V Tom
Jednoujsrovždy Po slední ni Pomazání Na Smrt Jdoucího Syna Člověka.
Zdravíš: Vás !

Na Volky Pátek, na Boli Moravské®:
Jiií Kuběn®, horácké náměstí 3/9Ö, 621 00 Brno ^cčkovice

p.s.
Budu réé - pokud nebudete mít západních námitek - budu-li mcci
v příp-aM -o tře by povazovat tento svůá dopis za - OTEVŘENÝ LIST.

V« Jurgnír uprec Jiřímu hubynogi
Vážený pan© doktore,

/bez data, datu® poštovního razít
ka 20.4.19öS, došlo 22<4.1988/
dostal jsem váš dopis pc návratu s nemocnice a nejsem v takovém
stavu, abych mohl na vše, co v nea je, odpovědět, ^ěli jsae tu
nejlepší vůli zařadit do sborníku vaše verše; jak jsem již psal,
neiaohl jsem sehnat vaši adresu, a tak vypomohl přítel J.L. va
šimi ver^i. Jste s tíai nespokojen, prosím, ale uvažte, že byly
dvě možností : buS vás pominout nebo se snažit něco od vas sehnat. Rozhodlo se pro drcuhou možnost.
Rada ostatních otázek, které nadhazujete, je* tak diskutabilních,
že věru by bylo třeba o tom všem pohovořit osobně ne to svěřo
vat do jakéhosi "otevřeného dopisu“, včetně toho Halase nebo
Grtcna apod.

Není mi teS dobře, abych mohl na věe odpovědět. Přes v^. útočný
hlas nechovám k vašim, názorům nepřátelství, beru je na vědomí,
mate v lecčem pravdu i zásadní, ale všechno nechrne na jedno pěk
né setKüni. Snad ten sborník v,věrující z dobrých úmyslů má v
sobe i leccos užitečného a také dobrého. Za určitých poměrů ne
lze být maximailstou ve vbe^.
Přeju vám vßechno najlepší a pozdravuji
J. Hořec

J.H
P.S.

Do toho saovniku jste
nic neposlal - viz poslední
dopis.
Á ještě : pOKUd by & bornik
měl vyjít někde tiskem, sají
tam vaše věci zůstat nebe se
mají vypu it ?

VÍ, Jiří kuběna J^omíra Hořcoví

Brno, 22.dubna 1989

Drahý pane Hořče,

Váš dopis wie velmi potgňil, ano a^. ucjal Vauí pokorou a snahou
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o spravedlnost, tím jedině důležitým správným tónem, který mne
i poněkud zahanbuje. Jistě i velmi rád se budu tželt na přilgžitcstné . sbbní setkání /v Praze ^i v brně/ - poněvadž väakr vím,
kdy k němu dojde, a poněvadž mnou nadhozené otázky /jejichž čá
stečnou opodstatněnost uznáváte/, zůstávají otevřeny, budu Vám
časem vděčen - aspoň k některla«*: ni$h, i za písemný, v dopise
vyjádřený názor. Já zas se bu^R^obětastnit" Vás přislíbenou re
cenzí - nejde rai ani tak o sborník sám, jako o niicc velmi obec
ného. Stav poesie / jako národní mysli,
sentatívní sebereflexe národního ducha/^^sM^sBig,
to 'nepí
šu jen pro sebe - proto a jen proto jsem mluvil o “otevřeném
dopisu“. Siam dojeta - takřka jistotu - že nej<eir my dva, ale že
všichni navzájem /v Čechách, na Moravě i mezi oběma národy/ se
velmi málo - a ne vždy svou vinou - známej dobx'á je ka..dá "ka
nonáda“ která posti-eluje zbytečné Šance a zátarasy mezi námi.
Zkrátka : vítám Váš milý hlas i, jsem rád, že promíjíte /správ
ně nadosobně nahlížíte/ i jistou mou brutalitu a útočnost. że
si ji nevysvětlujete osobně.
z
TeS nejdůležitějěí věc : musíte se prosím, conejdřív uzdrevít
/mohu se zeptat, v cem^Vás zdraví trápí ?/ - a hned jak se po
zdravíte, napište aspoň pár řádky, jak se Vám daří, budu Vám
vděčen i za šalou zprávu.

Dovolte abych Vás pozdravil jako přítele,

Váš

Jiří kuběna

/adresa/

PoKud jde o ten "slovník“ i o mocnost tisknout “S^ře^" knihtiskem
nic neobesílám, vTSHS^souhlas tedy nedávám - z”c$vodů, které
jsem rozváděl; nejd&ležitějěí a první je en důvod pouhé partiKujáracsti. čáatečnosti, že sborník ani z něj vycházející sicvHIk7-^£7”nePoác*tycaje cel^u naži slovesnou /básnockou/ kultu
ru /samozřejmě vždy v jakémsi výběru - ale pak ve všech infrai para- strukturách, zkrátka “nąpiíž“ všemi postoji/ - pří zdů
raznění jedeného potřebného, kvality - dobréno“SŤova. kájíte
se rozhodli /!/ pro širší Koncepci, aí už pro nový almanach, ane
bo pro slovník /ten zejména : to by bylo snad reálné/ - juk už
jsem Vám psuly pak Vám dam svůj souhlas k publicitě radostně.
To bychom ovšem ještě spolu jednali k nkrétně.

k tomu, co ode mne chcete s v daném případě, jak se obávám, ntmohu souhlas dát. Ale věřím, že se ještě spoiu sejdeme při ší
ře ji založeném - vskutku celonárodním - podujetí,
Mo..ná se mýlím, ale mám vskutku pocit, že "Střepy" přicházejí
již opožděně; bohužel jsem negativní re^kci^na ru - právě z dů
vodů jejich kulturního “separatismu“ - zaslechl z více stran,
zcela nezávisle na svém :QÍn<KÍ.
Přesto, opakuji : udělali jste kus velké a záslužné práce, aspoň
pokud jde o “mapování” tzv. disidenttského - spíše: oficiálně
disidentského prostoru - a Váš podnik bude asi u*. navždy zname
nat významnou, dobře míněnou výzvu v tomto smíru, kdokoliv bude
pokračovat, bude se již moci oriin//tovut podle Vašich stop -

tře Vas si někde r© zří a /o tolikerý střep/ nihu do krve. Aspoň
částečně známe teren I

Posud jde o Vás osobná, ještě jednou děkuji za Váži šlechetnou
a velkodušnou odpověď. ^áte
obdiv, sympatie, přátelství i
Prosím, napište áaeem, A i Buote zdrav I
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Miloš Dvořák

S Y M F O N I E

XX. STOLETÍ

Vidíme,
vědecký člověk prožívá vpravdě
tragic ty osud. Nesen snahou do s lei jasnosti
u vnit ní nezávicloeti, stvořil svou ttměř
nadlidskou n^aahou prostředky svého vnějčího
zotrc.ení a svého vnitřního zničení.
Albert Einstein

'Jvu5 vstupuje a údobí teloricxého do údobí
Interplanetarniho.
M. öerSajev

X.
Zmontován svalstvem, kolejnic a protkán nervovím všech drátů

v podzemním dunění a hřmotném lomozu
pracuje bez oddechu

ponurý robot Země.

Noc zmučená výslechem žalářních vězňů, kterým nedopřáli jediné
chvíle odpočinku,

e odpadky vytrhaných nehtů a zvyrážených zubů
v krvavých chrchlech se zřítila do přítmí koutů na hromady

ssutin,

z jejích splask^vajících útrob vyvalují se davy galejníků,
přistupujících k omšelému nářadí svého pracovního dne.

Híudi mostů, vzklenute nad hladinami veletoků začínají se v
zamčení zdvíhat

táhlými vzdechy jedoucích tramvají a autobusů
pod brutální hmotou do tupého prázdna bučících posaníků vöech

nelítostných tyranů.
drtících známá 1 neznásiá velkoměsta zeměkoule -

na světových prostranstvích heaží se to národy všech barev,
odstínů a ras,
ponuré nádražní dvorany jsou překrveny hmotou těl proudící

z vlaku přijíždějících do vlaků odjíždějících,
idylická zákoutí maloměstszych náměstí se prcsaěňují v nástupiště

autobusů páchnoucích věčným
prep ěcho váním

v přilehlých uličkách to sviští třenicí pohledů a pohybů,
třeštící Wvtorky prorážejí pravěká ticho zapadlých vesnic

trhujíce spánek jejich nemluvňat,

prss&vé výtrusy traktorů škvaří se po cestách a polích jak
vybuchující náboje brutální
bitvy o zrno,

nepříčetný éraset světle odfoukl klekání pokorných zvoniček,
dráty vysok-. ho napětí bezohledně rozsekávají rajské krajiny
lučin a lesů,

vzdušné prostory ve fant ziích konstruktérů se zaplňují
hmysokřídlými helikoptérami

budoucí městské dopravy
vylezlé z tunelů podzemní dráhy a ztemnělých kleneb podzemních

jejich chrámů
do vznosného prostranství modrých výšin - Němé a nikdy nevyslovené osudy pohlížejí na sebe nechápavýma

očima

ve vagonech vlaků, vozidlech tramvají a autobusů, v dílnách
a kancelářích, v obchodních

domech, ve mdlobném zápachu

lidových jídelen,

Á znovu z temných útrob vyvaluje se záplava hladovějících úst,

vrhající se lačná jak stáda na všechno, co se dá ještě ohlodat,

celý den odpracovaný k kanceláři je jen jako minutové posezení
a léta horečné práce ve všech dílnách jen pomalým andern tem před

šílenou fu&ou příštího plánování

/lidé už dávno zapomněli, co všechno měli udělat^/
telefonní centrály štvány blikajícími světélky naléhavých a
bleskových rozhovorů,

těžké karaiony šinou svá kola přes posvátné úmluvy neděl a

svátků,

nemotorné buldozery rozhrabávaj! kořeny zesmin
/kríž nad oltářem v Čihošti se prudce rozkymácel/,

obrovské kombajny budoucna schv^eují hltavě úrodu z nedozírných
lánů,

jedním dechem mlátí obilí, melou mouku, pexou chléb,

a nakonec se rozlehnou n© zesláblý dech našich vysílených lesů

neschopných vyživit svým zřídlým stínem zdroje studánek -

leiste odpočinku jen stále stupňovanou štvanicí živí se člověk,

něřeknem už ani polovinu toho, co je třeba říci
pro nerušený chod všech souprav našeho každodenního soužití,

v každém z nas trčí nespočetné zbytky všeho nedomyšleného a

nikdy nedopověděného,
do nichž se zaplétáme jak do zamotaného kruhu

bludiček duší zakletých a úpějících po svém vysvobození -

Velehory vršících se vědomostí Ixroaadí se na všech stranách
stale výše, hroutíce se na naše
hlavy,

sotva dechu popadajíce pod jejich tíhou potácejí se lidé,

v továrnách osmiletek a jedenáct11etek chvatnými stehy podle
spěšné došlých direktiv spichují
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konfekční odění pro pracující
inteligenci
a s několika razítky marx-1sninského tetování na zádech je

posílají do provozu života,
ty zkomolené bytosti, z nichž žádná se až neodváží něc^ pronést!,

jež budou poslušně vždy plnit všechny příkazy a tupě Čekat nová

nařízení,
nepocítivše nikdy potřebu slova vyhřezlého z krvácejících

útrob živé lásky
/na živé slovo tu už dávno nikdo nečeká/,
elektronkové mozky automatů je budou jednoho po druhém nahrazovat

/nebol 4&elý život se proměnil v mechanické odříkávaní lekcí,
v mechanické úkony řízené skrytou a všeovládající S mocentrálou/

až nakonec zmocní se vlády nad věcmi, které se vymkly zákonu
člověka,

aby na něm dovršily
svůj neúprosný zákon Stroje.

Opotřebované náčiní našeho těla je ze všech stran náhone»
sváženo do nemocnic svítících

pronikavě tasenou bělostí,

kde na běžící» pásu rentgenů, Kartogramů, operačních stolů
a všech rehabilitačních zařízení

. ©stupně jedno za druhým je zpracováváno
a uváděno znovu do chodu jak nesčíselné množství hodin

tikajících v dílnách Chronorů

v těchto továrnách na zdraví

za širokými skleněnými stěnami pod napadlými masami světla

tísní se lůŽko na lůžku,
téio na těle

/na vš-ch dveřích jako by neviditelný nápis hlásal^* Vstup Bohu
zakázán/

zc

konfekční odění pro pracující

inteligenci
a s několika razítky marx-1sninského tetování na sádech 3$

posílají do provozu života,
ty zkomolené bytosti, z nichž žádné se už neodváží něc. pronést!,
jež budou poslušné vždy plnit všechny příkazy a tupě Čekat nové

nařízení,

nepocítivše nikdy potřebu slova vyhřezlého z krvácejících

útrob živé lásky
/na živé slovo tu už dávno nikdo nečeká/,
elektronkové mozky automatů je budou jednoho po druhém nahrazovat
/nebol 4&elý život se proměnil v mechanické odříkávaní lekcí,
v mechanické úkony řízené skrytou a všeovládající S mocentrálou/

až nakonec zmocní se vlády nad věcmi, které se vymkly zákonu

člověka,

aby na něm dovršily
svůj neúprosný zákon Stroje.

Opotřebované náčiní našeho těla j® ze všech stran nahonem

sváženo do nemocnic svítících
pronikavě tasenou bělostí,

kde na běžícím pásu rentgenů, kartogramů, operačních stolů
a všech rehabilitačních zařízení
. ostupně jedno za druhým je zpracováváno
a uváděno znovu do chodu jak nesčíseine množství hodin

tikajících v dílnách Chronorů
v těchto továrnách na zdraví
za širokými Skleněnými stěnami pod napadlými masami světla

tísní se l^ko na lůžku,
tělo na těle

/na vBtch dveřích jako by neviditelný nápis hlásal# Vstup Bohu

zakázán/

Vysloužilé a odstavené organismy 3sou sem uxládány,
aby si tu odbyly poslední těžké lapání po vzduchu tohoto života,

poslední záškuby své existence,
nebol nikdo už nemá času být svědkem posvátné a vžneženě chvíli,

vztyčené do strach výšin duse odcházející z těla,
jak tomu Iv válo v jizbách prajiarých rodů Z paměti lidstva už dávno vypadlo umírání,
tolik lidí umřelo ve strašné této

válce,

a jako by nixdo byl neumíral,

tolik lidí trp.lo tak strašné v této válce,
tolik lidí trpělo po této válce,

a jako by nikdo byl nestrpěl,
všechno utrpení jako by čísi neviditelnou rukou bylo neprodleně

shlazováno,
v atomovém žáru

sb

všechno spéká, všechno vypařuje,

hrdinství stejné jako zbabělosti Geh, jak bezútěšné jsou krematomí pece se spalc^Ooą nadějí

na vzkříšení těla,
ty vysavače hromadná odsávající odpadky této prašivé existence,
Člověk stvořený jako pomocník andělů Gloria zpívajících,

proměnil se v prefabrikát pro tovární pece na zpracování mrtvol,
aby pomáhal udržovat plánované tempo rozjetého jejich provozu -

všechna činnost je pohlcována nedozírnou propastí činnosti

stále se zvětšující,

napínající Člověka na Prokrustcvo lože rapidně vzrůstající
do nikde nekončících rozměrů Válka, jež bývala bujnou zábavou rytířů a lovců,

bezmála dětinskou hrou odrostlejších chlapců,
stala se doživotním zaměstnáním všech ztrmáce^ých obyvatel této

země,
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nezletilých dívek, starců, stařenek i nemluvňat,

všechno žije 3 ko by v předvečer jakési neznámá a blízké

/áí&atastrofy,
nebol člověk opovážlivě se dotkl strašlivé a tajemné pružiny

vesaiíru,
jež hrozí krutou pomstou
za pohozené Boží jho.

II.
Po celé věky ani na chvíli s£ neoddechl

/krom okamžiků propadlých do černých šachet spánku v tůních
noci/

kamenný Karlův most se svými plamennými vyznavači heroism,
po celá staletí snad ani nu chvíli

eí

neoddechl

od kroků chodců prodírajících st upachtěně a minulosti v
budoucnost,

jako si neoddechl most tam na Seině přes ostrov s chrámem Batky

Boží,
jako si nikdy neoddechly selaty římsKých ulic vtlučených do yedmi
pahorků,

jako si neoddechly Athény pod svahem Akropole
a cesta v zbořeninách Jeruzalema od Pilátova paláce na stí sto

zvané “popravčí**

tu strašná cesta Křížová, jež tolikrát se znásobila po okrsku
zemském
a niKde konce nevzala “

Po celé kouli země 0 překot buší uchvátené srdce Sasu

v úderech nespočetných kroků člověka i zvířat po cestách i
necestách,

jediný bludný krok ni jedné nohy
se nevytratil a vesmíru - Xtówa* už nestačí nám v mateřských hnutích země rozměřená rytmy
života,

ten strašný štvanec * Člověk se bičuje a šlehá stale Šílenější
rychlostí,
ten nesmyslný požírač a hltoun prostoru

vypučolého v renesančním malířství a lapaného kosmickými
raketami:
Ty hltavce svým vlastním dechem pohlcovaný,

ty nikdy nenasytný ©obeničitcli,
který svým hustě pretkávaným pletivem

všech telefonních spojů, železnic a silnic, námořních a
vzdušných ce&t,
se svými plášti elekt rcnia^ne tie kých rozvlnění, jež všechny

vysílačky vrhají

na tělo této zeměkoule rozezvučujíce její přijímače,

se svými oblaky prachu vyfukovaného atomovým výbuchy
prohmatáváš celou naši planetu,
od hor tibetských klášterů do útrob tropických pralesů a

džunglí,

od trpasličích ostrůvků ve ztracených končinách oceánů

až po ledové chatrče Eskymáků s nedávno improvizovanými
noclehárnami na pólech
lapáš kdekterého tvora do svých věechnosehv^ujících chapadel všichni jsme uvízli v tvých osidlech,

z mé rodné vsi ge už gen předměstíSko globálního velkoměsta,
není už sedláků, jsou jenom zuměstanci gigantické továrny na
obilí a maso,

kteří možná už zítra budou pře sypáni kamsi na protilehlé břehy
nafií zeměkoule

podle svrchovaných dispozic s potřeb výrobního Veleplánu -

je to už jen nepatrné předměstíčko všudypřítomného velemSsta,

jež diktátorsky ©Kupuje tuto zem,

vyhánějíc Člověka ze všech jeho nejtajnějšíeh úkrytů
na jediné vodorovné, v nedohledných perspektivách se ztrácející

Náměstí Tohoto Světa,

se všech stran volně otevřené,
kde nahý a bezbranný je vydán na pospas neslyšitelně fungujícím

zařízením všech viditelných a

neviditelných kontrol
zaznamenávajících všechna nejtajněsí jeno pohnutí -

nestvůry budoucích supracyKloironů vyrábějí už neviditelné
částice

prostřelují nejskrytější závity všech jehc myšlenek
a každou nejnepatrnéjší úchylku hned v saraém zrodu postihující

a ohlašující,
ó te..to zvrácený a zvrhlý obraz vševědoucí lásky Boží.

Veškero člověčenstvo neznámou silou jakousi je naháněno do

jejich velikého Shromáždění
/májová naše soustředění otroků jsou před ním jen jak krtčí

hromádky před Himalájemi/,
na tuto jedinou scénu, kde se má dovršit drama jeho osudu

/pro blížící se příchod temného člověka
tahuplnéhoX

jenž nad prostorem vítěz
chce proměnit zemi od pólu k pólu

dle vzdorné své vůle stražno 3e žiti/

v tomto bezejmenném množství tísnícím ee na kosmickém přístavišti,

jemuž říkají demě,
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vytržený z vůně své rodné hlíny a z teplého vanu gejíliA
oddychování,
téměř už zbavený jména, který® ho obdařila nás všechny milující
matka Církev,

posedly démon, jemuž jméno jest "Množství**,
zrající pro společné šachty velejatek, projektované pro celou

rozlohu zeměkoule

©značkován čímsi jak rozmazaný'® telefonním číslem pitvorn§
tetelí se Člověk
předtuchou Zhouby vyzývané jeho vlastním tíhnutím do chřtánu
nicoty.

kdož zavrhli dědičný hřích, svítal zběsilými tlampači volají

na všechny stranyi
jste vinni, všichni až do morku kostí jste vinni,
žijete stejně jen z milosti Toho, jenž moc má všechny vás

zhladit
a kdybyste se prací strhali,

budete provždy neschopni si zasloužit i nejskromnější ždibec

života a nikdy nebude vám možno smýt svou strašnou vinu
za všechno, eo se nám nezdařilo - /a za vše, co se nikdy

podařit nám nemůže/
na všechny na vás padá neprominuŁelná zodpovědnost za zdar

připravovaného velepodniku,
/toho nekrutějšího Draka dějin, jenž každou minutu si žádá

neslýchané výkupné od celé
zeměkoule/
všichni jste necháváni na živu, jen abyste do úpadu otročili

pro slavnostní intron!sací
Slováka na místo Boha,

/nebol Sábel miluje obřad a vydržuje si nesmírnou armádu

h

obř-adníků,

věčných to parasitů
na díle boha trpícího/

všichni jste tu ponecháni jen jako prisluhovači a přihlížitelé
a nesmírnými náklady projektovanému

Nanebevzetí Člověka»
Tito osnovatelé nejzávratnéjšího výstupu dějin

jsou však jen střemhlaví zřízenci odsouzení
věčně jen zdokon lovat své důmyslné náářoje na sudování člověka,

pečlivě do nemenších podrobností přemýšlet a propracovávat
úplné vyvlastnění duše člověka,

ale ze všech sužovaných nejvíc sužovaní
a ze všech bědných nejbédnější budou sami sužovatelé,

ti v umí mučedníci Satanovi
beroucí v žárovišti nerozpletitclné sebetrýzně na sebe úkol

pekelnou jeho naplňovat nenávist,

zatímco jejich oběti budou inikat neviditelnými průlinami
blaženosti

Kamsi do vonného vánku okvětních lístků ve všech bědách a

hrůzách dosud

dýchajícího na

tento svět,

kamsi do srdce venkovských kostelů i r žehraných architektur
katedrál,
v ten vířný odkaz minula a zásnub nedočkavě rašícího budoucna -

Nevýslovná trýzeň agonie Syna Člověka pronikající do všech
rozloh tohoto Času,

živená v jeho nesčetných trpících, na popravišti umírajících,
mučených, hladovějících a
žíznících,

pod zamřížovanými okny žalařů toužebným modrem oblohy a vzdechy

'Ib

bílých obláčků se sytících,

toto nepřetržíté utrpení všech živých údů Církve
je neviditelnými křídly nadnášeno do světla tajemné radosti

/vzkříšené tělo Krista vstalo z vlastních ran/

nepostilitělně vlínajíc
v oltářní ticho svatosti, jež jako bílý ubrus prostřené

na stele obětním pod svatostánkem tkví,
to ticho bezbranné a přece nejsilnější skřeky svéta pohlcující,

ticho nás hlukem vysílené všechny vyživující,
to ticho Beránka vystavené

t£íhivS rozevřené tlamě vyjídá© vlka, kterým je tento svět,
to ticho vstřebávané staletími nikdy neustávajících motliteb
a přece nevySelhané a nevyčerpatelné,

to všeobs -hlé ticho, které tu bylo před počátkem, vesmíru
a které zůstane po jeho zániku,

mlčení Kristovo před nechápavým Pilátem,
zatím co pod ním bouří moře ďáblem poštvaných a zdivočelých

hlasů,
to ticho, v kterém zrála slova motlitby,

za všechny nenávidějící, bičující, hřeby mu do těla vtloukající,

jemu se posmívající a temnou rozkoší svých útrob řičící,

modli i.tba Ukřižovaného mezi dvěma lotry představujícími veškero
člověčenstvo až do konce světa,
je to nejvyšší, co se kdy událo v dějinách tohoto vesmíru,

Kristus odsouzeny, že se učinil Synem Božím,

je souzen lotrem na levici podruhé,
za to,

á&

se dni ukřižovat,

místo co by mu zabezpečil doživ tni pohodlí,
a za ním nedohledná armáda všech vzpouzejících se lotrů

aż do konce tohoto čuSu syčí na něho snu zjevnou i skrytou

zlobou,
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ve všech jeho vyznavačích znovu a znovu jej křižujíc
za to, že vhodí do života země své nezrušítelné znamení Kříže,
Které jita vzalo navždy jejich živočišné uspokojení,

znamení, jemuž budou odpírat!,
znamení, které ovocem svých skutků budou navždy a znovu

dotvrzovat!, -

Label, jenž na střeše chrámové na Krista vovlal: Snes se dolů.pod křížem na něj zxiovu volá: Sestup dolů. zatím co věk náš svůj novy chrchel meiá v tvář: Jen si tam

zastaň na svém Kříži,

když jsi stál tolik o to, byt Synem božím,
jen nám dej pokoj se svou spásou, kdo se tě o ni prosil,
my se ti Kašlem na všecko

a místo tvého kříže
vztyčujem |jrdě stále stoupající Standard života - -

- - však z iilubin vesmíru k nám odněkud jak vánek dýchá caírný

hlas,
jímž zmrtvýchvstání Kristus zjevoval se apoštolům:

“Pokoj vám, — Pokoj vám. - - °
- - Jen jestli jej umíte přijmout,

jen jestli jej umíte zachovat - - - nebol živy bůh Kříže bude dráždivou trýzní pro všechny národy

nepřátel jeho,
zatím co ve stínu lotra po pravici neznámá srdce se budou

otvírat
sladkému vý/dechu jeho lásky.

XII.

Na dlouhých proppeKtech všech veikom st jsem vždycky trpěl

neznámym, němým, nepojmenovaným utrpenia,

polykaje záblesky všech nevyleštěných skel & hadí hladkost

čerstvých emailů,
jež sjížděly tak pohrdavě do mých očí,
přezírajíce mne jako bláto předee odstřiKované od rozjetých
kol * míval jsem vždycky pocit,

jak by tu život neznatelně krvácel z hříchů do nebe volajících,
ale nejzoufalejší bývaly za sebou srovnaná přízemní domky

maloměstských ulie,

táhnoucí se kamsi do bezútěšného prázdna,
přerušovaného tu a tam omdlelými zjevy osamělých chodců,

na svahu sálajících letních odpolední
se vybavujících pocitem bezcílnosti veškerého života * na nedohledných bulvárech,

vyslovujících zkratkami módních linii své nejbizarnější choutky
a svévole
1 za zády venkovských dechovek vyhrávajících o poutích před

hospodami
vnímal jsem neviditelnou přítomnost Chudého

stojícího jak žebrák před všemi dveřmi, okny a ploty,

vydechujícího své utrpení skrze všechny stěny věznic,
skrze nejtlustší zdivá této země, která hc tak tvrdě odmítala,

za to, že přerostl svým slovem všechny její zákony - Všude jsem cítil živou přítomnost tohoto Vyděděnce

mezi nejlépe prosperujícími zabydlenci této zeměkoule,

na níž veškero vlastnictví bude Čím dál tím ošemetnější,

douud nebude kapitulovat před Oním nic nemajícím a všemi věcmi
vládnoucím,
jehož tak nehodně přijímáme na stupních našich oltářů,

a jenž, neviditelný svědek, je pří torsen všemu dění našeho
^vesmíru.

překotně dozrávajícímu v plnost svého Času - -

Zástupy neduživců čekaly vždy u rybníka mravného
na h,.Hŕí vod, když anděl Páně sestupoval do něho a hýbal

hladinou,
podobně čekáme na březích této země na závan Tvé milosti,
kterým bys odpověděl našim prosbám rozkřesávan^j za hrozivých

smrští atomových roznětů,
v néhž země zůstavená sobě na kusy se roztrhne

přetlakem šílené a nezastavitelné činnosti svých Bémonů

když všechno úsilí ji zadržet je jenom novým rozdmychováním
a proti síle rozplétavající skladbu vesmíru

m^eme dát jen věrnost Bohu umírajícímu na kříži,
jediné záchraně a spáse všeho života,

k níž úpěnlivě upínáme svoji naději,

v neviditelnech dotycích své modlitby si žádajíce rozestřít

ji po zemi,
které je určeno buB stát se chrámem Boha živého

nebo se navždy zahubit * -

Kdybych měl víru, která hory přenáší a lásky neměl bych,
nic nejsem,
a Kdybychom zkřížili dráhy všech planet a změnili let slunce

vesmírem,

nic nejsme -

Bůh není výkon,
háK je Láska«

E
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Na otázky redaktorů Kmene odpovídá
VÁCLĄV ERBEN í

Domnívám se, že žijeme v období,kdy
kvalit© celé naší literatury klesá«
Básník má být umělecky zralý v osm
nácti devatenácti a v p tadvaceti
už má mít za sebou dvě tři sbírky máme tekavé básníky 7 Totéž platí o
prozaicích: Ve třiceti má mít první
román, v pětatřiceti základní dílo
svého Živote* Fřipomínám, že Jirásac
psal F.L.Všks právě v tomhle věku.
Problém je mimo jiné v tom,že lite
ratura potřebuje nesmírné Široké
podhoubí* Tisíce lidí musí zkoušet
psát a p ubližovat a z nich pak vze
jdou dv© tti spisovatelé* Nedávno
jsem se probíral předválečnými roč
níky národopisného sborníku ód kleáského pomezí* Nevěřili byste, kolie
lidí tu tisklo literární pokusy 9®
véech těch jmen jsem tam poznal jm
pár - dodnes známý je jen Josef Šte
fan Kubín. Důležité ale je, ža vSichni měli možnost publikovat. Teh
dejší publikační možnosti jsou pro
dnešní dobu nepředstavitelné. Trpí
tím celá literatura*
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Pavel Švanda
O P UKA

/pět básní ze stejnojmenné knihy/

M OD R Ý

OBRA Z

A.S.
Dny, jímž nebylo nic odepřeno, nic přidáno

k tomu, co údělem,
Leda slovo chyba.

Zralost,
údělné knížectví mornoeti

s gestem nechápavého odporu v erbu.
S večerní příchutí plesnlviny
a mimevolnou ranní hrubostí z výmluvnosti,
prach. Slunné odpoledne samoty a prach
a mouka a paprsky mouky

a naděje z noční nešetrnosti
ačkoliv nepadlo ani slovíčko.

Kdy v; rašily drobounké houby slovůle ?
Pod netečnou dúvtipností sobotního nevolaní,
Podzi&asm a «rvi e vodou děti se plavily slates

parčíku a micky ječely všem všem.

Posléze vzdor své sychravosti veškerou vahou.
4 černě ulehla k obrazu uprostřed svátečního

e iaodře čalouněnými skutečnostmi.
Až otevřené okno a r-. ze vřená rakev
pečlivě opřená opodál

vyhostily hořkostí,
čerstvý vzduch.

3/

MICHALOVI

Jaký je věk růsí ve čtverci rajské zahrady

Porta Coeli ?

Od ranního tympanonu kamenného hroznoví
posledním smrčím k večernímu vrboví

a pražnýa mostem přes zmodralý jazyk

přehrady»
Nárcžím na náměstí pustot
autobusů.

Otec, neschopný než

žízeň neaáá, nechceš sodovku,
přemilal, že sotva kdy ježtě spolu
právě teď tudy přes les ...

táladží ještě aby nepomyslel,

že jen jednou a ne víckrát...
byla tl to ale žízeň !

JaKý je věk ráží ve čtverci rajské zahrady f

Ú

•

x. ÍM

S

B.

Něhy větrů je třeba podzimu. Lesy
zas budou mořem vyvráceny kořeny vzhoru
a vranovský kostel útesem minuvších lét.

Něhy větru je třeba nezbytně
jako krutých poct slunných zdí

běloby.

Aby ses neprobudila do zralosti,

nelomená střepinami nevůle,
slovo živilo i skály,
sny poblíž ranního nepokoje,
37

tříbilo i noční bolest
v ochranu před kapomněnísu

ľy časy a dneska jsou a nejsou«
V dešti milostí bitu,

nacházíš, co nepoznáš,

aspoň ne na první pohled*
Jscu-li však lesy štěstím

odrostly® moři Času Ť Po dnč myslíme

vleklými kroáy : není airy kromě hlubin.

W?í
$I
V
vidíš,

jsem nic nerozuměl« Ani

jsme. si nesvěřili dost nahlas,
že dlaně podáváme
a tiskneme az po dny svých dvou hrobů«
TeS jsi a luny mlčenlivá,

nestíněná, odevzdaná,
luně a mnž

stříbrolaň.

Nejsi podsinks, ale počátek hlubc^o
nadechnutí.•.
Něhy vitx‘u 3« třeba podzimům. tesy dnes

jsou ..ořem vyvráceným kořeny vzhůru
a útesy &Ka€ kaplí svěcenou minulými

vedry.
Saprší-li, nezbude po nás v tomhle lese

s nocí ani památky.

Jenomže pohled, kudy a^ní vlastně jdeme ?

Údolím,
jež jednou bude vyslyšeno.

^t>

PO

KVĚTNÉ NEDĚLI

V pondělí pxed nedělí Zmrtvi chvátání

byla ještě chudá zima s Krátkým dechem.
V úterý úleva pod šedivým

a vševě cucím
větrem, jenž; zjevně žil zdaleka

a ne sám.

Va středu ns čerstvě vymetené» a Kropeném
dlážaení světskosti

do sychraviny a nebezpečné bezradnosti
puáijovcho týdne,

s nejistým smutkem na Časy
vzdálené jak letní blesk,

"nebot v přijímaném bylo už i odmítané”,

Četl jsem,
roztěkaný svědek jitra,
v novinách spíš rozpačitě

do áedi než vskutku Černě psáno slevy,

že v pondělí umřel právě našemu času
Vladimír Holan,

O

M E R U Ň C E

Drobounkých čepelí
hrotká broušených pod temenem,

pod blánou nevyschlé lebeční kosti,
byla už sečteno k zoufaní dost.
Pod strůmkem rozkvetlým samou pfízní

rázovou váni mnout

a pak dýchat lailost z vlastních dlaní,

na dně drobného deštš.

xtery nechápe nic,

ui »jsi na to taxy pfiáel,
nic nemyslí, nemyslí, ule pomalu

pcaalič&u stoupá wi, ke rtům...

iílam zapsáno, ke sladkost,
jí2 nechybí k arglosti svěcená sůl
ani studený ocet,
je největším pokalením

pro meruňku«
Proto chci postát
pod rozkvetlými stromkem.

hic většího do snu,
nic lepšího do dlaně, do hlasu,

nic,

víc

milosrdenství.

V ZÁKLADĚ KÁMEN / NEMOŽNOST OPAKU : MOŽNOST OPUKY

Dopis pavlu Švandovi
o dnešním moravskéM postavení jeho sbírky básní /v próze/

Drahý Pavle,

Brno, 19.3.1988

leží přede mnou Tvé Oou*a. jako dluh. starý /kolik V - čtyři
roky odté, co se ad dostala do rukou, ale zřejmě už asi o 1st
od doby sv&hc napsání /podle některých indicií hádám na rok
1982, ne-li už 1981 - vzpomínaná start Vladimíra Holana/. Tedy
"recenze* značně opožděná, nicméně zřejmě nezbytná*
&’ojde tady t«k ani o tu kolegialitu, úkon přátelství /Březina:
lásku a úctu k přátelům nejlépe projevíme studiem jejich dU,
pochopením pre- jejich prdel/, oske spíš o tc, že sám si chci
udělat trochu pořádek v těch kamenech úhelných i větroplašně s
nebe popadaných, co jich legi kolem lane za poslední nejméně
dvacetiletí na podivné®, nezmapovaném úfepru české poesie, kter
je sice napohled podobny nejspíš měsíční krajině /a to ještě &
její strany cdvráeené/, ale kde se lze nadít zřejmě na každém
kroxu větších překvapení než na äarsu H.ö.Neliše - anebo spíš
v Žázrcadlí Alenóině : skrátka v pravé říši divů.
Qpuka je jaesi těmi všemi chaoticky poházenými kameny, jež tu
zbyly ještě od časů /šavlo-p&vlovského/ kamenování Štěpánova,
kámen jistě z nejdosáčtejších, kámen přímo přemyslovský heral
dický * i když spíše v Čech ;Ch, ba sa&ém centru Čech ke stav
bám používaný, než u nás na Moravě /z opuky je postaveno 8/10
románské Prahy/• Kebudu se zatím dobudovat, proč právě tento
heraldický kúsien jsi povýšil do erbu své básnické sbírky sbírky možné ne - /no poli poesie, tedy Poli podstatně Morav
ském/ - první, ale na pozadí Tvého převážné prozaického usilo
vání /a vítězení!/ spíše ojedinělé. Jen snad připomenu sátí®
její «hugest /až na nehet opracovetelnou/, která Ti asi vyho
vuj© svou svalitou «a«ořka břidličnou /dobře se az ní staví,
dobře se přitesává i sesazuje do pravidelných řádek t z jed
notlivých kvádťíků a dále patrně její /stříbřitou/ šeó, seS
přecházející do vlaštovčího modra /do »o-h-i vlaštovčích, nízkoletících, prudkých letekr rozprostíraných, proti obzoru před
setměním/: barva tedy podstatě Svandovská - kterou Ti asi také
imponuje, ůpuka má ale ještě jednu velezajímavou vlastnost,
kterou však připomenu leda až snad ke konci /svého dopisu/.
jsi tedy /touto sř.u Knihou/ už vlastně od let /od zralých let
těsně pod-zenitoveho mužství:zralost je tu přímo klenový® theBiatem !/ také ^áon.ík s to je nutno zaznamenat, a vzít na vědo
mí - skutečnost pro s^ne /tvého pamětníka, počítám-li dobře,
cd "sexty" - tc jest cd na-leh 16-17 let: je^tě z éry kudeíova
gyanáeial) - sauteSao st pro mne jistě dráždivá, s níž se musím
vyrovnat;' protože se ml najednou podvrtal do zatoádky krtek
zcela nečekaný - abych tak řekl : vím že královský libosad pce
sie je zemí bez hranic, a že se do něj může vstupovat vásliÄjsi ccst&ai /třeba klasicky j-tnevanou podomní/ - ale přes
to mi nemůžeš mít za zlé, že když Té tak uznávám "v akci" jako
zbrusu nového dobyvatele Purn. .gsu, ztékatele báje Apollonova,
musím se podívat co je to tu .vlastně "z® zvíře" - ten novy

básník* Jakého jsi tedy - jukc uasník - rodu, odkud přicházíš,
kam jdeš, co neseš, co chceš, a zkrátka "jakou* zpíváš,
Monl bys mi vytknout /právem/, že má zvědavost nebyla příliš
velká, když jsem dokázal Čtyři, možná 5 let otálet. Csyl ! Hozcpsal jsem o Tvé sbírce - a také to5 po letech našel - celou
‘’solidní’’ kritiku, s Setnymi výpisky, úplné vědecké dílko :
ale pak jsem zjistil, že tudy /p- čítámMpestíků a tyčinek/ ces
ta nevede. ííejses vůbec typ analytický, a suchou cestou bych
zplodil leda paskvil, čpíše je třeba /bylo by třeba: nebct snad - jsem to právě udolal/ s knížkou se řádně pomazlit, pře
číst ji, jednou, dvakrát, znovu : důkladně - snažit se porożu^
Wut a : popovídat si s ní - i s jejích autorem. Což se tímto
pózou..ím činit. To tedy úvodem k této pozdní spravedlnosti.
Kdybych aěl uvést skutečný důvod, proč jsem se svou recenzí
před několika lety nemohl dál, musel bych l&ci že Ł© byl© proto,
jsem si s Tvou knihou dost nevěděl rady.
Velmi těžko jsem totiž hledal /pi ijaeae-li nejroz. ířenější mí
nění, ze poesie je - co do xídskych smyslů - uměna právě nejduchcvnějšímu smyslu. sluchu, nejvíce poplatné/ onen vnitřní
rytmický zazon, z něhož byla Tvoje opuka ve svých jednotlivých
básních /sobě výrazově až na vyjímku ojedinělé básně poslední
značně podobných/ vytvářena a - napsána.
Až dnes jsem to /snad/ pochopil: a tím teprve se mohu dostat
kus «opředu. Tvojeí^ú^ není samo zřejmě psána ani "vázaným
verkem’*, ale dost ’Teure se pro ni nehodí ani ozna ení verše
volného - ke xterčsu zdánlivě na první pohled ukazuje. Byl by
to "óayl. Je sice zjevné, že tu a tam přebíráš - zdánlivě - vý
dobytky Českého, spíše civilistně orientovaného verše let řek
něme čtyřicátých /Skupina 42 : ale zdespíše výdobytky poesie
překladové, konkrétně antické : T.S.Eliot a Huuková spíše než
kolář, i když i na Koxáře se ojediněle najdou názvuky v jaké
si násilniúící expresi - kt«rá Ti á?véak příliš nesedí : "Tuk
noviny nedočítut/ a z demu zásadně zadmími vých dy,/ exit,/
očima vlevo vzhůru nad účes,/ Železniční jízdenky. Fotografie/
Zdenky, áprvu nasazen taky/ do výroby. A Šedivý klobouk/..."
atd., báseň In memořiam/. Ale při prvním podpovrchovém pokle
ku a ©slechu je jasno : jediným lú^itimním potronem, kmotrem
Švandovy poesie z doby jeho mužské zralosti není mgrsyovský
’’aěstoky folklór” Kolářův, ani Chxlupeckého sofistikovaná vždy trochu isefi&tcfelsxá - civílnost svötoob2une#a- je jím,
ani ne překvapivě - Jediný Tebou přím© /třabas právě čerstvě
Dosairtně/ v Tvé sbírce Abasníg Vladimír ;.olan /báseň Pc květ
né neděli./
Holan ale, jak známo, není vlastně - aspoň ne v oné fázi své
pozdní tverby, kterou Ty uuírn.ně reflektuješ - básník tzv.
verte volného, nýbrž básník ”atonalnie harmonií”, disonance,
"konkrétní hudby” verAovdaék Jen mže : a tady je překvapení
druné, dalek© větší těch předchozích - Ty právě v této jeho no
voto nenápadnější /která našla tolik napodobitelů, od jakž
takž ještě původní ’’variace’* Divišovy po úplnou planě módní
masovou produkci "holanov. tin” nvjrůznšjží provenience v pozd
ních letech šedesátých a pak až do hófšc^x únavy i nxpfíč léty
sedmdesátými.../ - Ty právě v jeho “atonální harmonii” v jeho
disonančním přecházení z verše do verše, které kléne typicky
helanevskou, elektrizující, a jase galvůnisovanou, křečovitou
“melOMiku” skutečného anti-ver^e, verše narub;, vet£e zaživa
z kůže zdíraného /s raľTnôvanôsTÍ, o níž se Kolářovi, který
přece jen tentýž v jádře marsyovsky princip uplatňuje ještě
"zvenčí** ještě ani nesnilo/- pravě v této jeho poetice ”anti-b^sná", básně na sotnxh, básně v křeči, básně na mučení, na
ProkrustovS loži - básni in extremis /pitvané zuziva/ - ho
nenáglu-uujeg •

Tvoje nesporná úlitba Holanovi se děje po~jiné linii: hol sne-vská, a nebo na Holanoví odkojená je /aspoň na první pohled/
celá kalamburovitá,, ěarádovltá, silné intelektualizcvaná j a& si kakofonicko-fugální setaforika : “tom břit vteřiny za
věšen nad jezery/ vě nost-í/ komu tíže ramene od dna/ bez půj
ček a pychu na výhodě/ vodoznakem pravosti po rubu dne” - bá
seň decxo^íe. cituji namátkou, těch mlat je hodně, tak'ka na
každém ktokuj ale přece jen právě citovaná uaázx:a předvádí i
typluky holanovskou "zaumnou" syntax : zde např. ve značně
složité vazbě mezi dvěma úhelí^K®í gramatickými svorníky vazby
“komu-tomu” je rozklenuta celá' náročná, značně umělá stavba bez jediného aktivního slovesa? je to typicky holsnovssá hrů
zu kultivovaného samoznaku, kdy musíme usednout k "luštění".
Io samozřejmě nezaziívám : Gongora byl veliký básník - a bez
teto luutíeí lupy ho nelze číst? a jistě i mnohé básně mé vy
žadují trpělivost v recepci / třeba,jsem touto, záměrně násil
níckou, cestou "vršení osy na Pelión" nikdy nešel/. Tvoje me
ta, erika má samozřejmě větvinou značnou kulturu, vkus, i vnitř
ní motivovunost * i když se najdou i mí&la popisnější, anebo
utápějící se piece jen v studené, neživotné abstrakci. Ale to
není podstatné: výslt-dny dojem &ni z Tvé metafofciky - 9 už
vůbec ne z vnitřní "melodiky**, z vnitřní gestuce Tvé básně prostě není /přes vdec.ny štěpy jistého jeho vlivu/ "holunovsky ** : jsi natolik silná individualita /narozdíl od v tuch holanoveych epigonů, jejichž vytvory dodnes Čteme na stránkách
denního tisku v úrovni patřičně podokresní/ - jsi natolik osebnost, že lekci z Holand*«- strávils bez úhony a zcela po
svém. A tuk zbývala /zbývá/7 zas jen ^tázka, jak to dociluješ,
ŁC je to au veré ten Tvůj verš, nectili ani klasicky "volny'”
ani koxářovsko-ex resivně ne-volný, ani holanův Matonální"<
Až mne konečná napadlo /na což jsem mohl přijít dřív !/ : je
tc vůbec veyš Ü
Verš - abychom rozuměli : není samozřejmé všechno to, co lze
- jako ter/příslo večný líilarův "jízdní řáď* - -TozopŁut jakým
koliv způsobem do iádků po sobě následujících. Základní vlast
ností verše /odkazuji zde na výbornou studii Kilcáe Lvořáka,
prává o Holanově básni Zuzana v lázni, zde se puK tento jasno
vidný kritik dotýká 1 věcí mnohem základnějších/, základní
vlastností verše je - neoo by aiel byt /a jen jim verš trvá a s"nÍE% pravém slova smyslu i báseň/- jeho mélos. Mélós je
ono vnitřní, melodické pojivo, ďan<T p?ítemností pathosu - tu
jest vytržení do neobyčejného,/pathos je od *pathein**-trpěti,
MssólosM znamená zase - °íadn^ z údů v celek sestavený”/• To u
holana - třebas naruby /aspoň v oné formě wpathein*/, ve formě
krajního, elektrisováného, křečovitého pohnutí, křiku, padoucnicové extase, posedlosti - tř-ebas nejvýš paradoxně - je. V
tomto směru je nolan básník, třebas rozbil svůj st&nek /nu kon
ci života/ už na břehu “anti-poesie", či přesněji řečeno, tře
bas ustlal své Poesii jako krutý zrál Prckrustés na lůžku katovském, nu au.ilechs je básníkem třebas i v říši Anti«Poesie>
i když popírá Bélos, činí to stále jtr te mélie&y : u, vytržení.
Ale nic takovtho není u lebe : v Tvé ^puce. Je dokonale civil
ní ve vyraze, poklidná, třebas velmi Kultivovaná,
k oné
stříbřité knížecí h^ruldičnosti /a pohořel/ o níž byla řeč vý
še. Ale vnitřní oheň ji uni nestrávuje, ani ji nevyžehl. To by
se poznalo na burvěj na zvuku. U -ebe je tc stále onen typický
popel, prach a popoj barvy pepř a sůl - typické pachut prózy :
velké, oc^re^^áxstřue prózy - ale prózy i V tom to je /šproto
jsem tedy žádného krtka nemusel honit po zahradě, poněvadž se
mi vlastné xílk^m dc kytiček nepodvrtal/l

Jinak ; udělal jsem experimeAigcrusis, a zkusil přepsat některé
vybrané Tvé /náročně j*I7Tasné ^^prozaického záznam * to jest
bez grafiekého vyčleňování do *vwW - a nejen, že se nic ne
stalo, ba dokonce tea teprv jsem jim j^k náleží porozuměl. V
jejich pravém významu : nalezly /aspoň v ných očích, je možno
że se ^lť^/ svou adekvátní strukturu, vyraz. Najednou jim bez
potíží rozumím, 3ses schopen je vnímat - a rozumět bez jakého
koliv luštění kalamburŮ, Které se váuk začnou vršit právě při
onom dodatečném, násilném rozdělení, jinak kompaktního textu,
na *W-bra dioiccta", při jeho rozpojení na “verše".
Pokud
se moje these potvrdila, znamenalo by to - což mi při
padá tea zcela piirozené, že v Tvém případě /v případě Opuky/
jde vlastně q /ovšemže imponující/ soubor jakýchsi "malých bás
ní v pró,ze" - či ještě přesněji - drobných básnických záznamů
/impresi - a hlavně expresi - duchovních, někdy i krajinných,
pocitových /atd/ psaných prozaikem jaksi i» margin®, na czraji.
To by pro sine bylo i psychologicky srozumitelné. Jsou to vlast
ně jakási vysoce soustředěná kondiční cvičení, šermířské roz
cvičovaní záp&stí, tenisová uvolňování loktů, fotbalistově re
laxace kol^n, kotníků atdj ale abychom nebylí tax naturalistic
ky /sportovně/ techničtí - .jde o mnohem víc : o mistrné deníko
vé zápisky. To za prvé : Tvoje Cpuza. i kdybys nepřiznal její
vTastné prozaickou struktura /xu nc-básnidřou, ale nebásnicsou/
je souborem deníkových intimních zápisků - lhostejno#úcz^a "Sžsnic*ých či vysoce náročně prozaických - psgmých v próze /dení
kové zápisky psané verši jsou protimluv ; jakmile se deníkový
zápis pozvedne k verši, opouští - jako letadio-rovnou startova
cí plechu : stoupá do výše, do pathosu, do Poesie, do onoho SUrsum, taWyyzhůru^k__šinfea i/»
A mum"? pÔKÚa ja~o slovesný rodexmen, nebude pak činit po
tíže ho vysledovat : legitimně se v takovém případě stírka
Tvých záznamů obrací až Kamsi X Bsudelsircvýai SSalým bdsrjCtak! v
próze, Bertrnndovu kašparu noci, Pierra Louyse Lampě Psýché$
ale pro Tvůj konkrétní případ daleko spíše k uměřené i noblesně
sofistikované /třebas ne tak civilní/ básni v próze Mallarsiéově, Kterou k néia pak první uvedl Karásek ze Lvovie /“hdo to za
volal saé jménc uprostřed noci ? Nikdy jses neslyšel svého jména
takto voiati“/, a hned po n&a Hlaváček; pax je tu ovšem větší
škála možností dalších metamorfoz, pro Tvůj případ bylo by asi
třeba vzpoatnout drobné básnicko-prozuické texty feinerevy /již znavně civilizující, třebas vždy mírně surreálné, coz však
Tebe není nikdy $/, ale dále i třeba některé texty skupiny RA,
prozaického Botřekla$ a s druhé strany /tady naváže Tvá heraldidnost, smysl pro xlasičnost, uméřenest, tradici/ pak Halas
takového "Já se tam vrůtlía" - což je Určitá, civilistně přecezená nota vzatá zase z Leala. člověk ovšem musí myslet v Tvém pří
padě i na kratší texty ůchulzovyj ssaiozřsjmě i na mistrné drob
né prózy Kafkovy /třebas vždy isutstis mutandis/: zkrátka .ůznych
tradic, na něž lze navazovat, je tu pak víc než $est, a Tvůj
počin je náhie začlenitsiný do domácích výskýtiót - podle o->uštěných i ještě provozovaných lomů : j^nže opravdu, zjižluji zno
va - provenience Tvého ksaene7"Tö“neni žádný nedvedický mramor
/kterého tu máš vš»4e dost za humnama/ ani tusovJL^ żula blud
ných balvanů /těch velrybů mocných, jak jim říkal břetinV - to
je opravdu čistokrevné česxá, a dokonce podvyšehradská, řádnou
ntuvoa /Vltavou zeye^ovsky stříbropěnnou/ křtěná gguka. Chci
zkrátka říci, čem teä docela jinak rozumím, že - &o*aTstem po
bytu a života svého Srnan, dnes už vlastně Slatiňan, jsi co do
duchovního svého rodokmenu podstatně odkojen prachem a popelem
r^čnosti /toto slove je z Tvého' vokubuláfe/ velmi pražského střiiu7
*

JinsK : udělal jsem experimentcrusis. a akusil přepsat některé
vybrané Tvé /náročnějsí/bašno aô*prôzalckého záznamu - to jest
bez grafického vyčleňování do "veršů" — a nejen, ke se nic ne
stalo, ba dokonce ted teprv jsem jim jak náleží porozuměl. V
jejich pravém významu t nalezly /aspoň v nýoh očích, je možno
že se mýlím/ svou adekvátní strukturu, výraz. Najednou jim bez
potíží rozumí21, jsem schopen je vnímat - a rozumět bez jakého
koliv luštění kulííaburů, Které se však začnou vršit právě při
onom dodatečném, násilném rozdělení, jinak kompaktního textu,
na "mebra dialects", při jeho rozpojení na ’•verše".
Pokud by s & so Je these potvrdila, znumenalo by to - což sil při
padá tea zcela přirozené, že v Tvém případě /v případě CpukyZ
jde vlastně o /ovšemže imponující/ soubor jakýchsi "malých bás
ní v próze* - či ještě pře spěji - drobných básnických záznasiS
/impresí - a hlavně exrresl - duchovních, někdy i krajinných,
pocitových /atd/ psaných prozaikę© jaksi im ©argine, n& okraji*
To by pro mne bylo i psycno.».o^TcÜy srozumitelné. Jsou to vlast
ně jakási vysoce soustředěná kondiční cvičení, šermířské roz
cvičovaní zápěstí, tenisová uvolňování loktů, fotbalistova re
laxace kolen, kotníků atd; ale abycno© nebyli tak naturalistic
ky /sportovně/ techničtí - jde o mnohé® víc : o mistrné deníko
vý zápisky. To za prvé : Tvoje Pouku, i kdybys nepřiznal jejť
vxastně prozááckou strumturu /nc nebusniťltou, ale nebásnickoué
j® souborem deníkových intimních zápisků - lhostejno'U^zSa^^ásniCKých či vysoce náročně prozaických - perných v próze /dení
kové zápisky psané verši jsou protimluv : jakmile se deníkový
zápis pozvedne k verši, opouští - jako letadlo-rovnou startova
cí plochu : stoupá do výše, do pathosu, do Poesie, do onoho SUrsum, taky V shůry „ g Vý š InC© l/.
A vskutku”? pózud jae o slovesný rodokmeň, nebude pak činit po
tíže ho vysledovat : legitiamé se v takovém případě sbírka
Tvých záznamů obr tací až Kamsi k Baudclsircvýa Stalým básníiftíž v
próze, Bertrandovu Kašparu noci, Pierra Louyse Lampě Psýché;
ale pro Tvůj konkrétní případ daleko spíše k uměřené i noblesně
sofistikované /třebas né tak civilní/ básni v próze Mallaraéově, kterou k nám pak první uvedl hsrásek ze Lvovic /"Kdo to za
volal mé jméno uprostřed noci ? Nikdy jsem neslyšel svého jména
takto voisti"/, a hned po ně© Hlaváček; pák je tu ovšem větší
škála možností dalších metamorfoz, pro Tvůj případ bylo by asi
třeba vzpomenout drobné básnicko-prozuioké texty Weinercvy /již znavně civilizující, třebas vždy mírně surreálné, com však tu
Tebe není nikdy I/, ale dále 1 třeba některé texty skupiny RA,
prozaického Rotřeklaj a s druhé strany /tady naváže Tvá heraldícnost, smysl pre xlasičnost, uměřenost, tradici/ pak Kalas
takového "Já se tam vrátím" - což je Určitá, civilistně přecezená nota vzatá zase z lenila. Člověk ovšem musí myslet v Tvém pří
padě i na kratší texty Schulzovy; samozřejmé i na mistrné drob
né prózy hafkovy /třebas vždy mutatia mutandis/: zkrátka .ůzných
tx'adic, na nůž lze navazovat, je tu pak víc .než dost, a Tvůj
počin je náhle začlenitelný do doaáclíéh výskýtiut - podlá ernušténých i ještě provozeváných lc&ů i Jenže opravdu, zjištuji zno
va - provenience Tvého kaaeneTTo*"'není žádný nedvědický ©raaor
/kterého tu ©áš vš«4e dost za humnama/ ani tusovkKa žula biudnjch balvanů /těch velrybu mocných, jak. jim říkal Březina/ - to
je opravdu čistokrevná česmá, a dokonce podvyš©hradská, řádnou
Vltavou /Vltavou zeye^ovssy stříbropěnnoóZ Křtěná eguka. Chci
zkrátka říci, česiu ted*docela jinak rezu©!©, že - Ec axste© po
bytu a živeta svého Brňan, dnes už vlastně Slatiňan, jsi co do
duchovního svého rodokmenu podstatně odkojen prachem a popelem
věčnosti /toto slovo je z Tvého’vokubuláře/ velmi pražského střiHS *

Pokuć jde ještě o Tvůj proTil duchový, který v Tvé_.Opuce nalé
zám ne i&é^ kondenzovaně, nez v Tvých mistrných prózách /třeba
v trošku stínovitějSím, rozestřeném, aSk-ím, afumatovitějším
provedení/, je třeba vytanout Tvůj přece jen podstatně pascalov, port-royuiský rodokmen : Tv^a základním rozměrem je - ani
ne melancholie, jak jsem původně myslel - ale pří&o é^acat,
úzkost du^e natural!ter křesi&nské. Jsi básník dědičn^no hříchu,
vjdanosti tétô”žô“i7“Tôáuto prostoru, tomuto času : yxw a je
pro Tebe hodnota /v souladu s Tvým založením a krví prozaika/
zcela prvořadá - ostatním hodnotám ne příliš důvěřuješ : k !£lostj jsi plachý a pkorný až do sebesničení /"Nečekám,
tur, n^brž rozsudek v skřípotu rúxmoví/ a milost kořenů prorů
stající očními důlky”/, To .o a podobná místa se velmitKrásně
čtou, jsou strhující, po&orná, ba núuhemž - ale v próze; poesie
jaxsi tento /ní«ký/ kmitočet bezelstně nesnese. Je to -' jsi z
roziny hudebníka - jakoby se určité nosné melodie, komponované
pro první housle, měly hrát na kontrabasy anebo spíš na pohřeb
ní Kotle /bubny/. ľokud jde o krásu /k Allosti-Ctčovi a Pravdě-Synovi rozměr Svatodušní /není z“Tvého’ slovníku prozaikova :
chtěl jsem najít~z“Tvc”Tpuky tři milostné básně /pro Jisty vyš
ší celek/ a našel jsem je sice, ale nemohl publikovat, protože
právé způsob jakýia obcházejí, bj| přímo likvi ují /ja<o podezře
lý/ rozmer kráknu, je v rovinč^básn^ nesnesitelný /už sebevra
žedný/: "Je to vzpomXnk^"prôrôôtŤ£"pic hlavým rákosem/
a drobeusým bílým hmyzem/ studu/ na mladistvé tváři slast i V.
Takhle - zrovna takhle by to napsal Mauraac, ale ne v ’’básni”,
tołue je start, který nenadnátí, ale sváže, zém&rně drží "při
zemi“5 ani sebevětší moralista Claudel /básník Claudel i/ by to
to nenapsal nikdy. Tvůj problém Tvé nezadatelné území je žthps»
ne Pathos.
Cpravdu nejsi žádny krtek v mé rajské zahradě, Ikdyž : "Jaký je
věk růží ve čtverci rajské zahrady”T Ale vidíš - i tady se ptáš
po čase /který hraje v Tvé "poesii” - Tvých básních v próze/
tak obrovskou roli: "pod netečnou důvtipnostl^gbotního novcluní*7. To se v básni /v Háji/ nesutí, LaKluinw^^^
je
V& nost, Tvůj skutečně velký - Prozaikův - Osud
nadále osu
dem Lemeaémľiěe K, /ÜXkoüv Věčnoct-ale Věcnost./
Pokud však jde o to ložisko .^puky. Ktez‘é jel pomohl najít pro
stavbu, některého příštího Jamku. anebo pro některou přespříští
katedrálu co dějiště něj akéno'7 po/zítřejšího výzpytnéhc Procesu,
netužené Proměny : nutno přece jen závěrem vzpomenout výže'vzpo
menuté poslední vlas tnos ti ~ Opuky / nu níž vzpomíná i jiný mistr
prachu a popele, Jaroslav ceiŕert, ve své básni Sv.Jlří/, vlast
nosti zcela jedinečné• Sekl jsem sice /a naznač!T7"ze"Tvým zák
ladním rozměrem je úzkost, a ta uz sama rýmuje s chladem propas
tí, s mlhou Dušic&k, Vlhkostí Macechy - anebo zas s mrazivostí
Tvé vlastní "švédské modři". Avšak : Naděje umírá poslední. Frojde-li Cpuka ühxi^i& skutečným. zmáčení.:., lhostejno odkud Čerpaným,
vyhoří-li, pohoří-li stavba z nT vykonaná až do dna, au do mor
ku Kostí nenáúálym úchvatem, lhostejno sda svátým, či hněvivým,
milostným či hanebným - zkrátka shoří-li až na kcet - štucem /
- projda -li i Tvá Cpuks ohně®. - jak známo - zrůžoví.wA tc se
pak děje i taKov^-to zázrak / jako třeb® v básni"
Func e:
Múm zapsáno, że sladkost,
jíž nechybí k zralosti svěcená sůl
ani studený ocet,
jo nej větším poku..enií&
pro meruňku.
Proto chvi postat
pod roakvet.iýa stx’oakem.

Nic většího do snu,
nic lepžíhu do dlaně, do hlasu,
nic, neŁ víc
»ilcsáfr'ienství.’*

Vidy Tvůj
Jiří

b á

pět

S n Í

Pavla Švandy z knihy Opuka,

přepsaných editorem /J.d*/
V P RÓ Z E

MoD

R

Ý o BRAZ

A*S.
Dny, jimž nic nebylo odepřeno, nic přidáno k tetau, co úďálesi,
Isda slove chyba. Zralost, údělné knížectví xarnost0 festes
nechápavého odporu v erbu. S večerní příchutí plesniviny a mi&cvolnou ranní hrubo&tí z výmluvnosti, prach» Slunné odpoledne
samoty a prach a mouka a paprsky mouky & naděje z n cní neše
trnosti, ačkoli nepadlo ani slovíčko*
kdy vyrašily drobounké houby zlcvůle ?
Pod netečnou důvtipaostí sobotního novolorí*

Ponziiakem a krví s vodou děti se plavily zlatém parčíku a mlčky
ječely všem vöeia. Posléze vzdor své sychravosti veškerou vahou
a černé ulehljr k obrazu uprostřed svátečního s modře vyčalcuněnýui skutečnostmi»
Až otevřené okno a rozevřená rakev pečlivě opřená opodál vyho
stily hořkosti. Leretvý vzduch*

MICHALOVI

Jaký je věk růží ve Čtverci Rajské zahrady Porta Coeli T
Od ranního tympanonu kamenného hroznoví poledním smrčím k večer
nímu vrboví a pracným aosteca přes zmodralý jazyk přehrady. Hái^uzíu na náměstí pustot autobusů.
Otec, neschopný než žízeň nemač, nechceš sodovku, přsmílol, že
sotva kdy ještě spolu tudy přes les... £Uděí ječtč ani nypomysl«l, že jen jednou a ne vícekrát*** Byla tc ti ale žízeň !
Jaký je věk růží ve čtverci rajské zahrady ?

ÚDOLÍM S B.

N Shy větrů je treba podzimu. Lesy zss budou mořem vyvráceným
Kořeny vzhůru a vranovský kostel útesem minuvších lét. Něhy
větru je třeba nezbytně ,ak© Krutech fr!0ct slunných zdí běloby.
Aby ses probudila do zralosti, nelomená střepinami nevůle,
slovo živilo i Skály, sny poblíž ranního nepokoje, tříbilo i
noční let bolest v ochranu před zapomněním.
Ty časy a dneska jsou a nejsou. V dešti milostí bita, nachá
zíš, co nepoznáš, aspoň ne na první pohled. Jsou-li však lesy
štěstím odrostlý dl moři času. .Po dn^ myslíme vleklými kroky :
není míry kromě hlubin.
Vidíš, vidi», jaK jsem nie nerLSuaněl. Ani jssie si nevěřili
dost nátlak, že dlaně poáéváae a tiakneae až po dny svých dvou
hrobů. Tea jsi a luny mlčenlivá, nestísněná, odevzdaná luně a
saně, stfíbrolaň. lícjsi podmínka, ale počátek hlubokého nadechnutí.••

Heky větru je třeba j^^imůa. Lesy ůnes jsou »ořesa vyvrácený»
Kořeny vabdru a útesy)kaplí svěcenou sainulyxi léty.&prSÍ-li,
neubude po nás v tosahle lese s nocí ani pa&átky* Jenže pohleS,
kudy nyní vlastně jdeae ?

údolí», jež jednou bude vyslyšeno.

P O

K V Ě T N É

N E D Ě L I

V pondělí před nedělí Zmrtvýchvstání byla ještě chudá zima s
krátkým dechem.
V úterý úleva pod šedivým a vševědoucím větrem, jenž zjevně
žil zdaleka a ne sám.

Ve středu na čerstvě vymeteiicm a Kropeném dláždění^ světskosti
do sychraviny a nebezpečné beShatínosti pašijového týdně, s ne
jistým smutkem na časy vzdálené jak letní blesk, "nebot v p?ljímaném bylo už i odmítané”, četl jsem, roztěkaný svědek jitra,
v novinách spíš rozpačitě do sedl nez vskutku černě psáno slovy,
že v pondělí umřel právě našemu času Vladimír Eclon.

fo

O

M E R U Ň C E

Drobounkých čepelí krotkú broušených pod temenesa, pod blánou
nevyschle lebeční kosti, bylo už; sečteno k zoufaní dost.
Pod stroakeai roz&vetl^Ei sednou přízní růžovou vůni mnout a p^K
dýchat milost z vlastních dlaní, na dně drobného deště, který
nechápe nic, už ^si nu to taxy p 1 el, nic nemstí, nemyslí, ale
poaalu pomulička stoupá
&e rtům...
-au zapsáno, že sladkost, jíž nechybí k zralosti svěcena sůl
ani studený ocet, ýe
pcxaSeníai pro meruňku.

Proto chci postát pod rozkvetlým stromkem.

Nic větního do snu, nic lepšího do dlaně, do hle.su, nic než
víc milosrdenství•

Vítězslav Hálek

DO

DÁLKY

ODJÍŽDÍ

Dg dálky oäjíBdí
v zárroatku Knahé»,

jeStě se ohliBi -

penenko, sbohem I
JeMo se ohlíxí,
Šátečkem toči,
SétsSkewt atírá
»©vlhlé oäi.
JiM so s ním Bpvřely

krajiny cissí,
jako kdyS sdHvánek
v povětří mísí.

Zmiaí s

aM

po čase mrsohá®,
ole nel přijde sas *
psnenko, sbohem 1

(íz&rií

Josef Svatopluk Machar

VODIČKO BYSTRÁ

Vodičko bystrá, Vodo nevrátivá,

má milá v tobě modrá oči myvá,
má milá v tobě černé vlasy smáčí,

po kamenech tvých bílou nožkou kráčí
Bývalo, bylo - a už dávno není*..

Jen ty si stále skáčeš pres kamení,
vesele SumíM, že tu není zvratu

a že 5® vSechno, vSechno bez návratu

/Kr^Je. i 915/

Otakar Thear

D E J

MI

SVÝCH

Ú S T

Dej si svých úst,

ó, mladá a chtivá,
ty, ň tíhlá jak proutek,
ty, lichotivá,
ty, oheň a víno, ty Daj

zKúbs

i vaôst -

svých úst I

Horce a mdlé
Shne to s t»é plstí*
Pŕs tvůj v aé dlani

klesá e letí*
Ó, větrná sĺz 'c bez sedel« uzd i

Dej mi svých 1st I
Neříkej ne»

Naříkej ano»
čím jsou nám druzí t

Noc je» čía ráno ?
Tělo Möchw v tno cítíme růst I

Dej ml svých let I

/g pozůstalosti, před r» 1917/

E

TENGIZ

X :

A B U L A D Z B

gruzínský filmový režisér, GSSR
z interview Jiřího Plachetky, Kino

jaro 1988/

• •• film Tengize Ábuladzeho se promítá ... v /mcskevskésa/
biograf« l?ossija už třetí rok...

Proč má Váž film. Vaše vyrazí vo v n&a tak surrealistický
punc ?
Básnická metaforičnost ve vyjadřování je sai vlastní. To,
co byW označováno za surrealistické názvuky, je přiroze
nou melodikou gruzínski duše. Patos, zveličení a monumen
tální deformace jsou po4&-í°u gruzínski poetiky odedávna.
A hlavně $ formu a etyl laé poslední práce určil - konečně
jako vždy - její obsah a smysl. Její - dejme tomu - sur
realistická grotesknost, fontasmagoriěnost, nejsou samo
účelné. Soby vlády V&rlaaů byla tak absurdní, ze sí tyto
prostředky ke svému zobrazení zvolila sama, Když jsme psa
li scénář, často nám klesla ruka a ptali jsme se : ’’Bylo
to vůbec možné?” I?akta nás pokaždé ujistila, že bylo, liebo že to bylo jeětě neuvěřitelnější, fantasknější, ne
stoudnější.

CS ?
Přezírání skutečnosti. Neúcta k pravdě. Bałamuceni důvě
řivých. Očerňování čestných..• nedostatek sebeúcty, babství jako samozřejmost, udavaěství jako ctnost a zásluha...

když Jsi film točil, vládl opak toho, cg dues přestavuje
a probojovává Komunistická strana Sovětského svazu, Mi
chail GorbuČov o tos řwkl příao ž 'Jakékoliv ohlazování
historie je pro nás nepřijatelné... neaůžeate prominout

těm, Kdež se dopouštěli nezákonných činů« tím spíže zlo-»
činů**« Věřil jsi tehdy« že "Pokání" někdy uvidíš na plát
ně ?
Věřil. Film ležel v trezoru skoro dva roky. Nikdy jsem
nezapochjřboval, že spatřísvětlo světa a bude mít ng plát
ně ohlas, bude mít úspěch. Doba Varlaaraů se propadala do
černé jámy a přicházela nová doba. Myslím, že jsem její
příchod pomáhal prosazovat/.../ V životě všechno pomíjí,
jedinou věčnou hodnotou - a tedy smyslem života - je deb
ro, krása a pravda. /../ Najdeš jejich ohlas i v poslením
obrazu Pokání, v obraze postavy patlající cestou k chrámu.
Je to naše hluboce národní jistota. Stará gruzínska fi
losofie totiž učí, že v životě existuje jen dobro.

A kde .ie dramatický svár se zlem ?
Není, Zlo nemá stálou substanci. Je to něco na cestě k
dobru. Existuje boj za pravdu. Pravda je katalyzátorem
při přeměně zla v dobro. Nezní to současně ? A povzbudi
vě Ť

Obrovsky, Proto .lpi tedy věřil. Že film spatří světlo
světa ?

Jistě. A navíc jsem věřil soudruhu Eduardu Ševarnadzemu.
Když jsem film točil, byl prvním tajemníkem komunistické
strany Gruzie a držel mi oba palce. Když mi film odmítli,
běžel jsem si mu stěžovat. Sekl mi : *Klid. Je to dobrý
film, potřebný. Možná mu prospěje, když ho nechají trochu
uzrát...“ Měl pravdu. Film se dostal na plátna v pravou
chvíli. To prospěje každému uměleckému dílu.

iiůžeš shrnout jeho poslední úspěchy ?
Už ho koupilo přes sto zemí. Státní výbor SSSP pro film
ho oficiálně kandiduje na "Oscara 88” - americká strana
k tomu vybídla /j../
/
Nechceš /nám říci/ o sobě ?

Hlavní je, že jsem se narodil. Úspěšně. V roce 1$24. /.../
stal se ze mne ajznboňák, železničář. Ve válce jsem ne
byl, Můj otec, lékař bojoval na I6>žfské frontě. Měl jsem

v té době nejlepšího kamaráda Bezu čcheidzeho /nyní ře
ditel Gruziaflimu/• Hráli jsme ochotnické divadlo, rvali
se k filmu/../měli jsme parádní učitele Ejaert tejn, Dcvženko /.../ Jsem rád, že jsem se dostatečně vzdálil od
svého posledního filmu, ale v hlavě mám chaos... Ale tvor
ba, jak známo, je tvorba pořádku 2 chosu. Úspěch ©kříd
luje, ale i svahuje. Doufám, že to časem zvládnu, že se
emocionálně nesesypu, že uchopím a atvárním další svoje
téma.

Jaké je to tvoje ?
Téme tyranie a násilí, téma ponižovaní člověka člověkem.
Téma viny - a viny bez viny.

Nedávno Moskevská pravda ocitovala pár odstavců ze známé
stati Lva Nikolajeviče Tolstého o caru Nikolaji II. "Nikolaj Palkin". /..*/ Cituju: "žíxáte - proč to připo
mínat ? Ty hrozné časy jsou přece za námi. Proč vzpomínat
na to co bylo ? Na tc, co už není ? Dobrá, byl Nikolaj
Palkin. Ale proč ho znovu vytahovat ? Proč jitřit lid ?
Ovšem právě totéž se v době Nikolajevově říkalo o caru
Alexandrovi. Totéž říkali v době Alexandrově o vládě ca
ra Pavla. V době Pavla o Kateřině, v době Kateřiny o Pe
trovi atd. "Proč to připomínat ?" Okamžik, vy nevíte proč?
Jestliže jsem byl vázne, smrtelně nemocen, a uzdravil se,
překonal tu nemoc, budu na to samozřejmě vždy s potěšením
vzpomínat. Připomínat si to nebudu jen tehdy, když budu
nemocen dál, když budu churavět stale hůř a smrtelněji.
Kdy- budu chtít sám sebe obelhávat," Konec citace, jíohl
by to klidně byt citát z Gorbačova.

Zdravy rozum musí zvítězit všude. Ve filmu byl úděsný stav:
Všechno poctivé a dobré zamítali a nepouštěli. Všechno ne
poctivé a slabé chválili, odměňovali cenami a proháněli
po všech kinech a televizorech. Ničili vkus a mravnost ná
roda. Hlavní v té strašné době byl boj s myšlenkou. .Zdá
se mi, ze budeme potřebovat půl století, abychom vládu zdra
vémo rozumu proti vládě dogmat prosadili. Prosadíme. Spo
jíme síly a prosadíme. Jiné cesty není.

Stanislav Mráz

MODEL

PRO

PÍSEŃ

Vpřed oSi tvoje stále vyzírejí,
hrot prsu ukazuje výS. Chci vzor
pro píseň svoji, dle něhož plát v taji

bych moh, ji stavět a milovat v svor.
Je dkol básníka, by spodoboval věrně

skutečnost. Co se krylo v touhy chtíči
to roztavil by v trilky ve slavičí

a v krásy zrcadlo, tož na tě, hleděl směrně.
I činím resumé : Jsi model čaru.
Ne Modrech tvých postavím snění chrám.
Jsi podnět umu, vée zburcujež k zdaru,

přivábí^» Ne jejich bélu v drahokam,

Minaret, věž- ve hvězd až plání. Divu

architekturu, sloup, architrév slynný.
čistěí a krystalnějěí osnovu z vlivu

tvého a fantasie svojí pavučiny.
V noc poutí luhem v bok plOČ budež, luně.

V krov zvábíc zlato nebe, zvony sfér

vzbudíš © hudbou opojíS jich věr.
A vée to vypije, zopáčí má struna.

Pie^a Šplhá vý§ kol tě

jak zvoneček.

Vždy víc se přimyká a klíží, pojí.
Chci

lOdel pro um, vzor, příklad, kyn a vděk.

A tebe nalézám, se, píseň svoji.

,1914/

CESTÁ ZPÁTKY : POUŤ/NA RUS/ - OHLÉDNUTÍ ZA POKÁNÍ/M/

/k uvedení gruzínského filmu Tengize Abuladzeho/

Film je samozřejmě konserva /mezi všemi akčními, od provozování
odvislými uměnami -~oŠtáTnl podobně jako fotografií, plástu a“
veškerému sériově vyráběnému, zkrátka spIsě^uzTTemu umění v
ranku umění výtvarného scházíwfcpwrvě rozho dujíc ľ^ômént neopako
vatelnosti a tedy jedinečnosti/ a jako takový - Čímž se právě
liší od umění skutečného-nepoživatelný opravdu s chutí jgn^jed
nou : nicméně sovětskou filmovou distribucí nabízený film“grúžläskéhc režiséra Abuladzeho /tedy via.tně dílo gruzínské kine
matografie/ je z těch, na něž možno.popřípadě i nutno /a s
užitkem 1/ zajít dvakrát.
'

Nehledáme přitom sni jeho ’‘umělecké" kvality /to jest žánru při
měřené umělecké mistrovství jednotlivých hereckých výkonů, ka
mery atd., ale především celkové mistrné koncepce - která je dí
lem jak cítíme, nerozlučně režisérovým i scénáristovým/, i když
je v ranku ’’umění” užitého nacházíme v míře svrchované} co|
veaK Činí z Pokání opravdový ’’thriller”, je především jeho při
tažlivost a výBnam mravní: očistný - možno-li tak říci«
Tímto rozměrem - to jest dosaženým stupněm kath&rse, očisty se právě chce zabývat naše poznámka, ovšem jefTVnlkolika zběž
ně načrtnutých perspektivách, podněcujících spíše k diskusi, ä
n^źli - prozatím - jakýkoliv soud vyslovující.
Není žádným tajemstvím, a psalo ®=v v tom smyslu, pokud vím, i
Rudé Právo, že toto filmové dílo je parabolou, podobenstvím,
obrazným příběhem, který si vzal cíl ne’mônil, než "kritiku” /i
konkrétní analysu/ stalinismu, jsritika je zde slovo víc než
slabé : jde o odsoužěnl^^pr^sračné ve svém znakovém sy^,b®ismu,
odsouzení, které se podobá dávivé křeči smrtelně zchsášceného a
vysíleného organismu, jenž ze sebe v mučivých konvulzích vydá
vá smrtonosný jed, lapaje mezi tím žíznivě a zoufale po jediném
potřebném: po trošce vzduchu a čiré vodě, živé ^Ío4ě pravdy.

V jistém smyslu je tedy Podání analýzou panství Moci, Násilí,
Totality jako království LziT~která je tu demostjřována ve všech
hlavních typizovaných podobách jak je - přeživší - mají až do
třetího a čtvrtého pokolení bezpečně vtisknuty pod kůží; ba pří
mo zabudovány do svých genetických kádů /bez nichž by nebylo
možno přežiti/ : že Lži zplozeni plodí tu Synové Lži další Syny
/a Vnuky!/ klamu - a zcela v duchu dědičného Hříchu zakládají
tak další a další dynastie, dál a dál prodlužují na věčn$ časy
panování Tisícileté Říše Toho a Těch "Kdož milují a činí-.Lež”.
Je vůbec možno tento "věčný", příčinný řetězec Panství Hříchu
a ziarnu rozetnout?

"Starosta města" Varlam Aravidze při své instalaci do “úradu*
• funkce prvního muže /rozumíte dobře/, postaveného tváří tvář
městu i světu /nebo? ne menší než světovládné jsou zákonitě
äSSice“kä^e“autokratické jedinovlády/ zahlédne v protějším
okně malé děvčátko, pouštějící v ta^ význačné chvíli - namísto
daně povinného obdivu Imperátorovi - ny úlové bublinky. Symbol
marnosti všeho lidského ? : jistě, imperátor na vteřinku mhou
ří oči za sklem titovských "západáckých“ brýlí /beriovského
cvikru/ a - eviduje, ESjíatu^i /c!jpouští ale
edpouští px'ozatím, nebct pomsta všech těchto kmotrů Lži chutná
nejlíp za studená/.

Celý příběh /který je obludnou parabolou Moci, každé Moci, a
přece zas je specificky gruzínské, stalinské podoby/ se pak rozehrává vlastně na linii dvojí Msty : Imperátor /"Starosta“/ se
mstí za ty "mýdlové bublinky" vyslané bezděčně vstříc jeho Mo
ci a Slávě - jeho malé vyzývatele© : vezme jí až příliš zas
Slovo aby jí ukázal ne iluzívnost ale drastickou “skutečnost“,
krvavý rub svého Prolhaňenô’FôňšTví Moci} Pomsta je dokonalá :
dobrotivý tatíček a protegee malé Kathe i jejích vzorových ro
dičů, nábožensky vroucího, zaníceného umělce Sandra Baratelliho i jeho křehké paní Nino, se postupně «etełec* vetře do nejdůvěrnějšího soukromí, aby ho zničil a zlikvidoval: tento nebez
pečný individualismus “anarchismus*, který je už svou pouhou
cxisteňôT7~tpšo facto, zásadní vzpourou jakékoliv moci, bude
před našima očima setřen z povrchu zemského dobrotivou rukou
starostlivého vládce města /a světa/, na katorgách doživotního
psanectví zbude právě jen - mezitím odrostlá - Kathe, jejíž
veškeren zbylý život se mezitím kruté proměnil jen v příleži
tost Číhající na zase svou Pomstu, svou pravdu : vypuklé zrcad
lo mýdlové bublinky je”tu“připraveno /a třeba vzhůru nohama1/
nastavit tvář všemu obludnému násilí a prokázat jeho iluzívnosti
třebas pak všichni a všecko puklo zlobou a zlostiTv osudné
krátkodechosti každého Lidského Údělu/ : Otec Zločin i jeho
Dcera ---------Pomsta žádající
nelítostný
~ 
u
v - ------ Trest
i Trest. Obludne, nelid
sky nerostlý právě skrze pomíjivou /al© neodpouštějící/ bezbrannost jejího Lidství, Ubohého a Zle Ztrýzneného Lidství :
Lidství a Nic Než Lidství.
"Nedělám To Ráda“ praví - už velká - Kathe, Jakoby do Všelid
ských Antických kontur Vyrostlá Mstitelka před soudem, jemuž
se má zodpovídat za &kt Své Spravedlnosti /Spravedlnosti Ucho
pené Do Svých Rukou/ - kterým je Nové a Nové Vykopávání Mrtvo
ly /Právě Zesnuvšího/ Varlaama - "Nedělám To Ráda, Moje Msta
Mi Nepůsobí žádnou Radost, Ale Neustanu, A Vykopu Ho Vždy Znova,
Pokud Bude Živ“; a svou úporností neustat ve mstě až za hrob«
anebo právě ve mstě až záhrobní - svou úporností nenechat od
počinout, oživovat vždy, až k -hrůze, exhumovat vždy znovu Zlo
Nepotrestané, Lež Neodhalenou - svým živým přesvědčením o živoucnosti Zločinu Neodsouzeného, svým přesvědčením o tom, že
Tyran Žije, dokud nejsou veřejně vyznány, napraveny a usmířeny
jeho skutky - se odsuzuje, ona, rozsévatelka mýdlových bublinek
- posléze JWa do říše fikce : do Blázince.
Je zřejmé, že ubohá Kathe, Fascinována Zlem a křivdou, děsivě
deformovaná potřebou Msty, Gcisty uchopené do vlastftích rukou,
sama na svůj úkol nestačí, že se pod ním nutně láme. "A přece
ho vykopu -“ je její poslední slovo, které zaléhá k nám.

Cítíme celou dvojznačnost příběhu - i meze všeho pouze lidské
ho účtovaní, řídícího se starozákonním Zub Za Zub, Msta za Mstu,
Veta za Vetu - a zdrceni pravdivostí i nelítcstností kruté lo
giky věcí, pokoušíme se hlouběji nahlédnout, kde se stala chy
ba* K tomu je nutno, ba nezbytno vypravit se hluboko zpatSy
7á v tomto smyslu cesta za Pokáním je cestou nazpět, před práh
Zločinu/ : podniknout - třebas oklikou přes hrdou Gruzii - Pou£
Na Rus : a - řekněme rovnou i Kající Poul na Svatou Rus, ^r®se
vše a především - ano před tím vším /a i potom všem/ - budto
Svatou Rus, anebo rádnou Rus /a cítíme v Srdci máchovnskou ozvě
nou/ : Cestu Zpět K Zemi, Svaté Zemi - Která BuSto je Svatou a
Pak ge Naší Zemí, anebo vůbec ničí a žádnou Zemí : sirou Tou
Zemí, Zemí Jedinou*
XX
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Každému, kdo jen trochu hlouběji nahlédne pod povrch této Abuladzeho úděsné paraboly, bude zřejmé, że - podobně jako gehe
Mstitelka, í^the Baratelliová - naložil si /třebas na rozdíl od
své hlavní hrdinky vzácně nestranný/ režisér a tvůrce tohoto
olbřímího filmového díla na ramena náklad vpravdě nadlidský,
atlssovský: ale přitom zas tak zřejmě všelidský - celou Zeměkou
li. Co zde rozxryvá, vyrývá - po nocích i bezesných jitrech ze
země - není /i když také je/ pouhý příběh stalinismu, beriismu.
Ta věc je širší i hluosi : někde na počátku došlo ke^zcestí.
někde dávno před prahem našeho příběhu byl překročen Btu3ný ko
řen, rpy všichni, vrahové i oběti /a oběti vždy a potud, pokud
neodpustí^ a nejdřív právě našim vrahů® : Synům Lži, Obětem
Lži • nebot neodpustíme-li, zůstáváme právě jen obětmi těchto
obětí : právěže sebevražednými Vnuky Lži../, my všichni sešli
jsme někde před počátkem příběhu a cesty*

"Každá cesta která nevede k chrámu, je Bludná cesta’* říká o tom
v epilogu filmu Stařenka-Poutniee, hledající marně Za přece zas
ne marně/ dávno zřícený chrám Bohorodice : svou Svatou Rus, Ma
tičku Rus» "Chci míti Rusko katolické“slyšíme tu ozvěnou roku
1917 poselství Fatimy, ŕáariánské poselství, s zachvíváme se do
hloubi duše s úzkostí, Nadějí a Láskou, Vírou a Láskou - Ňezničitelností Víry - Právě že Víry v /Nezničitelncst/ člověka :
ale jen co Svatého, jen co k Božství povolaného člověka.
Ly všichni jsme na počátku někde sešli z cesty : ten Prvopočá
tek je ovšem až před Prahem samotného Ráje, ale - kam ještě do
hlédneme, v pamětech generací, pradědů a dědů /žijících v hří
ších nás Synů, i Vnuků/ - sahá nepochybně k $nomu velkému pra
hu novodobých revolucí, k oné Pandořině skřínce ve světovém měřítkui nelidské důslednosti nevídaných násilí, jejímž otevře
ní JiynatoliKrát nastoleno /jak chceme věřit/ přece jen vždy na
konec dočasné/mýdlové bublině podobné/ i zas nevýslovně kruté
/ v Času svém svůj krvavý rub ukazující /Panství Satanovo ; má
me na mysli samozřejmě rok 1914. Právě k tomuto roku mimochodem
Anna Kateřin© Emmerichová /více než sto let předtím/ předpově
děla Odpoutání Satanovo - a to na dobu 75 let: V existenci Sa
tanovu ovšem nemusíme věřit a také /všichni/ nevěříme - zato
sotva pochybujeme o tak mnohé a tak strašlivé Vládě Lži na Té
to Planetě, právě v tomto, už XX. století po narození Krista :
Pravého Boha a Pravého člověka.

cí

Podání je tedy příbsh Všelidský: řadí se do podobenství skoro
evangelicky nadčasových - ge však zřejmé,
onen "křesťanský”
rozměr příběhu jakkoliv tvoří velmi podstatnou Část, ano rozu
zlení jeho mravního poslání - tvoří spíže jakýsi "druhý hlas”,
jakési orfické kryptotéma : první vrstvou příběhu je právě ona
podstatná opuštěnost člověka /a nic nez Člověka/ postaveného
proti nelítostné Moci, a jí fascinovaného - protože stejně jako
ona, nelítostně neodpouštějícího. Pokání je příběh o člověku,
který“sl“age3navá práva na vlastní pěst - lhostejno, že dobré
ho, nejlepšího práva, ale přece jen na vlastní pěst - příběh o
člověku, který bere Spravedlnost do svých rukou : a tedy vlast
ně příběh o člověku mísícím se - osudně - do už ne-lidské kom
petence : o pouhém člověku jednajícím ne lidsky /nelidsky/: ale
přece ne božsky.

V tom je právě "tragedie” Pokání, ’‘tragedie’’ malé velké Katho
i zejména pak /její oběti, jejího Mstitele/ Vaflaamova vnuka
Thornikehojže jejich "tragedie” /neznající kataSrse: protože
slitování: slitování i nad sebou!/ není tragedií - ale pohýrn
drsným, neutěšeným vyzváním Osudu, pyšnou"^žvoú bohům : děsi
vou a sebevražednou ordálií, doslova vzpourou, zoufalou a osob
nostní revoltou sice proti £lu /panství 2.1a/: ale pozor - i pro
ti bohům, kteří zdánlivě mlčky a nečinně takovéto bezpráví trpí
- Pokání není vzepřením se Mocným na straně Boží, bohů - ve
službách Božské věci a Božích zákonů, os straně Ocgý - Pokání
je doslovnou vzpourou osea^člého zoufá.ého člověka - Člověka
bez Boha - .x4oti zvůli Mocných : jako výzva i samým bohům /jsou
-li nějací...,s mému Bohu je-li.../ - je to zmocnění se božských
práv a práva výlučně Božího /Soud Náleží Bohu/ v při jen a jen
lidské - třebas celolidské: Pokání je takto Pseudo-Pokáním,
vnucovaným jako drastická lelčce těmito zloději Božského ohně
/činiteli podstatně promethejskými : Kathe i Thornikem, ba víc
- sebevražedně ?aethontovskými/*
Pokání je dramatem o násilném výkonu božské moci človčkflwi- vý
konu třebas ve "věci Boží", ale násilnému - je to drama o jedná
ní Člověka, výkonu Božského práva bez Boha, bez vůle Boží - ano
proti samému Bohu, jehož podstatou je odpuštění a láska. Poká
ní je svého druhu drama o svatokrádeži Soudu a Trestu, o zjed
návání si božských práv /Spravedlnosti/ na vlastní vrub : bez
slitování a odpuštění /odpuštění irsobě/ - bez trpělivosti, a
lásky. Aby nebylo omylu : Pokání je tedy ve svém jádře drama
velmi antické, předkřeslánské a také - je tím čím je /jistě zá
měrně/: jakási moderní
Anti.-.ona naruby.

Jde zde zrcadlově zcela jasně o totéž: tam o pohřbívání mrtvé
ho "nepřítele vlasti" /vlastního Bratra/, zde o vykovpávání z
hrobu /násilnou exhumací/ Otce /našich deformací, naší Viny/ s
Tyrana. V Antigoně řecké děje se toto svaté právo - za cenu
šmřliy vlastního života, za cenu nejvyšší - v žmioupení a zájmu
Bohů, z Vůle Bohů - Antigona nemohla žít, kdyby svého bratra
nepoc&ovala / jak velí božský z;.kcn/ - i proti vůli Kreona /Moci/
- ale dle vůle Bohů. Sv. u smrtí /dob|H?volnč podstoupenou/ za
toto z c/zné pochování - usmíření všech vin skrze žemi - získá
vá svou vlastní identitu a dochází“nejen své - i obecné /celé
obci přináležející, celou obec očišlující/katharse: hlavní vě
cí pro ni je pochování rodného Bratra, ne msta na násilníkovi,
přivodivším jeho /posmrtné/ zneuctění / a její smrt = smutný

konec Kreonův a 3ého rodiny není již její věcí •

V naší Anti^Anti^oně, Pokání. jak netřeba ani zvlášt dokládat,
je tomu přesně naopak: mrtvý Tyran /Gruzínsky Kreon - Varlaam/
je tu Mstitelkou vytahován z hrobu /on před soud Bohů už povo
laný/, aby viditelně podstoupil ještě soud lidský: jako nepři
jatelný je tu odsuzován a ostouzen sám princip Zla: Samovlády,
člověkovy Svobody i k Zlému: že se to ovšem nemůže dít jinak
nes opět skrze revoltu, zlo, nelásku-mstu - je vskutku tragic
ký omyl, hubící nejen Kathe, ale - skrze ni - i další nevinné
oběti : především ThorniKeho.
x

Abychom byli spravedliví: poněvadž nejde o jednotlivcův - byl
sebetypičtější - příběh, a poněvadž nejde ani o pouhou nelíto
stnou analýzu stalinismu, ale o problém všelidský /byl v podstatnětfruských a asijsxych barvách vyvedených/, prostupuje, jak
už bylo naznačeno, celým prvním ’’antickým” - či spíše bezbožecky nelítostným, syrovým plánem příběhu i jeho křeslanská antithese, jeho - typicky ruské - mesianietické, beránka Božího z
Prázdného Hrobu Velikonočního špendlíčkem vyhrabávajícíma xryptothéma,
Théma není ani příliš skryté: na příběhu rodiny malíře Bsratelliho, ale konečně i na osudech představitelů tradice /přísluš
níků "modré krve" zbožni paní Mariam i neohroženého pana Moseho/ i pak na nespočetných, jen naznačených osudech, už ani ne
"spravedlivých" ale i těch jen "slušných" odsuzujících se k
likvidaci svou pouhou existencí - neprovinivších se, v krvi neomočivších - v režimu Totální Viny.je velice vědomě a dovedně
rozprostřena ona sil, do níž se nakonec - zásluhou neúnavné půl
noční Mstitelky - postupně zapletou i přímí potomci Tyranovi :
jeho syn Abel /Ábeli/ i vnuk Thornike - svého druhu také "ne
vinné” oběti svého předka - Otce svého Hříchu tentc^dfrát i poKfcevního.

Vynořuje se tu thema podstatně ruské : v žádné jiné evropské
/a patrně ani světové/ kultuře a“Tradici ne tak naléhavé - theaa Synovraždy, pohlcení, pozření Syna/ Otcem, Synů Jejích Otci
- tEema^leHý už svou povahou Saturnevskú : je to právě Chronos,
bůh Oasu, který požírá své vlastní Syny. Přesněji - k vítězství
Času nad Věčností - které je podstatou každé Samovlády - k ví
tězství Oné Tisícileté Síše, Krvavého Carství nad kontinentem
porobených, k této zdánlivě nehybné, nikde nekončící, Věčné Asii,
je nezbytně zapotřebí, aby Otcové pozírali, obětovali své Syny.
Děti revoluce, revolty - každé revoluce a revolty - odkojení
frygickou flétnou, korunovShí frygickými čapkami, tito světo
vládní asijští despotové už v druhé generaci vědí velmi dobře,
že revoluce zákonitě plodí své hrobaře - a jelikož se vývoj
vpřed děje vždy jen tam, kde dochází k postupnému pohřbívání
otců syny - budou to pro jistotu oni, kteří budou pochovávat své
syny /a vnuky/ zaživa: aby nemohli být pohřbeni jednou jimi.
Pohřbít syny zaživa : tol právě znamená je pacifikoval^ zkorum
povat, mravně rozložit v kachním žaludku své Viny - jg pak na
bíledni, že pro Děti Téže Viny Všemocný Otec Varlaam Šije - tře
bas na Q&o pohřben /a třebas pohřben lépe než farao, lépe než
lev : střežen osobní gardou v kleci pod zámkem - i po smrti ži
je nejspolehlivějším možným způsobem: rozpuštěn v jejich vlastní
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krvi, v jejich vlastních žilách - potom ovšem navěky neodsouzen,
ale glorifikován - jako budovatel jejich světovládné říše, je
jich privilegovaného postavení atd : maximálně snad - zcela for
málně - ex post korigovaný /podle okolností blahovolně nebo s
těžce tajenou zlostí/: "ano, dály se chyby, taková byla doba ale jen On a jen takto mohl stvořit světovládnou říši, které
jsme dědicové, a skrze níž žijeme".
Je to vždycky totéž: Ivan Hrozný zabíjí /musí zabít/ svého Sy
na, stejně jako dává, je pohctov dát, popravit svého syna a ná
sledníka - v zájmu státu, v zájmu moci - Petr Veliký - a takto
později i sama Revoluce hubí své nejlepší děti, své nejvěrnější
syny, své - pars pro toto - láxcharinptgL : Aby přetrval stát, nebot lid, nebol stát to jsme my, lid ’je větlxna,J^át a lid jsme
•ay, kterých je "mnoho*. Lépe aby zemřel jeden člověk než celý
Národ: Musí zemřít Individualita, aby mohla přežít /přežívát dál/
Násilím Podstupovaná Obecnost* - Obec Vylhaná - RíŠe Lži. Ja
kákoliv Individualita, individualismus tedy musí zemřít jako
jed smrtelně nebezpečný lidu.
Rusko jako kdyby v tomto směru bylo cele obsaženo ve své základ
ní, pravoslavné Herezi : v Ruském Nebi opravdu ne ze Syna, ale
toliko z Otce vychází Duch Svatý. Vskutku jenom nahoře se ví
*co a j^k* - jakákoliv individualita je pak ovšem navždy umlče
na /a spí zabit, křižován na každém rohu, na každá vrata sám
princip synovství : synovství, ne pouhého zplozenectví/ - pak
samozřejmě ovšem je "Moskva daleko a Pán Bůh vysoko* a realita
našeho člověčenství nepěkně zplošští v masu porobených, nemyslivých mužiků a jednu jedinou carskou /Perunovu/ nablýskanou bo
tu, nakročenou od Kainčatky /od Aljašky/ až Po Piter.

Vskutku, iniciativa zesooda^: Duch sv. pocházející také od Syn©
- a ne jen'ôiT sámôVlaán^ho^"a takto Hrozného Otce - je pak tra
gicky zabita, předem obětovaná. Místo Synů se tak mohou rodit
jen Otroci, poslušní na slovo Nelidské Tvrdosti Svých Otců,
Mrtvých - a hned po Jejich Smrti Pokračující®!» Věrně V Této Kru
tovládě Smrti A Lži - která nepřipouštějíc Pravdy, nemá Synů :
má jen tytéž zplozence /své Vlastní / Lži A Smrti - své vlastní
Oběti Předem Podříznuté, Zaživa KoŠerované. Poslední Kapky Krve
Zbavené Dvořeníny, Patolízaly, Cslavovatele, Šašky, Pochlebníky
- Všechno, Vše - jen ne Syny - možná v Hrúzoslávě Zbožňující/a
v šílenství Vzpory Proklínající/ Následníky-Předem Porobené Po
kračovatele - ale ne Syny, ne Milující Syny.
Kudy ven z této Hrůzy : jak až daleko na této Cestě Zpět, Na Pou
ti Za Rusí Svatou - Konanou Při Cestě za Pokání/m/ ?
Je nutno přiznat^ že problém, který se zde - jakkoliv v jazyce
gruzínskéa - klade, jě specificky ruský. Poznáváme sice přesvěd
čivě - ve velmi účinných parabolácH“7HTavně ve scéně instalace
Varlaamovy/ celá krvavě slavná, utopií opilá 50tá léta /ad gagu
oné stříkací scény až po poletující symboly imperialistických
nepřátel a zbožněné Idoly lidu : při nezástupné dechovce - po
zor dechovce,plechové hudbě - této frygické písni všeho VítěznihcTTcfu7 za níž následuje na kolečkách každá šibenice násled
né Despocie.../ - ale přesto cítíme, ano,uvědomujeme si - že
příběh Pokání, díky Bohu, jakkoliv jde ©problém všelidský, není
přece specificky problém náš, Česky, slovenský - natož morav
ský.

Cí

Naše křesťanství je přece jen occidentální, římský je nás Kato
licismus, bohatý jistě na jiné herese, specificky národní /na
příklad Sasů® zcela cizí velmi .českou ideu skutečného, tím'nejnižším diktovaného rovnostářství, závistnéhc - a současně my
stického - husitismu, opojení jakýmsi předčasným unio laystica:
Kalichem
anebo s druhé strany specificky moravskou ideu ječmínkovské samospásné - v žité jak sviňa se bezelstvě válející
nemyslivé pohanské "svaté" živočišnostl vše přežívající? onoho
stavaní stánků kdekoliv a kdykoliv, zaměňování cesty za cíl zabydlování se -.herese typická pro všude a vždy blažený lid
cyrilometodějský/ - ale heresí synovraždy: toto heresí typicky
carskou, dialektikou Zločinu a Trestu, Msty © Protimsty, Tyran
ství a Dialektiky, Uráženého a Ponižovaného Lidství a - násled
né Bohovraždy : ne, touto heresí díky Bohu ještě netrpíme.
Je Pravda : Náš Jan Palach představuje na první pohled povážli
vé vychýlení k teto mentalitě už asijské, ne-li buddhistické ale při bližším ohledání jde zde o heresi sourodě janovskou_ne náhodou končí tento mladý Heroj na Vlastní Dobrovoľne’Tŕänici - tedy v tomtéž autodafé jako jeho jiný velký předchůdce té
hož jména, ckřtěný strážným pokřikem přece jen ještě vždy na
poslední chvíli bdělých - i v nás bdících - Kapitolských Hus.
Ne, český, natož moravský Thornike, pokud by už do podobné si
tuace vůbec mohl přijít : jsa u nás nanejvýše vnukem okresního
župana, těžko skutečného Samovládce /Světovládce : urbi et brbi/
- žádný náš Thornike ani Jan, žádný český Honza ani moravský
Janek by neřešil ono strašlivé sebezneuctění /pokus o znásilněníjsežrání/ vlastním otcem tak radikálně - sebe vr aždou.Pomineme-li čistě švejkovská řešení, nedůstojná syn8“7škuTe3ných, mi
lujících synů/ - nabízí se dost a dost případů jiného odporu
jak nejen vykopat, ale i "rozhřešit" Dědečka; dějiny církve mo
ravské i české jsou v tomto směru nepřetržitými dějinami kon
fliktů se státní mocí /a jejím přirozeným regulativem/: a nejde
tu jen o konflikt církev-stát : sv. Method krůtě pyká za novou
zvěst vyznávanou do tváře "pořádku otců" i jejím zpupným, před
stavitelům - ale Činí tak, klade odpor ve věci Boží, a páskou,
s láskou za všechny syny probuzené k aktivnímu, milujícímu,
tvořivému synovství /synovství skutečnému/, podobně sv. Václav
i Vojtěch znamenají milosti proměněnou tvář nastavenou svým vra
hům ^zástupcům práva "otců", práva síly, moci/ a to ani nemlu
víme o konfliktu sv. Nepomuka anebo blah. Sarkandra, kteří jako
poslušní synové Církve se staví ve věci Boží svým Představeným,
Otcům Pozemským, Krevním, Rodovým - přesptavitelům své Otčiny.
Nejde tu ovšem jen o konflikt církev-stát : je dnes zřejmý
tentýž konflikt se může dít a děje pravidelně i na poli vnitrocírkevním a zde jména jako Josef Florian, Či Jakub Demi před
stavují jednoznačně onu revoltu úrodnou,Bohem požehnanou, b.j
na Boží straně a za Boží právu /proti všem nehodným a nevědo
mým/ Pseudo-pastýřům, pseudo-Otcům svého Lidu - ale vždy v lás
ce, a i tam kde ve žluči a slzách - přece ještě nakonec vždy v
loktech Milosti Boží: Lítosti Účinné.

Ale je zde i Serotín, je zde Balbin, je celá legie Obrozehců,
nad pomyšlení velkých Synů Národa, je zde Otok^ř Březina i Země
Koruny České dokázaly vždy ještě vydat své nejlepší syny 'i syny
své Otce nejen nelítostně tepající, ale i milující : v slzách
rozhřet-ující chyby jejich a - své. A i ten Thornike, svaté pa
měti sebevrah Jan Palem- ještě v lásce umírá - v'lásce a právu
Gtců, aby je* aby nás rozpomenul na hrdější minulost a hlavně
příští Země české : a jeho sebevražda, v níž, suS to Bůh, nachá
zí - třebas za cenu smrti /ne tak zcela ô brovolně,/jak dnes

víme, nýorž losem * vybrané a přijaté/ - snad přece jen - a
jisté i pro nás všechny - své naplnění a dovršení svého údělu
- má takto /přes jeho varovúrxí“se”s5rteln^uô"Iô^e o ňenáslě-”
dovatelnosti této cesty, ano právě pro ně!/ - svou lítost, své
rozhřešení, svou lásku, svou tragickou Katharsi.

Ví Bůh /netroufáme si soudit/: jsou přece situace, kdy sebevraž
da není ani dobrovolnou sebevraždou - ale prostě jen obětinou
provedenou : pro nesránatost katů - vlastníma rukama* Konec kon
ců: je odsouzenec k smrti doblTDVolně a sám si odstraňující lí
meček a klesající bez vyzvání pod guillotinu - jen a jen delik
ventem, anebo také tak trochu sebevrahem ? Kdo v tošito smyslu
nespolupracujearn na své vlastní /jen té naší, té vlastní/ smrti"
a je to jeho Vína ?/ je v tom nutně vina a - nezboznost ?/. Je
pravda - Palach předběhl vůli Bohů, vykročil příliš spěšně,
příliš netrpělivě za svou korunou mučednickou : ale nebyla v
tom i úzkost /úzkost ach Bože, víc než opodstatněně/ před tím
co by se stalo, kdyby v osudný okamžik zaváhal : úzkost před
tím, že by zaváhal navždy ?!
českým a »áorav&K^m Synům lze opravdu vytknout až dosud všeliké
hříchy vůči jejich otců® : ale opravdu ne vinu Thornikeho /Ne/Poslušnost k Otcům Áž £ Smrti, Neslušnost či Poslušnost Se
bevražednou, Neposlušnost či Poslušnost Bez Lásky - /Ne/Poslušnost Výsměšnou : Poslušnost Bez Milosti* Je tomu ovšem i proto
tak, že s druhé strany čeští Otcové tak silně “neprožívají” ne fžerou* své syny. Dědičný' český /a v tak mnchém i moravský/
hřích má dnes skoro akcent opačný : věčně nedospělí otcové sko
ro ani nezaznamenávají svou paternitu, syn je bun dítětem které
patří matce /nebo do jeslí..♦ / anebo pak hned pivním spolukumpaneía - popřípadě nevděčníkem, který zas ani nestojí za tolik
nářků - však ho život poučí sám, až bude /stejně špatným : ned
balým/ Otcem,

Ano : dědičný ZLOČIN a TOST, kategorie podstatně ruská, dostojevská, se takto neomylně rymuje s jinou, specificky ruskou ka
tegorií, tentokrát sice turgeněvovskou, ale dávno předtím Iva
novsky Hroznou, Petrsky Velikou : Otcové a Děti, Bynovrahová a
Občti Otců, Abrahámové Sv»u Oběi Dokonavší, Izákové Své Bělost
né Hrdlo k Naříznutí Nastavující.
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OdpověS se tedy začíná rýsovat :

Cesta ven z této hrůzy, cesta za Pokáním vede dvěma směry ;
jednak, v ohledu všelidském, vŠeoBecně zpátky, k obnově povin
ností /to jest lásky/ mezi pokolením Otců a Synů - buS stále se
v lásce obnovujícím /ve vzájseen^ Činnosti Svatého Ducha I ,kte
rý 2 Ctce i Syna vychází/ anebo prostě navzájem se odsuzující
k czájemné sebevraždě : zpravidla k smrti zaživa : anebo k se
bevraždě /k sebevraždě syna/ a hned následné sebevraždě otce/
- ale to je vlastně jedno a totéž. Vždyl pravý vyměř sebevraž
dy je právě ona “smrt zaziva“ - to jest, že k smrti se odsuzu
je to, co mělo a má žít - a ne umřít : že tedy smrt zde není
přirozeným dovršením, identifikací, naplněním života - nýbrž
jeho
ka hůř _ ustavičným popíráním : což právě je vý
měr zatracení /věčného/.

V tomt© směru právě osudně Děd Varlaam nenachází pokoj a dovo
lává se /vším právem/ pomoci Thornitřeho /’‘Pomor Mi Vnoučku, což
nevidíš ? Krev, Krev Mi Stéká S Rukou 1 Zatemni Slunce í Zastav
Cas IV a - skutečně nakonec Slunce Zastřelí : Slunce, jeho jedinů, Přečistá Naděje, Jeho VnúHJTaději Sumo Sebe Zahubí, Než
by Rozhřešilo t Vysušilo a na sebe vzalo /na Nebevzalo/ hříchy
Otců a Dědů - a : jejich Obětí - a to pokornou a trpělivou pra
cí na sobě i svých bližních zaživa - než aby na své vlusttni
krvi sklízelo Smilování Boží a Milost Bohů - ze své skutečné
Modlitby a Prače - svého Opravdového Pokání : Z Práce Ducha Sva
tého - i vlastní Jedině Mo^né Spásonosné práce Své : Ex^Labora
Solis /tj, z Práce Slunee$VB<d«fby osvěcující, vy jevují ^7"®$®”"'
vysoušející, přeměňující, na nebe pozdvihující, rozhřešující/.
V tom je možná všechno : ubohý a čistý Jhomike neměl sílu, ne
měl dostail /a bez vyprošeného přispění b žího, bohů/ ani nemohi mít/, aby pohlédl neohroženě v tvář zlému, a čelit mu - v
tomhle podobně jako náš Jan Palsďn- ne nádherní nekompromisní
mladickou smrtí, sebezáporem /bohužel ostatně chlapecky nesvo
bodným, afektivním, pomstychtivým: však uvidíte!/ ale méně
efektním, pokorným, milujícím Pokání/m/ - modlitbou a prací tím jediným možným Pokáním : zbozným a tvořivým, milujícím Ži
votem*

Ale vedle této obecně lidské cesty : obnovení /a stáleho obno
vování/ tv rivého statu quo mezi generací Otců a Synů /Dědů a
Vnuků/, vedle obnocení Mužsky plodívé Posloupnosti Tradice a Zjevení, která se přenáší /jak věděl Březina/ vždycky jen přímo,
od úst k ústům, cd čela k čelu, těla k tělu - v gestu neproměnné
iniciačním - zkrátka osobní zaruceností a v lásce, nebo vůbec
ne - vedle této obecně lidské cesty zpět, která platí jako za
Tokání nám všem - nehodným Synům i nám jejich ještě Nehodnějším
Otcům/(poněvadž naše vina je větší - o větší blízkost Hříchu
Dědičnému: My podmiňujeme více hřích jejich, než oni násp, ved
le této cesty nazpět obecně platné - vedoucí k jedině možnému
Pokání - po němž se pídí a volá Abuladze- je ještě jiná cest^,
specificky rueká :al nedíme gruzínská /jakože Josip Vissarionovič bžugašvilli byl až potom Rusem : nejprv Gruzíncem/.

Zde si netroufám^ jednoznačně odpovídat. Zmučené Rusko - víc než
kterýkoliv jiný Kontinente /píšeme vědomě :
země!/
- trpí v sobě dillematem katharse pseudoxňestanské a pseudountieké : to jest *katharsew ani křesťanské ani antické*
Film Abuladzeho, tato mnohovrstevnatá a tragedií člo^fclá i Rusi
/přes svou bezkatharzní ne tragi .nos t/ jistě těhotná parabola,
nabízí katharzí /stejně jako předtím herezí/ ve svém příběhu o
/Nutném/ Vykovpávání Tyrana Z Hrobu hned několik :

Malá-Velká Käthe B&ratbell^cvá - uzavřena ve své Bezvýchodné Mstě
končí šílenstvím : přesněji Tečeno její nelidsky důsledný postoj
ji nakonec zákonitě isoluje /přes určitou dobrou vůli moraentńlne shovívavých a pro tu chvíli konflikty jitřit nechtějících
samovládců v ústavu pro mentálně choré - v blázinci. 2»® není “Ší
lená subjektivně : v tom je- jen další nekatharznost jejího řeše
ní - právě takto je totiž odsouzena za živa anebo spíš zamrtva
živá - jak se dožadovala po své tyranské oběti /ona : stálá Cběí
Tyranova, Navěky Obět Tyranova taž za Hrob Cběl Tyranova/,,•/ její nadějí je teS přesně vzato - jedine skutečné Šílenství -

to jest podlehnutí Vůli Boží jíž se právě chtěla ve svém zou
falém gestu individuální vzpoury a msty vymknout - jíž chtěla
přinejmenším předběhnout, uspíšit.

Šílenství, vskutku, je tečí její Jediná NadějT: aspoň v tom
smyslu, že konečně bude na svém místě : v dlani Boží, ač nevě
domky /ona která beztoho to vlastně činila: ale bez pokory, při
plpérn vědomí odboje, vzpoury/ - že konečně bude plnit Vůli Bo>1: Blázny živí Bůh. Jenom v Naději toťhoto Šílenství /Skuteč
ného, to jest ne - pseudošílenství/ je Naděje Její Spásy, Ko
nečného Milosrdenství Božího. Ano, pozor: jeden možný osud vel
mi ruský - jenom šílenství je nadějí pro ty, kteří /ač sami
oběti zla a v nejlepší Vůli/ berou svou Při a Boj se Zlem pouze
do svých, jen lidských rukou - jejichž šílenství je posledním
údělem /a katharzí/ pro ty, kteří sami /bez vůle Boží/ chtějí
zničit Zlo - ne jen tak jakékoliv nebo nějaké^zlo, ale Zlo o
sobě. /Jsme možná u dna rúske'Hereze: Sen ňe o Neodporování' Zlému - i když tento sen je branou herese právě jmenované : ale
Sen o Nutné Likvidaci Zla, o Konečném Zúčtování se Zlem - o
Království Božím Už Tady Na zemi - Podstatně Utopický, podstat
ně proto-komunistický - a pozor i : podstatně slovanský sen :
v tomhle poznáváme i onu svátou horlivost pražských husitských
davů a Českých dělnických žen /žižkovských žen!/ - Žen irracionálních jako davy a davů rozvášněných jako žena. Mstící se že=
na.
Vskutku : Medea hubící s Náhodným Jasonem - zklamavším mužským
principem - přece i své syny » ne jen jehoyi své děti - toí
Kathe Barathelliová. ^*ena# která Jedná tam, kŠé“nejednají Muži
- jaký Di^ŽBezhlavě : a tedy i bezbožně /bez srdce/ - posléze
šíleně : hle cesta kudy nelze jít - svého práva se dovolávají
cí - pouhého lidství a rozumu nakonec se dovolávající nelidská
- lidovláda : hrů^ovláda. V podstatě nová, ^sy.^cj£.ä. revolta :
ze samé\3>třetí Čertovy Babicky Revoluce Všeooecne Otcem Despo
tou Zplozena Revolta Individuální : Teror a Anarchie. “A Přece
ho vykopu! ’’
Kathe Barathelli však nesporně /až na zcela závěrečnou sekvenci
filmu, kdy vyhlíží zjihle za stařenkou poutnicí, a kdy jakoby
se přesahovala a konečně nacházela v zahlédnutém úsvitu křestanského Odpuštění : není přitom zcela jasno, ale pro nás lho
stejno, zd§L je to před zavřením do blázince, anebo už po návra
tu z blázince - nebôľ"stúle v zajetí svého smutného šílenství/
- Kathe Barathelliová vMak nesporně jakousi jímavou, antickou,
jako z jednoho kusu vytepanou, ocelovou velikost má : je velká
zejména ve scéně kdy naVÖ»r před zavřením do blázince recituje
verše národního klasika Rustavelliho a kdy po svém nerozhřeší
“vinu" ubohého vnuka Thcrnikeho /“Což já jsem Strážným Bratra
Svého“: Což já jsem Ježíš?/ - který pak na ni - na tu nelítostno4st a nelásku-právě umírá : velká skoro anticky, ale ne tra
gická. A bleskne se v ní i naděje /mateřství, skutečné mateřství/:
”Já jsem se narodila v nešťastný den: když i z takových nevinn ých chlapců - jako jsi Ty /Thornike/ - dělám Vrahy“ - ve sku
tečnosti : sebe-vrahy: svou naláskou - svou nelítostnou x*evoltou bez lásky. To je tedy první /ne/možná : ruská cesta za Po
káním. Sekněme přirozeně lidská, spontánní, nic než lidská,žen
ská cesta : an arché. Popřením, živelným odporem. Revoltou bez
lítosti /bez”5óEa7T”

Jinou variantu pseudo-katharse - nabízí MstitelČin Protihráč :
ruský Aljoša? čistý Chlapec z legend, Nevinný Beránek Boží,
Snímající Hříbky Otců - Thornike. Tento archandělský zjev / s
malým mateřským znamením na čele po způsobu perských princů/,
jakoby znamenaný dopředu hrdosti
čistot cul a až chorobně
vypjatou a cudně vášni vou-^reší neřešitelné ^onu Horu Hříchu
Obecně Dědičných i Úzce nrevníciy která se naložila s osudovou
nelítostností na jeho ještě chlapecká, útlá ramena) - po svém«
Chce čistotu, pravdu, odpuštění : tváří v tvář nesvornému a
přízračnému vstávání Nebožtíků 2 Mrtvých - vykopávání z hrobu
právě oněch vin, které zajistily nejen jeho privilegované po
stavení a blahobyt, ale které podstatně byly příčinou /v samém
složení krve/ i vzniku jeho bytosti« Je pro něj nesnesitelné
být Synem hříchu, Vnukem Zločinu - žít sám před sebou v Hanbě
a Zatracení. Je příliš opuštěn - on, Boha neznající - vším a
všemi, vykořeněn : jediný kdo ho může pomoci v této strašné
chvíli prozření identi—fixovat/byl by jeho Otec - ale ten mís
to ruky podané k společnému vybřednutí ze zločinu /jak se ostat
ně dá čekat : on, Zbel, člověk spíše ^abý, než zlý, sám syn
jednou provždy obětovaný/ - tento jeho otec místo ruky podané
k stisknutí - vztáhne na nějvruku v osudném políčku, v políčku,
který zabíjí : mravně - nebot vynucuje synovství jen co posluš
nost, jen co oddanost a lásku : mrtvou, sicut cadaver.
A syn haVĚKutku bere za slovo : chce-li mrtvřolu - a ne syna,
má ji Abel /sám dávno dávno již syn-Mrtvola/ mít : a to hned.
Zbytek je třesknutí lovecké pušky, darované dědečkem /téže co
vystřelila na nebohou Mstitelku Kathe/ a teskný, nelid&My žalu
jící zvuk vyrvané zásuvky - která naříká namísto až do dna
srdce oněměvšího otce řečí nelidskou^ pláče slzami už ne lidský
mi : hle lacrimae rerum ! Revolta Thornikeho samozřejmě rovněž
není cesta?

¥ něčem - svou zoufalostísnad může připomenout Jana Palacha:
ale zcela zde chybí varujcí, mravní dosah, altruismus. Bohužel:
z oné rozhodující sekvence po políčku otcem uštědřeném vidíme
jeho tváří se šířící zlověstný usmev - něco jako smutně sebelítostivou i osvobodivě odbojnou vzpouru : v té chvíli vynáší v
sobě verdikt - na nelásku odpoveSeí"neláskou /podobně jako Mstitelka/; Hříchy Otců Zabíjejících Syny Pomstít Veiechříchem Sy
na Který Smrtí Svou Navždy Ubije Otce - a přece, ach - se to
musí stati, xxluooce se zachvíváme nad obětí tohoto skutečného
Beranka-váháme říci, zda Božího - ale jistě také ^n^ Božího,
jistě Obětovaného, jistě utraceného, jistě poroučejícího život
svůj /v tomto neblahém, jinošském, íkarském, faethonovském efek
tu/ vůli Boží. /"Srdce mi usedá, ale - zab ho I“ volá o téhle
odvetě bohů na ^vých vzpurných synech-synech nejmilejších - od
vetě páchané vlastní rukou - vzpurníkovou - ve svém Faethónu
náš velKý básník antickjch vzpňuKa pádů^Otokar Theer.y
Sekli bychom, řekli bychom rádi, že aspoň Thornikeho čin byl přes jeho sebevraždu - katharzní, a tedy tragický: ale bohužel,
ani zde to - přes jeho nespornou mravní čistotu a skvostnou
mladickou hrdost a nekompromisnost, ano přímočarou serafickou
duchovní nahotu - říci nemůžeme. A právě zde ne : do tragedie
chybí zde nutné positivní vědomí činu, chybí:láska /křestaiisky
ř.Seno/, a hlavně chybí i to pouhé vědomí, sebevláda : Thornike
ho čin je jinošsky afektivní, třebas proto ne méně strašlivý,
ba mnohem strašlivější, než revolta Kathe, revolta ženina.

Hle další cesta kterou, nelze jít - leda do sebevraždy: vyraže
ní nože otci Abrahámovi a spěšně dokonaný krvavé oběti - ne
sobě oběti - svou vlastní synovskou poslušnou rukou - ach tou
strašlivou /ne/poslušností výsměšnou ! Nemůže být omylu : Thornike vraždě sám sebe, vraždí Ctce /i Děda:ale v tu chvíli pře
devším. Ctce/ v sobě - a jestli něco ví - tohle v okamžiku smrti
své dobře ví, a v tom je jeho vina, Strašíi^7”^ebas archandělská, třebas seraficka vina : o to větší, že andělská vina.
Boží milosrdenství je nekoněčné : modleme se za všechny Berán
ky, kteří sami vztáhli r^ku na hrdlo své pro hříchy otců, aby
Bůh jejich nespornou obět, strašnou obět, vzal milostivě, a v
poslední chvíli omilostnil - ne jen pro spásu a očištění smrti
jejich, ale i pro spásu otců jejich a dědů jejich - celého do
mu Otcovského, Ani tudy tedy Cesta Zpět /Cesta na /Svatou /Bus
- cesta k Chrámu Smíření, kChrámu Bohorodice - nevede. Už pro
to, ach ubohý Thornike : že právě toto, cesta násilí - a navíc
na sobě pácháného násilí - je právě ona ulice - ba dokonce A&,pá ulička - Varlaaaova,
A třetí - nabízená katharze : máme samozřejmě na mysli postavu
svým způsobem neigbědovanější, nejvíc zasaženou, vlastně - jakož
to obět - centrální postavu filmu - Varlaamova syna Ábela - v
jistém smyslu skutečného Ábela /Syna Obětovaného/, ío ne Thornike, ale on je onen býk neporazitelný a statný, jehož vidíme
na plakátě nad chlapcovým místem sebevraždy, proklátého nesčet
nými oštěpy chrlenými zpod nelítostné rudé mulety vyzývatelovy:
Nelítostného toreadora Jeho Osudu. Ábel je silný muž, doslova
neporazitelný, teS když jednou zabil sám sebe /v jakési rouhavé
prohře onoho evangelického Zemři a ziv budeš: nebol i dábel má
své Evangelium.../, když se nechal zabít a duchovně kastrovat
svým fascinujícím otcem /zajisté i dobrým, chápajícím tatíčkem
tak mnohých jeho hříěků
dobrodružství: a především blahovol
ným Dárcem svého Nedělitelného a Nerozděleného Odkazu .tohoto
Daru Dana jakého : Blahobytu a Moci)»
'
Zpověň Ábelova /jak se ukáže vlastnímu otci/ ve sklepě s ukra
denými - zabavenými - obrazy Baraielliho, kdy jeho lstivý,
vskutku Sábelský tatíček zpovědník požírá /se zastřenou tváří/
symbol Křeslunství, Hybu, až ji obere docela, až na kostičku Která mu pak zbude v dlani /když se probere z hrozné vize/ na
soudním přelíčení - je vskutku hodna, ataké jím nesporně inspi
rována - genia Dostojevského : ovšemže bratří Karamazovů, kon
krétně Zpovědi Velkého Inkvisitora.

To už jsme v reáliích čistě a nepřenositelně ruských - jdC teS
o přímé citace, třebas scénářem i režií Abuladzeho filmu ožíva
jí i jiné aktuální, všelidské citace, ona svátá loci comunes,
která z nás tvoří obec všesvětovou /všichni jsme*’ňä”HeŠň^'*Tôdi,
jedné planetě/: konkrétQě - zde právě - o citaci Ďáblově Zjeve
ní v DoKtorUssŕ FaustWtín Thomase Manna.
Ale bo zde s filiacemi: ještě mnohem otřesnější, a vpravdě Klí
čová - a po pravdě nejblíž ke katharzi,mající - je následná scé
na sebeprokletí Ábelova /"Synu Hyeny, Ábeli Arivadze -Budiž
Ti Odňat Chléb, 1 Voda - že jsi zabil Syna...”/ kdy nelze po
chybovat o vědomé, strašlivé potřebě katharze této ubohé lidské
trosky /svého druhu také jen oběti/: je tu někde blízko skuteč
né lítosti - ale je to, žel, lítost zatím jen zoufalá - stejná

’•lítost" /sebe/vražedná - jíž poznal a na níz zahynul Jidáš jakési sebeprokletí, sebezavržení už tady na zemi. Nelze však
pochybovat, že ona vášeň po očistě: třebas ns cenu sebezavrže
ní - 3© pravá. ’’Člověk, který je sém, a nevěří v Boha, myslí
už jen ne. smrt“.

A pak ovšem, ona scéna závěrečná, anebo před^avěrečná, kdy mu
kami uvozené svnovraždy /synovy zaviněné sebevraždy/ trýzněný
a ugmýkaný Nešťastný Otec i Syn V Jedné Osobě /Dvojnásobné
Obět a Dvojnásobiv ViWk/: Sebeproklevší Smrtelník /a přece i
On-byn Boží/ - koná .ještě to poslední v životě, co se po něm
chce, jak se domnívá - zcela v intencích šílené Mstitelky KVlé - Velké Kathe Barratheliiové - a vykopává teň cn sám, a
za bílého Dhe - svého otce r a hází ho ze sxgly - z té věČnM’
povědomé tarpejské skály - coram populo :,urbiet orbi - vstříc
bílým kostem paneláků rozhozenycň^ňoIě^na^póTi^Řakělňáma i
všem už Čekajícím a vzduchem skřehotajícím supům. Scéna vprav
dě antická /a nic než antická/: ale katharse ? Tudy ne - ach
ani tudy ne s tentokrát ne už Mrzačená Ženo /Matko/, ne už zne
užitý a Zabitý Syne /jinochu/ - ale Muži /Otče/ ! Synas zabil
/jeho vlastní rukou/ živého : Otce /svou vlastní rukou/ mhtvého nezabiješ \
A tak se zdá, nám už skoro zoufajícím, že Abuladze Katharzi, a
tedy cestu /třebas nutně cestu zpátky/ nevidí a nenabízí - a
ze tedy nenabízí a neukazuje p^tom ovšem /bez katharse/ ani
možnost Pokání - pro Rusko : ale zase jen Pseudo-Pokaní. Tohle
všcelino uz bolestně známe ! A ne sedmdesáti^u^s^oró p^tasedmdestát let - od otevření oné Pandořiny skříňky roku 1914, z níž
vyskočila mezi smečkou tolikerých běd jako vůbec první právě
otcovražda par excellence: totiž královražda, a hned po ní Bohovrazda ! Vskutku: Varlaaraova cesta - a jí, bohužel, kráče
jí i všichni jeho Mstitelé, dobrovolní i nedobrovolní, vědomí
i nevědomí, ti všichni vždycky nakonec stejně zoufalí, - Cesta
Varlaama ani jeho Mstitelů, příliš lidských - Varlaamova cesta
Hásilí a Vzpoury, Konaní Spravedlnosti Bez Boha - a Proti Ctcům
Proti Synům - Varlaamova Cesta K Chrámu - k smíření Celonárod
nímu Nevede. Ne tudy opravdu nelzě”3óputovat /zpátky!/ na /svá
tou/ Rus.
x

Ale cesta přece musí být /Pane Bože/. A tu se - přesně v hodi
ně dvanácté a minuT^ šedesáté - jako deus ex machina - srovná
jaxo v ruských pohádkách, bylinách, ale přece zase úplně ne doce<^
jako deas ex machina - přece jen motivované /právem onoho druhého
hlasu, onoho křesťanského ’’kryptopříběhu” kolem likvidování ro
diny něžného a opravdového malíře Sandra Baratelliho a jeho
křehké a tak zranitelné ženy Nino - .ale i kolem konečné likvidaca - k technickým,svinstvům zneužitie- chrámu Bohorodičky/ tu se - jako aspoň náznak, a přece aase všem srozumitelné po
selství možného řešení, jako skutečná poslice Nezničitelné Sva
todušní Naděje - objeví - čistě porusku, kde se vzala tu se vza
la - Starucha Poutnice- aby se, Kathe resignovavší a smutně Ší
lené, už zase v zajetí jejích cukrových dortů, /cukrových chrá
mů a na nich a kolem nich - ptáčků, růží a - křížků/ - áby se
nic netušící a jako duchem pepxítomné /do své šílené při stále
ponořené/ Kathe zeptala /to je poslední scéna filmu/: Kudy ve
de cesta do chrámu Bohorodice.

Samozřejmě : Chrám Bohorodice byl-právě Varlaametn - už dávno
swWen: a tohle je Varlaamova ulice. Tucty cesta k chrámu ne
vede. /Tu první skutečnost - že už Chrám není - nemá ovšem,
přese vše a vždy statečná,Kathe cö £rdce sTaTence říci/.
Ale ten chrám přece existuje^ třebas Není. Jit-li v Srdci hle
dající kStařenky, stařenky s Kuí'írkem a prastarým kloboukem na
hlavě, s holí v druhé ruce, je-li v srdci této na Svatou Rus
/a za celou svátou Kus/ zpátky se ubírající Poutnice /za nás
všechny Poutnice/ ; pak přece ještě ten Chrám Je, Smíření Je,
Naděje je - a smutná, vlastně už ne tak smutná Kathe to^ví.
Kathe kolem jejíž oken právě v tu chvíli Šel Ježíš: kTerou’minula Naděje Poslední a /nejen Pro Rus : ale Pro Rus nejvíce a
nejspíše/ ^Jediná : Bohorodice.

A Käthe, nad svými dorty, nad svým neštěstím i marnou Mstou,
aspoň tušíme - ví : začíná Tušit.

Zbořte tento Chrám - a do Tří dnů Jej postavím.

A ne snad jen z marcipánu, cukrové polevy : nejen snad
co ozdobu dortu - ale také ne jako Mrtvolu Vykopávanou Ne
lítostně Den Co Pen Ze Hrobu : Mrtvolu Synovrahovu, Vnukovrahovu, Oteovrahovu.
x*.athe Sama Ví, Jako Ta* Poutnice, Že Baň TeS /právě
tea/ Ona Sama - A S Ní Celá Rus - Třebas Už Ležela Třetí,
čtvrtý Den v Hrobš - £elá dus Až, Dp Třetího Čtvrtého Pokolení
- Už Zase Svatá - b** TĄ
Musí Z krtvýchvstát 6 Tady A Takto,
V Každém Zvláší : A Ba I /A Právě
Tady/ : V Ulici Varlaamově.

Toto, a jenom toto by mohla být cesta - tudy ve
de Cesta - i pro Rus, a právě Pro Rus. Vzkříšení : Jistěže nej
dřív smrt v sobě, po všech mrtvých nadějích, zoufalství, a ba
i mrtvé lásce i smrt zlu, vší nenávisti : v sobě. A především:
smrt Msty ! Poručení Soudu do Rukou Božích, Nezabíjení Zla ani
Zlého nikde jinde než ve své duši. íiebot je Psáno /o Vrahu Ábe
lově/:
Kain odvětil Hospodinu "Můj zločin je větší, než je možno odči
nit. Hle vy udil jsi mě dnes zc země. Budu se muset skrývat před
tvou tváří. Stal jsem se na zemi psancem a štvancem. Každý, kdo
mě najde, bude mě moci zabít.” Ale Hospadin řekl ’‘Nikoli, kdo
by Kaina zabil, bude postižen sedmeronásobnou pomstou.” A Hos
podin. poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, Kdo ho najde,
nezabil.
Toto tedy je, jak se zdá i podle Abuladzeho, je
diná možná cesta Ruska - jediná možná cesta Zpět Na svátou Rus:
Nezabíjet Zlo A Hřích leda jen v sobě : jen každý sám umřít v
sobě hříchu. Ale v rádném případě neprovádět samosoudy, nelynčovat zlo : Kdo by zabil Kaina /mstil Ábela/': nad tím sedmero
násobně mstěno bude.
Nikoliv, tudy cesta nevede: cesta mstících se na
Kainovi : je právě sedmxrát cesta Kainova - cesta Varlaamova.

Jediná možná cesta : vůbec /ale pro Rus obzvláš
tě/: umřít Zlu v Sobě - ale Zlo na světě Nezabíjet. Nesnažit se
Budovat Lidskýma rukama - království Loží Na Zemi. Nezabíjet
Zlo - ale Umřít Zlu, Umřít V Sobě vší Nízkosti A Sobectví : a V
Božské Lásce,Víře, Naději - Narodit se a Začít Znova.

Tudy, jen tudy vede cesta zpět Cesta na Svatc^ Rus.Ach Jen toto
Je Stfatá Rus : Abel Obětní Beránek
/Rus nás Všech! - Nás Všech Kainů/:
Bez Níž Není Spásy Světa :
Smrt - A Narození Nové.
Ovšem: Smrt v nristu:
A Narození Jen Kristu Ježíši - Narození Nové.

Jediná Spásá Vší Rusi
/I Nás Všechněch/:
Xrictos’ ßockpec!
£rávě Ted.
Xpistoc poietinnu Bockpec !
V Tobě, V Něm, Ve Mně :
V Nás Všech - Kathe, Thornike, Ábeli

Ale Nejdřív Ve Mně :
Anebo Nikde.
Cesta na vatou Rus
Cest© Za Pokání/m/ Tedy je : Pout Každého Z Nás Za Neexistujícím
- ale přece už v každém z nás, 8 jen tudy - Budovaným Chrámem
Bohorodičky !
Pravé Rusko,Gna Svatá Rus je Onen Chrám Bohorá>oU|íKy:
Chrám Jedině Svaté NADEJE Nás Všech.
'
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A ještě k uaelecké^stránce, k Pokání jako uměleckému_dílu:
film není přece“jěn“TaE”Bezezbytku Konzervä7~änö^ö~jen-tö uži
té umění, a pokud přece, pak i mezi“Sóňžěrvami jsou tak znäüeňľté, jako ty konservy JnUřy /horse meat gravy, pomerančový
džem, šunka s vejci/ ve svém žánru dokonalé, na něž se vzpomíná
po celý život; a ovšem -tv žánru umělecko-řemesiném existuje
napr. Celliniho slánka, anebo ony staré brokáty a bibeloty, nad
nimiž byli u vytržení Óscar Wilde /nevzpomeneme-li dokonce oči
vidnou zálibu Ducha Sv. jako inšpirátora Bible např. v umění kle
notnickém, šperkařském a kamenárskám drahokamenickém/ nebo Jo
ris Kari daysmans, a nezavrhneme přece ani William© Morrise-a
nebo-anebo třeba plakáty Toulouse-Lautrecovy.

Ov^Oť-tyhle příklady vzepjetí lidského mistrovství v žánrech ne
zcela čistě uměleckých /i když kupř. i to paštikářství a kulinářství bylo považováno už od císařských čínských dob za umělec
ký žánr, hodný básnictví, a tak vlastně až do dob slavného Rossiniho.«./ - ovšem tyhle příklady uměn poněkud pokleslých se
těžko snesou 5 tak hlubokým mravním poselstvím, kterým přessvou
serielnost může disponovat film. A film Abuladzeho nesporně
takto mravně závazný je.
1$

analysy je však zřejmě jinde: patrně osvícená tolerance samot
ného nejvysáího protezé filmu, ministra zahraničí ševarnadzeho
která vůbec /jak píše RP/ dala filmu vzniknout i zejména pak
pomohla jej prosadit do distribuce i v rozdahu opravdu zahranič
ním /tedy v ranku působnosti ministrovy/ patrně ani nejmocněj
ší protekce ještě nedokáže prosadit film, který by nutně musel
útočit na kořeny : cestou zpátky - a kdoví, na. .kořeny, které
snad opravdu lépe zatím nechat v zeni - třebas ľô^ýly i koře
ny stromu Zlého - právě Že ne jen Zlého, nýbrž /Poznání/ Dob
rého a Zlého.
Nechrne soud /a tedy možná předčasné vyrývání/ opravdu Prozřetel
nosti Boží - a spíše se soustřeďme ne na lynchování boiitelů
Chrámu, ani ovšem na tvorbu chrámů mařeip.nových - ale na onu
positivní výstavbu Chrámu Ducha Svatého /Chrámu Bohorodice/ v
srdci každého Z Nás : S Ruskem Doufajícího, Svatou Rus Přese
Vše /a Právě Pro To Voe : Pro Tolik Utrpení/ Nadevše Milující
ho.
Režie podle scénáře jaký byl možný /a i tak vypocován krví zřej
mě až po samu mez možného/ - je nepochybně skvělá. Vyniká jed
nolitostí, přitom - přas poměrně složitou stavbu děje s ústřed
ní retrospektivou, zaradovanou "vyrývajícím” prologem a "soud
ním" epilogem - přitom S<1 děj rozvíjí v klidném, naprosto při
měřeném, širokém, nic nezanedbávajícím, nekřečovitem tempu,
skoro /kdyby to neznělo rouhavě/ až v jakémsi andante - je cí
tit ze jsme na Rusi, tedy jednou nohou v Asii,už nic
neuteče: kde jde o život - pokud ještě vůbec o něco, pak už jen
o Život - a o smrt - a ne o čtvrthodinku navíc v kině. Tím vů
bec nechci říci, že Abuladze nadužívá času: právě naopak, ne
chá ho hovořit a plynout naprosto organocky - a v tom právě je
jeho mistrovství, a s citlivostí, vlastní jen velkým umělcům:
ani vteřinu tu není navíc přidáváno, ani pulvteřiny ubíháno.
Ale to není všechno :

Abuladze přestože pracuje jako velký a spolehlivý vypravěč, mi
str epiky /skoro tolstojovské, klasické kázně a velkolepého zá
běru/, poučen je všemi možnostmi - a dnes i nutnostmi - Které
činí moderní děj teprv dějem : svislým účelným střídáním kon
trastních scén : klidných s prudkými, epicko-výpravných s šoku
jícími, nostalgických se zlověstně humornými, polotragických s
takovými, které jsou blízké gagu a co hlavně - partii "reálných"
se snovými, anebo skoro snovými, přízračnými.
Tady je /spolu se svým skvělým kameramanem, jehož jméno také
nemáme možnost zjistit/ hlavním tvůrce filmu velkým umělcem štět
ce : pro jeho faktické novátorství je příznačné, že - ač poučen
na velkoleposti a fantasijnosti filmů italských^/Peílíního/ v
jejich římsko-adriatické ideoplastičnosti, i zas na Kruté názor
nosti a úsporné typizační sumárnosti velkofilmů amerických a
ještě z jiné strany napřízračnosti produkce řekněme španělské
/BUriÚelových/ vyhne se nakonec svodům tak evropsky aitj jakým je
svod Xurreslisau.

Naproti tomu - novátorsky - volí pro své sinové a polosnoyé /bdě
le, snové, všechnu hrůznost moci ilustrující a dokládající/ po
lohy rovinu symbolickou : osobní stráž i "čeká" Diktátorova jAm p
brnění středověkých řýíířů, na psací stroj se píše kdekoliv v
jeskyni, kostek je plný obludných vodičů napatí, atd. — nejde tu
o svět absurdity, v dábelskych konfrontacích chaosu abavený

Boha, ale naopak, o svět onohovrstevnatého, mnonými obrazy pro
mlouvajícího - v řeči všech dob a národů hovoMLíko- krystalic
kého, magického mnohostěnu, v němž se poznáváme ne jako v osid
le spuštění, ale jako v v mateřské náruči, třebas krutého a zá
hadného, ale vždy swyslupného mythu.

Ano : právě ona bezděčná mythotvornost je vlastnost, jíž Abulad
ze d$ daleka a Široka ale také do hloubky předčívá dnes tak mno
hou -kinematografii západní : a přitom mezi mnohými, i neznámými
Bohy hovoří nakonec ze dna a nezřetelněji právě ten Ukřižovaný':
ten který sama sebe Vyhlásil za chrám Určený K Likvidaci: Za
chrám Určený K Likvidaci právě proto, Aby Ve Třech Dnech'Zmrt
výchvstale
Pokud jde o herecké výkony, jfiou neobyčejně vyrovnané : a jak
už bývá pravidlem u /filmového/ představení skutečně dobrého :
není zde malých rolí. Proslýchá se, že Abuladze obsadil herce
převážně členy svého rodinného klanu /u nichž jediné mohl před
pokládat skutečně důsledné, neuatocenzurované ztělesnění svých
představ víc než odvážných - a také svrchovaně náročných/~a do
bře učinil i Prospělo to nepochybně jednolitosti - i tak už vzác
ně vyrovananého výrazu a “rukopisu” filmu.
Nezapomenutelná zůstává samozřejmě především ústřední role, pro
tagonistka filmu, Sástitelka Kąthe Baratelliová. Je nutno vyz
vednout její velkou usebranost, předšli vos t, hlubinnost a ele
ganci, i zas - čistě ženský, až rozpustilý, přitom tragicky podbarv^ný šarm /jakéhosi zoufalého furiantství/ s kterým se, při
vší výtečně Xzvládnuté a prokazované logice - přece jen poněkud
šíleně a utkvěle - nevzdává svého svátého práva /své povinnosti
dosvědčit pravdu, pravdu za každou cenu: pravdu až k šílenství
nevěrojatnosti/: "A Přece ho vykopu.”

Její filmová dikce je přitom uměřená, v tom je její hlavní pů
vab j svrchovaně ovládá všechny své emoce, * hraje vlastně nej
víc mlčky: dokladem jejího širokého umění mimického může být
např. úvodní - i závěrečná scéna, kdy Kathe se ovládá, ze všech
sil musí ovládat, / také poněvadž nevinnost luz v -“’pŕôstéljo li
du”, přehlídá//Kciyž velice carský - "domovník*, jakési režimní
všudypřítomné loyální faktotum s Čepicí zřízence, požíraje je
den z jejích čokoládových a marcipánovych chrámů; před jejíma oči
ma a jí /Kathe Baratelliové/ chválí do nebe práv’č zesnuvšího
Varlama Aravidzeho jako div ne světce a dobrodince lidstvaľ’Jaký to byl člověk“!

Kathe Baratelliová^neprotestuje , jen přemýšlí a pak /k závěru/
dodává: “To jste štítný člověk" /rozumí se; že takto - naivně můžete smýšlet/ "KfW jste ho znal, tak zblízka znal”: Ale právě
v onom hlubinném usebrání a trýznivém vědomí jak je všechno ji
nak, a jak je nesdělitelná její osobní jfekušenost, osobní utrpe
ní t je všeaina velikost její role /ve furiantském, skoro nad
osobním nasazení se ve věci - ve věci : čí vlastně - když Boží
ne ?!/.
Věříme v takových chvílích přece, že - nesporně ušlechtilá Kat
he
i přes všechnu svou partyzánskou "jízdu", přece jen, aniž
víjiLtak trocha nástrojem Božím. V tom zůstává sympatická, a v
tom také je její - subjektivní čistota - a naděje. jejíž paprsek
- přece jen - můžowiahlídnout, jak se líne) jí vstříc se srašru
naznačeného Stařenskou-Poutnicí : ze smčru uz“tři xÁnv neexistu
jícího, ale nezbytně potřebného, z celého srdce hledaného a nalézaného : Chrámu Bohorodičky,

Velká postava je samozřejmě Varlaam Velis^ /’’starosta města"
Ar avid ze/ Žije na plátně vlašTH$“jen“ěTrospektivnč: jinak pou
ze ve svých potomcích: synech, vnucích, obětech /těch je však
bezpočet/, Aravidze retrospektivní dovede rozehrát vedle cílevě
domé občanské střízlivosti pottářKsky primitivního i zas bez kon
ce rafinovaného demagoga také budoucího /rodícího se/ megalomana
slávou zpitého Césara: který i své slabosti a rozmary/po způso
bu Neronove/ dovede přikrýt královským nachem /ne bez určitého,
ovšemže zvrhlého Šarmu: je to ono laškování a lektání na krčku
s břitvou v ruce/. Varlaam roste tak pomalu před našima očima
v ořizrak.

Přesto: prakticky kdykoliv se chová taky*/a to je jeho tajemství/
že se přistihneme i při jakési sympatii s tímto äábélškým "do
brosrdečným" klaunem a současně ledově klidným demagogem i pří
kazů "lidu" truchlivě poslušíjýa, div n* zarmouceným exekútorom,
který plní jen a jen nadosobní, přece ne svou vůli: ano, který
bezpochyby všechno - i svou oblibu - obětuje pro blaho všech:
anebo přesně - té většiny, která se přece nenechá zahubIT“v^dy
nebezpečným, už ze své pudstaty rozkladným, nespolehlivě indivi
dualistickým ••lidstviia".

Snově přízračný, posmrtný Varlaam, je poněkud méně přesvědčivý,
ve svém boji se světlem, v dovolávání še tmy a hrobu - problém
jevtom, že zde už nemohl tak organicky rozehrát to nejhroznější
na své postavě : svou "civllnost", svou zrůdně neskutečnou^ "sku
tečnost" - že "něco takového vůbec chodí pc světě" - či naopak
monstóznost zla, které přece jen nakonec nějak našlo svůj /nave
nek vždy ještě nějak lidský/ Stánek : přese-vše svátou kreaci
Podoby Člověka : Obrazu Božího.
údajně snad dvojrolí téhož hex'ce - v tom případě výkon o to ob
divuhodnější /režijně jistě navýsost motivovaný/ - je Varlasmův
syn Ábel. Zpočátku - v duchu své "funkcionářské" role - vychází
neslaně nemastně, jako příslušník diktátorského klanu, už druhé
generace a tedy ne bez jisté - měš-ácké - kultivovanosti anebo
spíš "otrkanosti" /těžce dobývaní/;* n^ní příliš arogantní, a
asi ani dvakrát zlý - zato tím bezvýhradněji zkorumpováný: je
mrtev - a neví o tom, spíš Ví jen jedno: za žádnou cenu se nes
mí nechat vzbudit, nesmí o tom přemýšlet, nesmí zůstat sám.

Právě to však je to ono zlé a fatální, co se mu nyní - nestá
lým vytahováním mrtvoly ©Leovy Zmitvoly Zločincovy/ děje - ta
hle situace ho nepřímo, ale stále příměji ozvláštnuje a v jeho
- bytostné - původní pasivitě vlastně aktivisuje, problematizuje, chtěj nechtěj probouzí. Zlom nastane ovšem až konfliktem se
synem - a zejména pak jeho /dobrovolnou, jím způsobenou smrtí/:
tady se Abel Aravidze /ve svém sebeprokletí/ vzepne ke skutečně
velké scéně, hodné ^klasického ruského románu, a jak jsme již
ře^li, pera Lostojevského, š cetce peredvižniků /taliového Rjepina, Šurikova/, ale i hudby Glinkovy, Pimského-horsakova. Je
zkrátka ruský, -a jistě i gruzínsky : v nejlepším slova smyslu.

/mimochodem: uvědomujeme si, nejen na příběhu Ábelově ale i na
všech ostatních osudech i zejména reáliích, že také existuje ně
jaká Gruzie: a ne jen - i když zde především - jako vlast Tamerlánova, .Stalinova - otvíráme náhle oči nad tak velikou, světu
rovnou kulturou, nad ševelením veršů Rustavelliho, Kultivovano
stí staré šlechty, chrámů, artefaků, sadů, květů, všech těch
nádherných lidí a plodů jejich rukou a srdcí, srdcí stejně an-

tických jako křesťanských, Asie, střední Asie se probouzí, a
nejen v tomto filmu : a je příznačné, že toto probouzení musí
jít tudy, kudy přišla národní poroba - nazpět cestou carskou
cestou ruskou - a my jsme hrdi, že můžeme pozdravit také tyto
velké chvíle : chvíle vzkříšení Národního, C$0£íle Kříšení Hro
bů Asijských,/
Nejtypičtějším Gruzíncem je ovšem ^Thornike, další klíčový ro
le syn Ábelův, vnuk Varlaamův. Sekli jsme již, že je to posta*
va málem tragická, už pro svou velkou, archandělskou Čistotu režisér dobře pochopil, že do jeho blízkosti nemůže vnést ani
sebemenší stín ženy, náznak okouzlení vždy korumpující láskouThornike musí zůstat a je Jinochem Čistým a ideálním, Jinochem
Neposkvrněným a Andělskýeh - a tedy Panicem - jen tak může Být
Dost čistým Mstitelem i - Obětním Beránkem.

Jeho fysický zjev je velmi oduševnělý a bolestně krásný, přitom
však od počátku má jakousi lehce soumračnou proklatost Archan
děla na jehož čele ulpívá - přece jen - Kainovo mateřské znamín
ko Vzdoru, Revolty: toho se nedovede zbavit přes čistotu svých
motivací. Jc to práce jeho výstřední hrdost /pozor, vy příliš
čistí’./ která ho nakonec tak snadno zavede do osidel zoufalé pýchy: hrdosti už nemilující, hrdosti nenávidící.
Thornike hraje především mimicky /v tom je, ale daleko důsledně
ji, jak je v povaze role, protihráčem Mstitclčiným/; ’ne slovy
- ve slovech je, jak to odpovídá věku, tápavě nejistý, ještě
neobratný, sám sobě branky střílející /uvěří napřiklad zkrou
šeně otcově nesmyslné insinuaci, že je vinen tím, že vystřelil
na hanobitele - jak se uxáže hanobítelku - Hrobu Dědova : že
právě on chtěl zabít, že on je vrah/. Th©|njiKe jedná samozřejmě
zkfcaMřtvitě - v tom je jeho rys tak říkajíc tragický, ve skuteč
ností jímavý svou jaksi fatální obětovaností, svou předurčeností ke zkáze - už svým původem. Samozřejmé že mohl jednat jinak:
ale k tomu by musel být pii nejmenším anděl, ani světec by snad
na jeho kříž nestačil.
Skutečná tragedie Thornikeho je však právě v tom, že on Andělem
byl - jenže velmi snadno a velmi lehce /prudce/' - ve službách
domnělého dobra/fale přece jen u vědomí zcela jasné* msty^ sklouzl
z Andělství Bohu'dloužícího do Andělství Boží Vůli Předbíhají
cího, Opovážlivě Jednajícho na tóístě Boha - jakoby žádný Bůh
Nebyl: tato Nevíra - a shruhé strany Děsivá Sebedůvěra ThornikenoVpřece jen privilegovaného, vysoko - ^funkcionářského syn
ka : vnuka nejvyššího p'©stavitele l/j^ü
nakonec ona rozho
dující položka, která ho spolu s jeho hrdostí i ledovou čisto
tou zahubila : jako výraz čistoty možná andělské, ale neodpou
štějící, čistoty nelidské.

Ale jscu tu i menší "velké role” s především Muž spravedlivý,
jemný, čestný cle he Dojuěňy7“malíř Sandro Larath^li, jeho je
diným, zato zásadním neštěstím je, že je ďjinýu, aze se nedove
de ukrýt, že ve své bezelstné přímosti /třebas ne 'ostentativní/
nedokáže přijmout nezbytné mimikry. Zahubí hc - přísně vzato právě ona důsledná obrana /předem ztraceného/ Chrámu Bohorodice; ve chvílí kdy je chrám výbuchem zlikvidován, 'Vyskočí spící
- ještě nezatčená Nino - a říká své dcerce /příští Mstitelce/
Kathe : "Tak už nemáme tatínka, tatínka nám zabili!" Barathelli
je skutečně boticelliovsky krásný zjev, ve svých rusých, světel-

kujících vlasech má nadto něco - až dantovsky - anglického,
praeraffaelitského /myslíme tu na reminiscence zcela konkrétní,
jak o nich bude ještě řeč při kameře/.

Jeho stejně ideální!^, i když už o něco méně přesvědčivém, pro
tože jaksi stále pasivním, i ve Chvíli protestu napořád ještě
jaksi náměsíčně vláčným, na život nestačícím protějškem je pak
jeho křehká a - hvězdná - paní Nino, mizící ve slapech totalit- rismu stejně beznadějně a zákonitě jako zlomená lilie, jako Ofélie tonoucí ve svém lyrickém potůčku, z něhož se náhle stane
strašlivé rejdíště nevýslovně krutých krys.
Přesto je ve vylíčené dvojici - i v jejích osudech - přes všech
nu jistě typičnost osudu intelaktuálně-tvořivých lidí, za kaž
dého totalitního režimu - jaksi cosi umělého, neskutečného. Uná
rně třebas víc než pohnuté osudy básnické dvojice manželů Handělštammových, známe osud Achmatové,CWtajevové atd atd - ale i v
těch nejkřehčích mentalitách se v tak těžkých osudových chvílích
probouzí přece jen jakási větší, předtím nehledaná statečnost:
statečnost, kterou známe z katakomb i u příštích mučednic - nejpanennštějších, nejhvězdnatějších.

Nuže : je jí snad schopen /alespoň mu v tom více věříme/ přece
jen jaksi aKtivně jednající Sandro - sotva však jeho paní Nino.
Byl-li příběh skutečně "tak" - musíme si klást otázku, zda za
urychlenou /sbe/liKvidaci nemohla do jisté značné míry - ne snad
křeslánskost této rodiny-ale její kaksi pasivní, meslanistická
pseu3o-E?éšlanskost /alepoň určitě'se strany náměsíčně Nino/:
a tedy jakási od života odtržená, v pravdě rusky blouznivá - ale
ve své podstatě velmi nekřesťanská, nekristcvská, nestatečná de
kadence.
Ejhle: také líheň /rodina takzvaně křesťanská/ z níž se rodí obětní beránci Despocie - ale i “beránci** naruby - Anticky nelí
tostní Mstitelé a Mstitelky : skutečné Oběti Svých Vrahů - kte
rým jsou popłatni v tom hlavním a jediném - v jejich Nenávisti.
Další rolí hodnou za zaznamenání, spíše z hlediska zachycení jis
tého typu - je ovšem paní Elene, která svou - pro naše poměry studenou hore^r&oü omladnic velmi dobře ilustruje
oíSynadseřísyně a %Ss/énce abstraktního “Dobra”, kteří při zvucích
nejen Heroicy a Hymny N^-a Radost, ale i při podstatně prozaič
tějších projevech svátého nadšení omdlévají loyalitou a sebeobelhávajícím falsetovým nadšením : ejhle také jedna z tisíci
podob Anděla Klamu, Démona Lži.

Elenó jistě věří svému nadšení : ale na počátku musela někde být
chyba, osudný Špatný krok, zaklopýtnutí - kupříkladu v tom, že
právě takovéto sebepřelhávající nadšení pro "věc", pro zájem ”
“kolektivu”, lidstva - by mohlo pomoci přežít. Se vší krutostí
a nelítostností se však ukazujem že i to loyální nadšení .je za
diktatury jen pro vy olent^x nadšení udílí bůh sídlící na se
kretariátě, na “radnici“ : a tak ubohá Elene mizí nikoliv ve
vznešeném jásotu milonů ale za zvuků podstatně ponuřejšího d^ns-macabre•
"
BrilanTní roličkou je osobní strážce diktátorův a jeho věrné faktotum D^o^álos-Da^opulíček, jak st*-mu přezdívá - diktátorova
a zřejm’1 jeho milenka a všudypřítomná sekretářka. Ve."sbdra
slušných” je jeho velxá scéna: před fascinující, panáčkující po
slušností tohoto Pízlíčka k Pomilování kapituluje nakonec, s
železnou logikou musí kapitulovat i sám NejvyŠŠí : je podstatnou

vlastností mocenských mlýnů, že nedopřávají svobodu ani těm,
kteří je roztáčejí - právě naopak:v. Pekle zákonitě vládne vždyc
ky ta Podlost ještě nižší - a v té (jakby ne, při jeho ’’služeb
ní horlivosti"Tovšem předčí Dagopulos i samého Diktátora - a co
víc : usvědčí 410 z nedokonalosti.

Také Zlo musí být neustále živeno obětmi 4alšími i dalšími - ne
bo se unaví : právě ony chvíle parného souboje skoro ještě lid
ských vlastností Varlaamových s už zákonitě jen a jen nelidský
mi vlastnostmi pohánků, onoho Pekla, které rozpoutal, patří k
nejsilnějším místům filmu.
Bezmoc každého zaprodance Zlu : kdo prodal Duši, může chtít všech
ny krásy světa - ale nesmí k nim žádat hádavkem právě ani gram
své původní - přece jen lidské integrity. Jsou to chvíle, kdy cí
tíme jakousi lítost nad Varlaamem člověkem.

Jak říká Ernes Hello : Propustnost Zla u skutečných Zlcčinsů
ukazuje zřetelně kam až /jak vysoko/ v opačném případě mohla/a
měla sahat/ podoba a podstata jejich Dobra - : lze vůbec pomys
lit, jaká by byla velikost Stalinova, Neronova, Hitlerova - kdy
by vykročili - Dobrým směrem, kdyby se vymotali z bludné /varlaamovy/ ulice - a vykročili za Chrámem - Chrámem Bohorodičky?!
A konečně je tu nadjiné smutná postava
Michaiła nejužšího
spolupracovníka a druha Diktátorova. Je zákonití obeTován : scé
na jeho šílenství /půl předstíraného, půl skutečného/ patří k
velkým místům filmu - kdy radí ubohému, bezelstnému /a nepouče
nému!/ Sandrovi k jakési absurdní supersoučinnosti s Prolhanou
"spravedlností" a - pak se zhoutí a - hořce rozpláče. Tento pláč
- vymazaných osobností - vymytých mozků - zlomených^ srdcí^ je nej strašnějším' tonem z katorg Samovláde ocý ch : pláč Muž ^sku
tečných Mužů.
'
Ale i u "pana” Mchaila se musela stát někde chyba. Někde musel
uvěřit, že aspoň - v dílčích případech - účel světí prostředky,
někde musel uvěřit tomu, že má smysl snažit se činit dobro i na
straně Zla, že má smysl nevylidňcvat pozice - držet zakaždou ce
nu své místo, aby bylo možno "dělat dobro”• Jako všechno, i to
je - hořká iluze: a právě ti nejbližší naši druzi musí nejkrutěji a první ustoupil: našemu umění "dělat si z nepřátel přátele
a z přátel nepřátele" - rozhočneme-li se pro roli Varlaama Veli
kého: tato logika trpkého konce podílníků na moci /a právě těch
"nejčestnějšíchy je stejně neodvratitelná jako průhledná. "Jak
velké pokušení pro muže Činů:raději se snažit konat "to dobré”
než nekonat vůbec - je-li jediný prostor k činům /zdánlivě/jen
na straně zla.

Problém Zla je totiž podstatně v tom, že nastoluje vládu totál
ní Iluzivity, lži, a klamu - ale poněvadž je to vláda "většiny”
- mužům činu se jen těžko věří, žc^by - mimo oblast většiny byl ještě n kde reálný nebo "realistický" prostor. Jenže právě
to je základní Lež, základní, přímo goebbelsovský trik^lži a
její Propagandy : n^jen tisíckrát opakovaná Lež - ale i všemi
těmi milióny a milióny v životě, životním stylem násobená Lež se stává "pravdou": každé Panství Lži se může snažit dodávat si
zdání pravdy vždy jen touto jedinou cestou - cestou kvantity
Za doufat pak v kvalitativní zvrat/: proto usiluje nelítostně
áo svých sítX^zatáhnout stale větší a větší množství svýqh obě
tí, poplatnJWMk a vyznavačů.

h přece /to už pan Michail víxteB kdy je pozdě/: přece stačí
jedno jediné zapomenuté dítě - malá Mstitelka bathe - $ král je
nahý, dokonale nahý - a takto, nahý, ve své skutečné podobě, do
konce i o smrt|i, a právě po smrti, dnes a denně vykopáván /Oči
ma dítěte: malévelké Mstitelky/ na světlo Boží,
XXX

hbývá zmínit ještě práci kameryavýtvarníka. Je vynalézavá, skvě
lá, původní, přitom poučená na í^-^^FÍch evropských, světových
souvislostech. Pozornost je vždy soust; eděná k tomu podstatnému:
střída detailů i celkových záběrů je vždy organická, úsporná i
velkorysá současně.
Gruzie je kulturní země, Gruzínci jsou kultivovaní a světovou
kulturou hrdě odkojený národ : znají nejen svého Rustavelliho,
ale i Bacha, Beethovena, Verdiho, Komora, Shakespeare, /toho zná
citovat dokonce i náš roztomilý Aufepkrat - časila svým/, Danta,
Firdausího atd. Nadto, ovšem, jsou odtieni i tím nejlepším a
kultury jejich»odmanitelů : s kulturyVxSch podmanítelů, které
vlasxně oni siypodman.ili svým Velkým Tamerlánem /Také Msta za
Mstu, Veta za Vetu - vpravdě asijská, "čínská” pomsta/.

Te3, když jdou zpět - za Pokáním svým i Ruska, musí zpět nejen
do Asie, nejen na svátou Pus /ale kna tu především/, nýbrž i za
celým vzdělaným světem. Gruzie se hlásí, a my se nestačíme divit,
jak skvělý je na světě národ - o němž nevíme : O němž naposled
věděl leda tak náš drahý &eyer když tu v osmdesátých letech mi
nulého století bloudil za býlým šatem své paní Dragopulos, anabo zhruba v téže^hobě, kdy tu koncentroval náš Eduard Nápravník.
Ach ne - neznámý^vještě neexistující I Stokrát ne : odkojenost
tím nejlepším z evropské i ruské kultury razí doslova do óčí v
práci režie, scénáristy, výtvarníka, kameftaittfeans. - která je do
slova jedním velkým sledem velmi organicky užívaných citátů,
jakýchsi tragických loci Romanes Jednoho Velkého Utrpení Plane
tárního člověku.
Ne náhodou i v oblasti hudby jde vlastně o pouhoii citaci motivů
z muziky "klasické** - a nejde tu samozřejmě jenfaftoho Beethove
na a Chačaturjuna. Z literárních citací vzpomeňme již vzpomenu
té hlubinné zrcadlení Dostojevského /ne pouze v oné scéně Zpo
vědi ďáblovi, ale zde především/> Turgeněvs jsme vzpomínali v
celém rozvrhu Otců a Dětí, rytmus a vznešený, ano velebný klid
příběhu je odkojen nepochybně na Tolstém, géniu Jasné Poljany.
Ale jsou tu i reminiscence současnější : na několika více místech
Bulgakov /především ono běsovské-grot«^&ní a čaroiějnické, sabbatově příznačné Samovládě ocro /a jeho doprovodu/ skákání z okna:
Ala-hop!, ovšem i sama dvojice obou jeho íízláků .^mimochodem
lined zas i mannovská /Mario a Kouzelník/ hned zo^^fkovská /Pro
ces/. Bulgá&wbíffká. je samozřejmě i scéna J©»dU u bílého klavíru
s oním Satánkem ženichem a Satanelou.Nevěstou, Zkurvenon "Spra
vedlností”. Z celosvětových souvislostí jsme připomněli modely
nejstarší, zato nejzákladnější, a patrně i vědomě nosný - Anti
monu: třebas vlastně Anti-Antigonu. Antigonu naruby.
Vůbec Sečko, Antika, je zde zcela legitimně přítomno prostřed
nictvím Byzance, a nebojíme se říci, i mediem perským - al je
tomu jakkoli v, je-1i kde dnes ještě živý génius řeckého národa,
třebas v podobě značně posunuté a transmute váné,
p e«-j v ířtr?

u těchto vnitroasiásKÝeh národů a přímo i pak oklikou skrze ně
doputovavší až na Rus. A nejde Jen o dekoraci, ostatně účinnou.
Ona "tarpejská skála" s níž svrhuje A b^l. mrtvolu svého otce su
pům, Je prazážitek podstatně antický aysft^estivni, nad kterým se
sevře ledví každého z nás "(^prazepomenutě, ale přece jen jěště
pořád obecné Ledví člověka - Ohně Stvořeného Bohy i Ukradeného
Bohům V Ledví Prométheovo.

A je tu i velmi kultivovaná a mnohotvará inspirace výtvarná :
připomeneš jen - v instalační scéně, ale i vícekrát, citovaného
ChiricH - Chirica ostatně ani ne surrealistického ^v oné slepotě
perspektivně nikam axbíhajících domů a bohapráznýeh ciferníkůýjako spíš magického)^ jak odpovídá základně symbolickému, to 'jest
parabolickému, pobobenskému, mythus oživujícímu záměru režisérovu
- tvůrce filmu Abuladzeho.

A jsou tu i - již vzpomenutí preerafaelisté, konkrétně Smrt Oféliina, Dante u Hrobu Beatrice v Ravenně atd - kmenová díla Burne"Jonesova, Milesova, Dante Gabriella Rosettiho - těchto neporov
natelných nakolik pokorných realista, natolik mystiků detailudetaliu vždy magicky reálného -

-Vysoce sugestivní jsou bludné interiéry v nichž je souzen, za ru
ce na hák zavěšen atd, ubohý malíř Sandro - jsou to dokonale vy
vážené obrazy, kde najdeme nejen věrné zrcadlení magického zrcad
la praerafaelistova ale především prazážitek ultraáiackého, jak
si přeezrodově důvěrného neronského pustnutí a chátrání které má
svůj rozměr nezadatelně orfický, pompejský - nic takového nenaj
deme nikde na světě, a nebylo by možno ani u jinak vynalézavého
Felliniho /jistě rovněž antikou z první ruky odkojeného/: u Felliniho jde však jeho antika vždycky ^en přes Sím - zatímco zde je
legitimně řecká, jakkoliv odkojena Býzancí - a co hlavně, Felli
ni ji nedokážélkbřekrýt desaterými dalšími nánosy své sofistiko
vané překultivovanosti římského uličníka i maestra současně: za
tímco obrazy Abuladzeho výtvarníka a kameramana vystupují před
očima nejen z první ruky, rovnou z ruky - řecké - antiky, ale vy
stupují i - abychom tak řekli, ve vší pokoře a zbožnosti.
Cítíme, že jsme účastni - v nejlepších místech filmu - na jakých
si mystériích vskutku orfických, vskutku eleusijakých. To je dob
ré vědět zejména dnes, kdy je všechno v sázce - a nejen pro tu
závět Einsteinovu - nýbrž i pro podstatně dražší, jedině našich
životů hodné dědictví : pro naše božství uchopené /a jedině v tom
může být celá naše katharze/ nejen z křesťanství pochopeného jako
sebekastrující /synovražedná/ skopcovská messianská realita, ale
při plném a vědomém korektivu katoli< ívím : což právě znamená
při Korigování Starého Zákona onou - Keckou - Antickou, na jejímž
průsečíku jedině leží Nový Zákon, Tajemství Viry,ÜMuvy Nové a
Věčné.

Tento Nový Zákon Neznamená, opakujeme jéšt.ě jednou, nijak Pokus
o Likvidaci Zla /a už Vůbec ne o Likvidaci Zla Člověkem/ - zna
mená podstatně víc : plné Respektovaní - když už jsme z něj byli
jednou okusili - Poznání Stromu Dobrého a Zlého - tady na Zemi,
abychom Plně jednou mohli Požívat - Dosud Neokušený - Strom ži
vota Věčného,

K tomuto plně respektovanému/třebas ne schvalovanému/ ne jen
dobrému, ale 21ému, respektování práva Bohů - ale i svobody Člověkp nejen pro dobré /to co považuji za dobré/ ale i pro to Zlé.
/copovažuji za Zlé/ vede cesta ne přes falešně pojaté,
křesťanství, zavádějící Obec Boží nu Zem. a krůtě ničící své od
párej, ne přes křesťanství stavěné jen na slepé poslušnosti Otce,
křesťanství nespolupracující se Synem./ netvořící Syna, to jest .
Pravdu, skrze Svrchované Risiko, skrze Chvíli Zoufalého Opuštění/,
ne přes pasivní, sebekajtrující křesťanství otroků, vylidňu jící cli
zemi pro bič řamerlánův : Boč Boží, norektivem Západu je a byl
zajisté Řím a jeho plod - římský katolicismus - ale korektivem
východu dodnes zbývá - a jen tudy vede /ha Rusi, Poutí nasvatou
Rus/ Cesta : Řecko.
Cesta
P® za neposlušnou a božskou spravedlnost zpupně před
bíhá jici7®nxiöonau, ale cesta za její Původní, Lepší Předchůd-_
kyní • radě ji umírající v pokoře, než to dovolila nepohřbení VÄAtä
i třeba za zločince označovaných - přecér&vých Otců. Také dcera
StalinevarSvětlana, jak slyšíme, jako novodobá Kassandra i sou
časně Antl^ona, nevěstí nic dobrého tomu, kdou pouze vykope
Mrtvolu Jejího Otce : Svého Otce, aniž mu /a také sobě/ zjednal
jediný možný Mír - Odpuštění, a poručení jeho Duše Do Rukou Bo
žích - tam v samých základech - na cestě za Pokání/m/ zbudované
ho Chrámu - Gnrámu Člověka konečně Bohorodého, Chrámu Matky Ze
mě Konečně Rodící na Jen Biče Boží a Jejich Otroky, ale Syny
Člověka, Syny Boží - Chrámtr Příští, Samou Matrou Boží Ostříhané,
Nejzkoušenější, Nejubo.ejŠí - Nejsvětější Kusi n Chrámu Bohoro
dičky.

Jiří Kuběna

žízeň těla a hlad krve
Dolů l Pryč i Pryč i K Afetkám i
Konec Kantilény*

šílenství Není, Ach,
Ztratit Rozumí

Ztratit Syáce l ó Můj
Je š í 8 i, Ufery j <Me

Do Svých Kan ! Obejmi

Atme Zprobodenou
Svolní Sukou, Levou ä

ptsvou.

thryj Do Každé Z Obou Tčch Ran,
Maria .Panno,
Jeho A ítoe*

Dej
Pít Ze Svých Jak Nebe
Blankytných, Jek Jitro

Růžových Prsou, v

Najdřív Tobě,
Můj Zdenku !,
TobS A Mpč.

A Až Pak

Ach Z TSch

Obou Hvězd i Z Nebeské

Hvězdy Lásky I
Z Hvězdy ^r^s* Dej Pít Stříbrně

A Zlatě, Jen Ty Sám, Vodnáři Zdenku, Nám Blížencům Ach Nám Ob^ms :

loby A čině«
/^ígen^věz^^ Jitřní ,1986/
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ARNOŠT BORIS GOLDFLAM:
Ještě ke Krizi českého divadla

(Kmeň, č. 20, 1988, str 11)

Celá kultura je v krizi« Obecná pod
pora konzumní orientaci, pasivnímu
vnímání k'jl&try a pseud opr ob lámům ad
ministrování a byťZokratismu, nivelizavání úlohy .ultury, nedostatečné so
ciální podmínky tvůrců, minimální a
mechanické spo oJanské zhodnocení kul
tury,a to jeětš převážně jejích komer
čních a konjunkturálních proudů, tabuizování některých ablestí i tvůrců,
Žijících i mrtvých, úplná ebaenca kva
lifikované kritiky o její proměna v polopřavdivé referování o známkování»ne
dostatek prostoru k opravdové diskusi,
malý kontakt s děním vq světě a kdoví
co ještě, to vše má za následek tuto
krizi s z ní plynoucí ztrátu a zmete
ní hodnot a jejich měřítek, c lbový
duchovní úpadek« "'Okies úrovne my Sie
ní a svláčtě myšlení kritického,to,že
už lidé neumějí nebo ani nechtějí ote
vřeně diskutovat, a také obava z pří
padných represí, má potom vliv i v ji
ných sférách, v ekonomice, zájmu o po
litické dání, v občanské aktivitě i
v rodině» .Posun společnosti a její proEténs nejsou nožné jen v základně, e
nejsou dostačující ani změny dílčí*

Miroslav Holman

M O R A V S K Á

Lidé se li S í

8 súdi
Srdce odečetli

z hrudí

M A R S Y A S
AS s t lehnou moá® štichy
«8 lýru upustím

s tím že mi puiílô smíchy
nechám s© svléknout

z kůže
k podobě muže

zbaven ho pýchy

t

Čím ásem si způsobil

srdce střízlivé

váhavé ruce
opatrnou chůzi
A kdo způsobil

že já ásem co mn® mrzí ?

V Í C K R Á T

Nevěř moři
Never nore

NE

PÝCHA

Slučí ti

joko Štít překrásný jenž páv má

nad řití

X X
£lovö$ je stále týž

jen stíny mívá jiné
Je řeka která zůstává

ačkoliv voda plyne

ZVON

Být Sím
on

Bít Síra
on

X X
Nečekej svá tin na lodi

jež obrácena vzhůru dne®

i nocí

PALAVA

V mé® pohledu sever
©no

jihne

n

x x
Víš jenom přibližně

Přibližná slovo tedy vol

Jen bližní budou pH
až doslovná hol

ty duchem man
zmlkneš

/Nic víc* 1988/

JlNOCH NA ŠTÍTĚ /ANDĚL V ERBU/: STANISLAV ŠTORM

/21.6.1907-11.2.1980/

Památník národního písemnictví v Praze na Straho
vě vystavuje *'e dvou mělkých výklencíah v I.pat
ře švacli sbírek strnuv» zhuětený průřez knižní
a grafickou tvorbou Břetislava Storm, který je
zde náznakově připomenut také jako legendární,
zakladatelská postava naší poválečné památkové
péče,
U
y
V ietáčkovém katalogu výstavy /jeho# hlavní stát
1 bibliografický náčrt přetiskuje»®/- jak byl se
staven zřejm| jeho syny Františkem a Vojtěchem najdeme aspoň nejstručnějěí informaci o Stormově
jedinečném, ze studnice minulosti bohatě napáje
ném, a přitom tak navýsost současném, mnohostranném i zas sevřeném díle, Kdo však byl Štcrm - juKo sjev duchovní T Z jediné portrétní fotografie
/a 3 jedné podobenky z mládí, docnované na prů
kazu posluchače Vysoké školy architektury/ hledí
na ná® zdánlivé selsky těžká, mnoha protivensvírai zhořklá, a plece vytříbena, přísná tvář, v
níz je něco z mrhající ušlechtilosti - Dona »»uijota, ale i něco z observance stálého strážce
šíajáku, Goethova /výškou zajatého, dálkami oča
rovaného/ věžníka Ĺynkea.
Kdo byl tímto člověk, nobility pro české pomě
ry tak výjimečné, tak cele ponořeny v Hád věcí
a do služeb Zjevení a Tra'ice, mul spirituality
příkladně occiiJentální, vytříbenosti jakoby až
francouzské, ale přitom zas po chuti se prozra
zující rodnou českou trpkostí /^až z Burgund ve
zu révu sem,, a takovouhle peluň ml zní zplodíš
ta milovaná českú zem*, ?
□prostřed nejzb&silujšího vytí cirkusu Avantgar
dy i nejnestoudnějšího rámusu v tcvórnách vel
kovýrobnách Modernosti /ve dvacátých a ještě i
třicátých letech/ pozvedl tento Mládenec z Pece
Ohnivé svou Hrdou fy Jemnou Hlavu Aby Spatřil /jak
jinak než přes placky rajské zahrádky Floriano
vy, a pczčéji i přes bludné balvany bejovy Eiosaiy, item přes leštěné pancíře zbrojířj^edílny Kuncírovy.,./ na obzoru svou Zemi Zaslíbenou, Siředovék? aspoň pro sebe /ale což opravdu jen pro
sete ?/ Střed Všech Věcí a Jejich ^íru.
Jakýpak div, že se zamiloval do Heraldiky - do
svého /čistého/ štítu : který vyžvěul výseko až
k nebesům v beji za věc spravedlivou a šlechet
nou, a Který nikdy neposkvrnil« říc-asjíce /v dneš

ní, v*dy znovu. navozované drastické duchovní dis
kontinuitě, přlpomínující - opakovaně - rozryté
pole, válečné/ dostatek podkladů, a tedy ani ten
základní nutný vhled do celé mnohotvarosti Stormova odkazu, k němuž se budou nepochybně vracet
celé generace /a ne jtti milo vniků knihy* čistoty
vůbec!/ jako k ledevéaiu, lesním pramenT^cHcěni®
piipoaenout tento chrakter rysí a jako dc oceli
rjty, který vždycky v něčem připomíná s^j - pro
nás všechny - odhalený urodetyp. s nímž nebudou
hotova ani pi íští stiU-etí: are re typ Jinocha An
či ěl skáho, J inocha-•
Tato postava provází £ terma jako jediná fascina
ce celým jeho dílem: zastavujeme se zde proto,
poněvadž vypovídá nécc o povaze /možné/ české
spirituality, která jednou provždy /a v to® je
rasové inceníum Štos novo/ - je jaká je - totiž
jinošsxy sličná, přitom neveselá, trpká, zaduma
ná - Krásná ve své přísné gotické aehezkosti. V
Nehezkcsti vždy trochu poulící své očí žabí jaz je známe z mosteckých, svatovítských i kax*lětejnských soch a obrazů dobrého císaře - pře
čisté p^ěti - KarlS/toho jména čtvrtého, ale i
jeho - už dávno n<; ták dobrého: protože ne '.íettho - Syna, krále Václava, toho jména rovněž
Čtvrtého, üa výstavě je jen jediná takováto ze
stovek ďtormo^ch Kreseb - ale vyp vídá za
všechny : pobledlá, asketická tvář jinošíka, s
puno'ím střihem vlasů /do Sela rovně, na krku,
kossio zastřižených/ - lile, trochu hořký rytír
bez bázně a hany, jehož jméno je čistota.
Stormův Anděl, který není z tohoto světa, je ve
své nesličné a oklamané hořkosti vždycky /jako
ta burgundská réva/ tak bruchu ten svátý Václav
/ s boky vycivlön^mi od šlapání hroznů/, svaty
Vojtěch /» pravicí roakolíd^nou j.'ř®tsakou ber
lou: berlou spíše poutničkou než biskupovou/ zkrátka 'ovce v^dy znovu kráčející vstříc osudu
ne porážku tím Silnéjéím#*/tía Blým/, Beránek ,
poklesající smutně, hořce a přece vzdorovitě
před bludný® kruhem vždy zas /staronově/ Bole
slavským: na prahu Chrámu Uzamčeného /Bosu uzatßčenáho - jak praví Březina: Už jsme doma, Ne^.izem
domů !/ Tak to je: Izák, jehc^tce Abraháma,Xbel,
jehož bratra Kaina Anděl v Sas nezmrazil - a
dy - právě teď a zrovna tady - vždycky zas nově
mrtev v krvi ležící Jinoch 8 rysy Ubitého Anděla«
To ostatně jg podetuta veškeré Heraldiky, každé
ho ^.erclia :čistý Štít, Pozvednutý k Nebi, Vždy
Znova /generaci od generace/ Caytý Jinošskou,
áiladou Neposkvrněnou Krví - Krví Anděla Ne Pad
lého, Ale Padnuvšího V Poli, Na Prahu Své Věže Svého Panictví^ /-Panoěství u Krista//Hradu Smr
ti: života Věčného. Jinoch nesený Kulem Nás Vysoko - žde Někde Převysoko A Přece Ne Mimo - Na
štítě - uch jak sladké Břemen© Slávy - zatímco
ještě kolem nás &r7 nás dávno nedozněl v.echen
Sturm und í>r n;, Síleného Sturmovaní a DrancováHT”7rř^HT""se Ctce be Synem, Bratra s Bratrem/:

iioýe ßratrovražedného - Sebevražedného I
Dobrou Noc, *.ráli /dobre spi/: A TeS, ľeä Teprv
/Za Násl/ Bdi « Už Ne U Na.jleh - tody dole Pod
Ruakama Nám * Hořících - Větrných Mlýnů - Už U
Svých Strážných Chnů Tam Na Výžinách í Díky,
Břetislava Stora»*

Rainer Maria Rilke

S L E P Á

Cizinec:

Není Ti těžko aluvit o tom?

Slepá:

Ne.
Je to tak dávno* Byl to někdo jiný.

Ta které viděla dřív, která žila nahlas a očima.

Ta která zemřela.
Cizinec:

A měla těžkou smrt ?

Cie^á:

Na tom je příšerné to, že to netušíme.
Je nutno silný být, i když umírá cizí.

Cizinec:

Byla Ti cizí ?

Slepá:

Spíše : stala se jí.
Smrt odcizí i samo dítě matce. Přesto to bylo strašné v prvních dnech.

Celé mé tělo byla jedna rána. Svět,

Který kvete ve věcech a zraje v nich

Eyl ze mne vytržen až do kořene,
jakoby i sjným srdcem, a já ležela

Otevřena jak vyoraná zem a pila

Studený déel slz,
Jež z mrtvých očí nepřetržitě

A tiše proudily, tak jako z prázdných nebes
Nad nimiž zemřel Bůh, padají mraky.

A sluch můj velký byl a všemu otevřený.
Já slyšela, co nelze uslyšet :
Čas který se teá ^mi vlasy linul,

licho, jež roseznívá křehká skla,
A cítila: blízko mých rukou přešel

Dech jedné velké, celé bílé růže.
A stále zase smyslela jsem : Noc a : Noc

A věřila, že vidím svit pod prahem svým,
Svit který na den bílý vypučí,
Já věřila, že se jitrem utěším

A ono už dávno leželo VK&áÄ náručí.

Matsu jsem budila, Když úkosem

Mi spaní z temná tváře těžce slétlo,
Ka matku volala. “PojH sem, pojd sem !
udělej světlo !H

A naslouchala. Dlouho byl jen klid,
Podhlavec karaenol mi podle skrání,

Potom to bylo jak bych měla zdání;
Bylo to matky tiché naříkání,
ha které víckrát nechci porn., slít,

□dělej světlo ! Světlo ! A já ze spaní
jsem křičela; .Prostor se zbořil. Vem ho do dlaní
A sejmi s tváře aé e z hrudi.

Musíš ho zvednout, zvednout výš,
Ke hvězdám nazpět, až v nebeskou říš,

Kemchu takhle žít, tolik nebe mne deptá.
Ale mluvím vůbec s Tebou, matko 7
Jebo s kým 7 Kdo vůbec je ten kdo -mne vnímá 7
x
,
J v
7 - žima 7
Kdo je to tam za tím závěsem
Bouře, matko 7 Koc, mátlo 7 Sekni jen i

Či snad den 7 ... * Öen !
Den beze mne ! Cožpak vůbec muže být den bsze mne 7
Což já nikomu nechybím 7
A což vůbec nikde se po mně neptá 7

Ci snad už všichni na nás zapomněli 7
iía nás 7... ale

Ty přece ještě jsi tam,

Ty ještě všechno máš, anebo snad také ne 7
uolern Tvého obličeje ještě všechny věci jsou připravené

aby mu dobie činily.

Když Tvoje oči už dost se Činily
I kdyby byly kdovíjak unaveny

Mohou zas stoupat : Tvé oči.

Ty moje mlčí.

Mé květy budou jak když z nich barva opadla.
Namrznou všechna má zrcadla.

Moji ptáci budou lítat ulicemi
A všude vrážet do cizích oken a okenic.

Ke mě už neváže nikoho nic.
Jsem opuštěna vším a všemi.
Jsem ostrov.

Cizinec: A já jsem přišel přes moře.
Slepá:

Jak ? Na ostrov ?... A až sem ke mně přišel ?

Cig^neo* Jsem ještě v Člunu.

Přislal jsem s ním tiše. Je
U Tebe. Cely se chvěje:

A jeho vlajka směrem k břehu vlá nad náaa.

•slepá:

A Já ostrov jsem a jsem sama.
Jsem bohata. -

Ještě dřív dokud mé cesty byly
v mých nervech, jak je vyjezdily

tak mnohé nároky těla :
1 já trpěla.

že srdce všechno mi mizelo kradí
A já nevěděla že právě sem,

Ale pak jsem je všechny našla tady,
Pocity všechny, všechno to co jsem,
Ssálo teS v jednom shluku a křiku
U mých zazděných očí, které se nehýbaly.
Všechny moje pocity zavedené...

Nicpevíin o tom, že by už roky tu stély,
ížato vím dobře, Že už po týdny
Se všechny vracely nazpět zlomeny
A nikoho nepoznávaly.
A pak ta cesta ve mně zarostla.

Neznám už cestu očí•

Te3 všechno se ve mně točí

Bezpečně a bezstarostně; zrovna s požitkem jdou

Všechny mé pocity, požitkem je chůze, ach,
Uprostřed tůla mého tmavých stěn.
Některé si čtou

Ve vzpomínkách;
Ale ty mladé
Kledí všechny ven.
Nebol tam kde ze me vystoupí na okraj

Je už všechno jasné jak sklo.

iécje Čelo vidí, moje ruka Čte všechno to,

Co básně v jiných rukou jsiŕou.
«loje noha si s kamením povídá jen tak

A můj hlas bere ssečou každáý pták

Z té vezdejší klece pode mnou.
A už žádná újma to pro mne není,

Všechny barvy jsou přeloženy

Do zvuků a vůně :
A zvoní bez konce krásně

Co tóny.
Žádná kniha už ne !
Vítr listuje v stromoví
A já teď vím, že on každé slovo ví,

A chei-li, šeptám je s ním.
A smrt, která každé oči jednou sežne^
o& heha&éw,Cizinec /tišeZ: --oje vel ae»ełe«aei Já vé»y
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/z katalogu stejnojmenné výstavy,
uspořádané Památníkem pisemnictví v Prase na tahové,

v Kabinetu krušní Kultury» duben-květen 19H&Z

Trvalé působení kulturní tra
dice a pohledy spět, jsou sou
částí
přítemnosti víc než
si uvědomujeme, nebo než
ochotni připustit. Přesto tvůr
ce, který staví gvé dílo na
duchovní a výtvarné Konfronta
ci současností s dobou dávno
minulou
byl třeba J.B.
Santini./ je ajevem vy jiwčrvm..
Břetislav StGX«& /nar.žl.ú.
1 Wí v &evoičové/ přichází do
Prany roku 19^3, s kreslířský
mi zkušenostmi a zaujetí®, pro
středověk, která získal ze
studií na rakovnické reálce
/kreslení u pref»Pucholda/ a
na mnoha studentských cestách.
Po maturitě vstupuje na Vyso
kou školu &cid.tektury a pozeaníh© stavitelství, kde stu-,
duje u prof. Antonína Angela.
Brzy se ocitá v okruhu moder
ního katolicismu ovlivněného
zvláště staroříšský® Dobrým
Dílem, Kde jej pak nakladatel
Ladislav Kunciř získává pro
knižní tvorbu. Poučen baroko
vou typografií navazuje zd© na
dílo V.H.Brunnera, na jeho
čistě písmové obálky poslední
ho období, spolu ä technicky
zkaženýa n výtvarné citlivý®.
Antonínem Lískovcem.
Po cely život pak Štom spo-.

juje poslání .grafika a architcKta. ilehc knížky příjeianého
©sirkového formátu, s klasic
ky čistou» ale typograficky
výraznou obálkou, tištěné Uarwacnáe® nebo Bodoni®, byly
pro n&j vzrušující realizací,
vd alááí miloval heraldiku a
tak je pro jeho práci příznač
ný- výtvarný symbol použitý ja
ko značka, viněta či ex libris
Heraldika samotná, kterou roz
vinul k původní střídmosti a
výraznosti, tvoťí podstatnou
část jeho grafického díla* I
způsobení kresby navyšuje na
Brunnerův příklad, Který však
oře tváří nikoli v malířském,
ale čistě grsfiokéu smyslu,
kde velkou roli hraje předev
ším křivka, ušlechtilá, tek
tonická a neosr lni vedená.
Je vrstevníkem modernistic
ké avantgardy a jeho začátky
se promítají do této atmosfé
ry konce dvacátých let. Publi
kuje suiožství pole-icKych
člunků, kde hájí přir..,s&^ řád
věcí, nebol je to doba vzruše
ná, doba polemik a manifestů.
Soku i 931 vychází první vlast
ní Knížka - literární vidina
ž jene poutí - Vladařství ßüze. X v jeho dalších povídkách
xúze:-.e tulit vedle vlastní ví*

ze a zkurcnosti, vliv Leona
Bloye, borbey d*Aure/illy, U.K.
Chestsrtona 1 Jaroslava Durycha.

lava Btoraa, zasahující do
několika oborů vaniKalo
vinno&tí pečlivého technické
ho úředníka. Svědčí to o je
ho velkém nadaní, nepröbleaLutickfc jistotě tvorby, pra
covitosti, ale předvším o
lásce a věrnosti k životním
ideálu z mládí.

Jano Každá vyhraněná a vš&stranné osobnost, cítí potře
bu formovat i prostředí; na
vrhuje nábytek, užitkové před
měty, látky i šperky, & této
práci se dostává až ve váleč
ních letech, kdy jsou omezeny
publikační i stavební oiožncsti.
Kvléšté intenzívně se věnuje
ulitému umění liturgickému,
které znovu povznesl & plnosti
a čistotě výrazu. Přes toto roz
pětí zájmů zůstává všrnym archi
tektur'®, jak dokazují jen a
části realizované projekty sakrál
ních staveb i rodinných domků.
Po válce a po překonané těžké
nemoci, působí v Národní kul
turní komisi, později ve Státní
památkové péči, kde mě na sta
rostí stavební obnovu památek
X.kategox'ie. Charakteristické
stopy své práce zanechal na hra
dech Kosti, na Švihové u v úpruvách zámeckých parků ve Veltru
sech, JarcmMcích nud R. a v
Llblicíeh. Při tom snroraaxBuje
materiál K práci o romantické
architektuře 19.století. Své
spříznění s romantismem vyjád
řil ve své poslední literární
práci, v Poutníku, která vyála
bibliofilsky k jeho padesátinám.
Umírá v Praze dne 11.února I960.
Posmrtné vychází ještě jeho
Kcm^endium zkušeností; SáKlady
péče o stavební památky.
00
n«-»®áhiz životní dílo

/Vojtěch Storm/

Soupis knižní grafiky Břetislava Štorma, včetně úprav periodik, obsahuje
v pracovní verzi na tři sta titulu a seznam ex libris necelých sto. Rozsáhlý bu
de ipřipravovaný soupis básní a článků v časopisech. Volných kreseb, znaků,
značek, razítek a dopisních signetů existuje dosud nepřehledné množství.
BIBLIOGRAFIE DÍLA BŘETISLAVA ŠTORMA:

Beletrie:
Smrt rytíře Růže. List sestře Jitce. —J. Hrachovina, Praha, ed. Ismael 1933
(úprava, linoryt, značka)
Vladařství Růže. Zpráva o cestě do země vladařů. — L. Kunciř, Praha 1937
(úprava, značka)
Soví hrad. — Vyšehrad, Prahu 1943 (úprava, kresba v titulu a na obálce)
Dobrý drak. — L. Kunciř, Pru ha 1944 (úprava, kresba v titulu a na obálce)
Dobrý rytíř. — Vyšehrad Praha 1946 (úprava, znak na obálce)
Starý poustevník. — V. Vokolek, Pardubice 1945 (úprava, kresba — vysá
zeno, nevyšlo)
Poutník. — bibliofilský tisk J. Picky, 1957 (k resby) úprava Z. M. Zenger
Jinépublikace:
Znaky stavu kněžského v zem ich českých. — Družina literární a umělecká.
Olomouc 1929 (úprava, kresby)
Báječná zvířata, obludy a nestvůry. — O. F. Babler a B. Durych, Olomouc
1935
(úpravaa kresby)
Úvod do heraldiky. — Vyšehrad, ed. Řád, Praha 1940 (úprava, kresby)
Architektura a pokrok. — Vyšehrad, ed. Pro život, Praha 1941
(plány, úprava nezj išť.)
Liturgické uměni. — Vyšehrad, ed. Pro život, Praha 1941
(bez ilustrací, úprava nezjišť.)
Příručka pro stavitele. - ■ Vyšehrad 1941
Ročenka pro liturgické umění 1941. — Vyšehrad ed. Řád
(redakce, úprava, kresby, projekty, články)
Pantheon na Vranově. — Turista, Praha 1955 průvodce, (úprava, kresby)
Hrad Žleby. —Turista, Praha 1957 průvodce (úprava, kresby)
Zámek Lednice. —Turista, Praha 1957 průvodce (úprav, kresby)
Základy péče o stavební památky. — St. ústav památkové péče a ochrany
přírody
Praha 1965, redakce H. Hančováa O. Pechová, úprava P. Rolčík
(kresby a fotografie)
Erbovní knížky:
Erbovní knížka na rok 1935. — ed Řád, Praha 1935
(redakce, úprava, kresby, články)
Erbovní knížka narok 1936. —ed. Řád, Praha 1937
(redakce, úprava, kresby, články)
Erbovní knižka narok 1937. — I.. Kunciř, ed. Rád, Praha 1937
(redakce, úprava, kresby, články)
Erbovní knižka na rok 1938. — ed. Řád, Praha 1938
(redakce, úprava, kresby, články)
Erbovní knížka na rok 1939. — Vyšehrad, ed. Řád, Praha 1939
(redakce, úprava, kresby, články)

Erbovní knížka na rok 1940. — Vyšehrad, ed. Řád, Praha 1940
(úprava, kresby) redakce B. Lifka
Erbovní knižka na rok 1941. — Vyšehrad, ed. Řád, Praha 1941
(úprava, kresby, články) redakce B. Lifka
Erbovní knížka na rok 1942. — Vyšehrad, Praha — nevyšlo
(úprava, kresby, články) redakce B. Lifka
Nakladatelské značky:
Ladislav Kuncíř, Praha — ed. Kozoroh 1928; ed. Řád 1934, ed. Kunciřovy
nové knihy 1937
Melantrich, Praha 1933 —(dnes nepoužívaný)
Vyšehrad, Praha 1934 —(dnes nepoužívaný)
Katolický literární klub 1945
Gustav Franci, Praha 1937
Lidové závody tiskařské, Olomouc 1938
Akord, Brno 1945
Československá akciová tiskárna, Praha 1945
U zlatého klasu — knihkupectví, 1945 —(dosud sc používá)
František Borový

Články o knižní tvorbě:
,y. H. Brunner" in: Akord 1928, č. 2 a Kuncífova ročenka 1930
„Heraldické ex libris“ in: Bibliofil roč. X. 1933,č. 6
„Úpadek titulu a vznik tiráže“ in: Bibliofil roč. XI, 1934, č. 7
„Iluminace a vnější jednota knihy“ in: Bibliofil, roč. XII, 1935. č. 2,3
„Řád v typografii“ in: Marginálie XI, 1937,č. 1
Monografie:
Bohumír Lifka: Výtvarná a literární práce Břetislava Štorma za léta 1926
až 1936+dodatky z r. 1937 — tisky. Č. A. T. v Praze, (kresby)
Kniha kreseb Břetislava Štorma — Vyšehrad, ed. Rád, Praha 1939
(úprava, kresby)
Břetislav Štonn: Výběr z heraldického díla. Katalog výstavy
Muzeum v Jílovém u Prahy, 1968, (kresby)
Břetislav Štorm — studie Dr. Z. M. Zengera, Dr. M. Kudrny a K. Pałka
příloha bulletinu Heraldika č. 4
prosinec 1968 — Muzeum v Jílovém u Prahy (kresby)
Břetislavu Stormovi — VI. Kalivoda, Z M. Zenger, Václav Renč, J. Suchá
nek, B. Lifka. Prémiový tisk časopisu Heraldika
Muzeum v Jílovém u Prahy, 1970
Z. M. Zenger: Břetislav Štorm a jeho heraldická kresba
Heraldický klub ČNS 1978, (cyklostyl, brožura)
Z. M. Zenger, Ivo Prokop: O heraldickém ex libris a tvorbě Břetislava
Štorma a Zdeňka Zengera
Spolek sběratelů a přátel ex libris. Praha 1981

Výstavy:
1937 — Francouzský institut v Praze
1968
Muzeum těžby a zpracováni zlata v Jílovému Prahy
1969 — Technické muzeum v Brně
1969 — M uzeum v Čelákovicích (spolu se Z. M. Zengerem)

Karel Toman

PA S T E L

Dnes asi v slunré odpoledne
se třemi kůzlátky a beránkem
a s věrným ^sea

vyběhl k lesu Ala.
Pod plavým vlesesa tvář mu hnědne

a v očích jiskří radost. Kopřivy

ho velmi udiví
1 drsné osrtúžiny.
Sluníčko sebral na třeslici»

aby mu vzlétlo s daně. Zachce* Ne.

A stádo posměSně
jen trká se a směje.

Zvěd na ně ruku trestející

a volé matku. V dálce, nemocna,

z těžkého blouzní sne.
Netuěí, neví Ala.

/Vprge rodinné a.ýinfe, 1914-1917/

L I B E R T A S

PAVLA

Š V A N D Y

(Nová Theodicea 5111 Plädoyer - Pŕs Boha i)
Obhajoba IřFe Aneb Dißlog 0 Posledních Věcech Slováka

i utopí®, ani sci-fi* Jh'vní řádky e stránky míří vzhůr$ jen ne
pádně, příběh, možno-li au ta-k nspočátku říci (ale u bvandy jau roseného prozaika jde o příběh vždy I), se odvíjí jen jako
znakovitě, jakoby v nijaké alze,“která Tě mete) při celém tom
ovuodvedení blíže neurčeného vězně znova "tam** máš skoro obavy.
Ti bude sledovat nějaký nový“ odstín, podobu či polohu öulcgu
se méně imaginárního, symbolistního - kořeněného nějakým tím pouem o pár desetiletí dopředu směrem d utopické budoucnosti :
3 takového. Bohu díky l
jůvěre Té zcela neopustí ještě ani ve vstupní zeškoiovací lektorS hře* ale to už začne© chápat, že tu nejde jen o hru na lektora«
1
ani ° (brilantní - jako u švandy vloyj Hru
STvrcení, Hru doopravdy (s Weinerem řečeno) - hru o li s^é SIq: o pohlední Slovo* Všechna tahle řečnická sofismate ( s důvorj znaTošTT^Šech krasořešnických šsrmířskýoh obratů a kejklů škotelské demagogie) jsou tu předváděn© jen proto, ©bychom se octli,
znatelným posunem, vyhmátnutým v pravé chvíli s mistrovstvím hod
il skutečného krále iluesionistů* takového Csrlíního let psdesásh, zkrátka v říši velmistra Lži a Klamu, nejednou u absurdní

svy i
ae tu (my všichni - vězn^ * metafora mimochodem, nožná nsvědom, velmi máchovská, e*^©“ v najlepším slova smyslu tradiční),
ae tu, sBýôfiôä zemřeli* ale nikoliv jako (v tom je posun od MU) pasivní, obětování delikventi, fatální oběti slepého Osudu,
m*š - jako poslušní superloyalní občané Absolutního Státu,kt@ř i
jí dokázat svou poslušnost své úplné vzdání se kolektivní váli
totoální Svobodě, i tímto posledním, dovršujícím Sinem - © máme
učinit (jedenkeSdý z nás sá®) z vlastní vůle, jako vědomě kreLyní akt : * J*
z^příto^ch^^jstg toU
zrálo§ti, abyste vykonali. svrchovaně závažný
i£"v8“ nm3nô~inaI3KôI’ ßoaTssn^hô*e zonmSnnfc udoúcIEô“Tí3šTva7Bude
atky © poslední krok pro vás, ov^k první volky krok noveno
jveíensivx vi”vÔsmIru7”^oTô^OT“S”vaľľômu sEltnImu“3£äIäT~néŕiz
>FV7l85gBIiaaBH'W56grrWg>r,ga8^^

losti mihy í nebohý králiček konečně vytažen z cylindru (te3 jen
pěkně klepnout přes krbek* Si spíže zvědavě sledo at zda ten
Iský - pokusný - králík, ktorým jsi právě iiy, já, my - sám si vě
tě srazí vaz, ukázněně a sám pozře siortící návnadu)- jmsma náhle
'»střed děje*
je tedy něco zcela, zásadně : ového* Jo gamozře "íé, že Grunde se
tto uch pěným themstem sice zařazuje do bohaté tradie® utopické
'ědecko-fa tastické literatury, že dokonce v jistém sz^slu synthcuje to myčlenkov” nojvyzr'lej§í, co zde bylo před ním * od re-

-^Oo

nesančnícň ut pistů, Swifta, Roun^eus, St.-«imone^feioors, pros
Kafka« Samjatina /*W*iZ» H.G. Wellse ©ž po Orwella, aií s ty si uvědomím© i onen úděsně protilidský kolektivistický prostor,který
u nás mapovali - ječtS zvířecký bezelstně - Čapkovi Mloci - ele součssn# už náš ©utor právě tento Žánr zásadním způsobem pře
hodnocuje, láni jeho kvalitu s pokus zapojit Stát do poslední je
ště ne zvládnuté lidské sféry /do poslední jeStS vzdorující sféry
autonomního lidství/ - do sféry umírání a smrti, je totiž znameni
tou příležitostí ukázat skutečnou mez, skutečné absurdum včí - ze
své podstaty vždy nutně protilidské - Totality ( tátni,Kolektivi
stické, Ideologické), © to se zřetelností u méně vyhroceného*themntu prostě nemožnou} máme najednou vzácnou příležitost aspoň na
chvíli si představit, jek by to bylo, co by se stalo, kdyby se
Státř Koletiv, Universáln. Lidstvo (ve snaze po Totálním Osvobození
Kosmického Člověka) zmocnilo i této poslední, ještě odolávající
bsSty lidství : smrtelnosti} přesni řečeno, k’yby fakt smrtelnosti
neváhalo lidstvo ve svých uvědomělých jedincích zařadit a zapláno
vat jen jako každý jiný nezbytný fakt a - akt i potom by vpravdě
lidstvo ’^osáhlo "’ne smrt ein os ti* - skutečné vlár'y nejen nad živo
tem cle i smrtí člověkovou - ovšem ze cenu ztráty poslední známky
lidství člověkova.

Mc takového se samozřejmě nestanet ale je to prověrka, skvělá pro
věrka lidství člověkova, jeho smrtelnosti (© s druné strany jeho
božství, jeho nesmrtelnosti), jak ještě nebyla - na poli slovesno
sti podstoupena. Vidíme tento kolosální Givilissční Pokus o Nesmr
telnost Druhu (o vyvl"sunění individuální smrti v zájmu kolektiv
ní nesmrtelnosti Rodu Homo Sapiens/ rozvíjet se nr anonymním hrdi
novi přiběhninejen ©nonymjt©, tedy něco bytostně vlastního a kdejMma debutehtovi ^nóňvmnicH^ovídek z poloviny 1st Šedesátých, spo
juje tu švandu se světem ferkovýmj^nejprve v bílé tmí jeho samotky,
a když se ukáže j ko neúčinná, v kolektivním šílenství jakési de
vas tav© né opuštěné Školní tělocvičny(kde si mají dodávat odvahu
jednotlivci vytypovaní k úkolu státního dobrovolného umírání právč duchem pospolitosti), © když i tohle skončí bědným fiaskem (po
pozření skrčené "vikvice měsíční* - mi^oohodem jR&^fcugíplecky
ňejsugestivnějších apisod pvíběhu, vzbuzující svou p°šv““podobností doslov© husí lůži s mrazení v zádech...), konečně se neviditel
ný aranžér jejich osudů (pomalu neúprosně nazrávajících osudů je
jich 'ádouci sebe-likvidace) uchýlí k rozměru přece jen lidskému
(ovšem, jen v zájmu snesšího prosazení něčeho v or r vdě nelidského)}
ne cele se te3 octne už jen “tvoříce vězňů, aby Sílený pokus (a
hlavně jeho žádoucí konec) mohl dostat znovu svou lidskou (to jest
dobrovolnou a vědomou) dimensi : * ve společenství čt^ř
mateř
ština posléze pomalu q neochotně vrecéla^Se^sve^pžvodnZ^PQdoSě^a
tg>|gi^35FirH-'3rTTWT^ar“ET'313v5^
$u~švt”svobody účinnou účast a - po poru/vZ/spolecenství - a to je
zase možné Ckdožkoliv by se sočil dva nebo třifl) jen slovem tMto
ll o rci 2Í2E23***
Je třeb* říci, že se - jek příběh /O vstupníé, skoro vodorovném
startu nasazuje stála víc strmou, skoro kolmo vzhůru tryskající
linii (linii vpravdě velehorsko ) - utorově zkušen ruce podařilo
mistrovsky vystupňovat - jako v neúprosné pokerové hře - napětí i
spád deje - a to čistě logickými prostředky - stálým vycouváváním
do "ne už z©"} teprve toto společenství několik^ je prostor nato
lik lidský, že zde smrt začíná oorsvdu byľ^om© : ovšem ne jako uV doměle plněný "stáhni úkol”, le j ko tak či onak zoufalý (i hr
dý, ba pokorný) pokus o - ne jen tak jaanoduc ou - sebelikvidoci,
ele o ješt pořád lidský únik ze situace už nelidské - a dokonce
(jako v případě nesjt&rěího obyvatele cely) - i vědomě svobodný
akt jnkési sokratické oběti $ oběti poslušné až k smrti - k smrti
nikoliv ^idský úděl - smrtelnost Člověkovu - popírající, ale naopok naplňující.
. •

Náš nehrdinsk anonymní hrdina izklamavší s tolika jinými v ab«
sardním pokusu Státu přemoci samu smrt jejím zaplánováním) samo»Mřejmě svou smrt přežije $ to jest přežije svou *• státem řádně
pjJlánovonou - smrt. Co so s ním však nadále děj« (®no, co se te*
8 námi všemi? kteří tak či onak takto Míváme svou dávno saplánov nou individuální smrt vz or všemoci Nesmrtelného Kolektivu.
a kteří se zdánlivě vracíme Bas jednou z lágru Samů, odstaveni
zálu ně na nějaké vedlejší kolejí mezi "dvojí nesmrte ností ost
natých drátů*, co se ted s námi se všemi děje), nechává mtor s trochu smurnou, či spíš jímavou veselostí, blízkou stylu (vpře
du v mottu citovaného) Welyna Waugha - otevřeno t
"Jestli neumřeli, Sekají možná dodnes cestující ve vagonech v se-

^K^siri^ZZ^ai^^sHItO
pöSli3ü~posteväni~pöd žélôäňlSním ň^spcä. Něr^ňlkÓmu/nčoo än^mQ~*5~5sücl05H~sirojvudcä~ö~^önp
pomôôňŽk&~?^
” ”
““
”
“
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Tedy (ani utopie,«ni sai-fi? n brž)í al spon na první pohled traktát a aqrglitq;, by* současně i v mistrné zkratce načrtnuTým, ~p^ece""pan efektivně »«kotveným dějem podložené no osobní
S^dob^ngt^i*
Ä přece něco neskonale víc.

Aby bylo jasnos libertas není sice (a tiž v tomto rozkrytí problému
se skrývá náan&k odpovědi po jejím žánru) Švandovo dílo nejumělečtíjší (tím ne jist o zůstávají zatím jeho Poroty) .ale zcela jistě
to je až dosuď jeho dílo ngjygtší. ďeštš’^jlnpk i’kdyby švanda Li
bert os nenapsal, kdyby zůstal gen čím byl do včerejška, autorem
svébytné a nezaměnitelné řady děl od ^nonymnięh povídek až po
Portréty - zůstal by napořád naÄím negvfOím V a rozhodně nejcitTIvcjTva, náramnějším, největšího rozlišení schopným) žijícím
Prosaikern; kdy®/ však napsal Lib črtají (a kdy^y napsal jen ji)
může nyní (nedej Bože!) klidne'zemřít s aspoň v Zemích koruny čes
ké , a je příznačné, že právě v Emě, v© Slatině a - ns -Oravě
(skrze Brno, Slatinu, Moravu) je postaráno o jeho nesmrtelnost.
Libertas je samozřejmě víc než traktát, mnohem víe než moralita,
víc než ’podobenství : Libertas je - sic® také poněk^ud Zpovědí
dít*te svého věku - ala Li^ertąg je především jedinečná th^odice^,
obhajoba boha , jakých bylo napsáno málo; obhajoba ne vel*snuE^~~
plechová s platnéřský rozeznívá jící staré zrz vé krunýře a usraolené äsnŽouny v rystkamte dogmatu - nýbrž obahoba, ba víc, Věrná
a Rytířská sleva Boha, jaký Jest - on Který Jest že Jest- v éře
Státu a Stroje (všimněme si té dvojí paralelní ‘’kultury", té
soupodobr.ostx) paradoxně přítomen (on beztoho odjakživa Nevidi
telný) jen jakoDeas Äbsconditus - Nepřitesaný Bůh.
Co je zde řečeno, je sice možno dokázat (těm Čtoucím a rozumějí
cím) jen odkazem na samu Slbertas © na ippissxm verba autorova
( tedy současné argumentem íd^r^m i aéLhomingm) a ponechat tak
čtenáři na vůli at si utvoří^ňi^ž^klaSíTT^^
sám svůj úsudek;
presto vřiak,
to při plném vědomí, že teto Kniha bude ještě nastokrét citována
jo to dílo, které už dnes popouzí k c tacíre
na každém krokutsotva b^lo napsáno - už klasické) - presto však
budiž nám dovoleno aspoň na přehledu vybraných ukázek prokázat

sni: trovství tohoto neúplatného
vokál; li ství - a právě proto,
8 mimoděk i rytířského advokáta (bloyovsky řečeno) Onoho natolik
Chudého, že ho už vlastně ani - ;ezi námi to^ntými duchem - v na
ší platónské jeskyni - není vidět i Advokáta Del*

Tedy nejprve co je Liber tap, tato nt-rná žízeň Svobody pochopené
feleSně, Liberta 3 jckožsvobo ’yiailovný" , osvícenský duch všeho
občanského xTbe'^ligma, Luciferský Duch Odporu, základní protihráč a Prvnl^špHfel E-oho, Jeho Odpůrce, Duch Západu (vzpomíráme na marná varování Dostojevskéno, Sollenicyn© í) 1
"Dějiny Evropy vytvořila toňhe po svobodě»je to historie postupnfÉo~gběÍrHÍveňÍ_TO^
kPor (na sT?7“I0)"
7eIItý ^ókuSITeT? velký Inkvisitor, ’’Vakulkt,! lidské_je rám jenam
12-^*^^^ 1'ihké. příjemné, povzbuzujicZ*”?3trľíl7~ňr’^usíme say: xet nä nSńBaróyu^Baśńesitelnou Lehkost Bytí, Zápa
dem tolik oslavovanou, - na život ii týkon; um, £0 jést $
Kýč. Na život bez Pravdy. Je-to jasné ▼ S^rt se bojí jen Křížes
^Ję., ten kdo rem? proplej, je pánem své existence ° (str 12)»Cen*
t^zinivcrôauTKťrsvin^
s Dury chám,
Cepem, Zahradníčkem, a přece daleko vyzbrojená ji, daleko nepře
křiž! tělně ji, civilněji a ; «■■Šitě ji - především křížovým taže
ním proti Kříži», proti Břemenu, bez nějž následuje jako trest
nelidskost' t Kolektivní, anonymní - nesnesitelná lehkost bytí,
je-li toto chápáno jen jako technický problém, jenjjekío "překoná
vání a odstrenování nežádoucích zábran - ústí logicky do nicoty.
Kde se kdo reÄdujo Že "němé ppoblema” - měl by se děsit : nebol
je právě na vahách posledního soudu shledáván - sám sebou, ozna
čován - jako Ishký.
Tato ’’lehkost” života je vSek pocitovém jen nahoře, Lektor (inkvisitor) je za svou na-otknutslnou katedrou jáKo^Elásná trouba
Moci "spokojen se svými slovy., jež spouští .shora dolů” (str.18).
Nę tak~s$7
zą6Ie~nQK5rGt
.značně
jiné skus i jgké pod^in^yT^^^kTia^ zneS^nune^^
j• ~A~ô7~aábel, teMoVellky ílusiôniG,
0teô“e“PTxtér"7ľI”L^i, je a musí být především zásadní nepřítel
fiavdy (Krista): ^rnv^g_jw._yelmi_často_ £áyS_to. oj^m spolujalOme^ (18) praví svána® ” n^”vľ3žää”kŤištôvu”ž£uSenÔ^,“nrCcicí^
?vTF‘7 neodpovídající na Pilátovo reistivisující : "Co je PravdaT"

Ovšem, k čemu''pravda^ kde je objektivní - nezúčastněné, j: k ná
leží odlidStěné - vědecké poznání : “Z naSeho osvobozeného, před*
sudkú zbaveného poHledu7'*ve3e”"?Ko vědeckJffiTóóžnSním“?"“^®^ klidSrnól7~irżś5nrSI5ytgrńónr~Sr^^
5o_3pubgru chemických arocesu ę oąstartpyani ^inanp souboru cngmic
iiých orocesS v témže materiálů zó^žarnlnýahTŠ^míňěk^TII^JT^Tó ně
SrÍIántnI”-”.o”p7íT5m”jé“'to''fS£3'*přóváQ’’1*’HTe,”věaěcká "pravda".
Taková pravda ovšem nesnese žádný individuální, lidský přístup:
nesnese vědomí zodpovědnosti, tíži zodpovědí, os ti 2® váhu Bytí, za
sladké 3ho . w^- nechc 7ge_a_2ni . ymVgiag P-ľ2Í222ílÍ_xi ‘2hoAk^o
nechcebýt svobodný”T My se nehodláme stltľbôhyľ prôto^ä”bohové
nsou Každý sam pro sebe a ne o nich znaiao^ že postradani smysl pro

fei5Hivr-öEövr3sns~n^^

st3nwrhř7^57u=“

Eěr3ě“TOřóv"3ěn^^‘?i^ió”ň^^™naivlfc^
lid
ské existence smrtelníkovy představuje současně jeho nezadeteln
nesmrtelnou, božskou dimo:.si { duši. Chceč-li zabít lidský rozměr
člověka, musíš nejprve z; ičit jeho bo ství. Skutečná svoboda je
vždy svobodou identity s individuél. íía
osobní - co^skou
vtlbouj kolektivní svobole je nonsens - ale Stát /Satan/ zná prá
vě jen hmyzí, ko aktivní "^vobodu", ne svobodu Mkreř nýbrž svobodu
"od1’, svo- odu postupující ni.;^m, do nicoty.

Z* tím však v ůenrd praxi, v VealiU”, v reálném -ismu, je tomu
právě neopak: nejen tisíckrát opakovaná lei se stává pravdou, ale
i tisíckrát opskovsné humánní ’prívde” je nakonec nejstrašnější
1§Í, v tak ze samé humámí péče o lidstvo, ® abstr ktního ”člověka" není nikde místo pro člověka.konkrétního, svobodného prá
vě jen ve svéa jedinečném, ^.z^. nitelném údělu : " Stát ne^Slo^
věku umělou p xrodou i živým božstvem. Keni_třetí„gest^s^ůzeé-kSl

fciZiíSsíisíZóilOOÍšI^^^

íštr. c^-ao«

Uprostřed této lidské ^tédnosti (otámosti), v níž vše je před«
jímáte!?;*' a saplánovateln^ cHybí ;ío*tě poslední, nejdůložitěgSí
Článek k nastolení absolutního Phnství X^i: nejvýš disciplinovaná
a součKuně nejvýš vědomé a ’’svobodné” podstoupená volna smrti vSemi těmi, ktoré určil k tomuto ’’prvnímu? šikému kroku nového člo
věčenství v® vesmíru ” vč®v*douci~šOtJ~äŕ£Úfl*ntŠS~ôŕÔ”^
ráv^ těchto a ne ěmyen Ävvvolohých” ge jejxch životní zralost - pro
švandu tiiéma velmi osobní e aktuální tuž taká generačně )^3ak to
prozradil mj, ve své poslední sbírce básní, Opuce).
fípolu s bilancováním aral o s t i jednoho lidství nsšpm příběhu při
chází ovšem nutně na přetřes i sama prověrka podstaty lidatví*
člověčenství vůbec : je zřejmé, ž© pro randu j© tu " iTotn£*příisžxťost s"bilancování toká osobnímu * g tak na zlatokopově pří
slovečné pánvičce je odhalováno ve zhuštajícím se rytmu i tempu
stole víc valounů velmi ryzí, draze vydobyté rudy životní zkuše
nosti (zku^enostivelax osobní i nmlosohrí současně - jak ani ji
nak být nemůže): nap- zoufalství (i naděje!) ned aedefxnovatelností samého pojmu, natož pak skutočnosti lidství r "člověk je Ž1&vškujtpodoben .hlavně odlišností" Í3$)* Fritom ale tétô ô^lxenôsti
te*Te^"ÍxdsTvU“KF^ôaaHovat - paradoxne pro člověka společen«
ckého, bytost rodu^^n golXii^o^ - jon o samotě, jon na poušti,
jen v komůrce srdce : "Snözstvi ti nedovolí aby sos proměnil ”140;
Ale bez možnosti proměny není mocnost - pravě - smrlí T
Z toho déle plyne( s neúprosnou vnitřní logikou roseného Vypravě
če a Architekta F íběhu, jehož se ukazuje Syandap ku tečný mistrem:
mistrem p i ví ’’zaujatosti pro vvůj způsob” pracujícím právě
s uměním, lety nabývaného & utužovaného nezúčastněného olstupu,nezbytné distance): "Lidmi se nerodíme. 1.dmi se teprv stáváme..Z42/
®r9s-li-,_0-Ül8i"~£~ôsonie~ô~t0m"ví“äatoŤ"'3eSíe ň£cô"vŽc~'tô31~
šS~3Eé 3ó£ó~řě??3n podstatne a šísstně žafaříkoveký, © tedy abychom tak řekli - moravsky existenciálni):

ľSámT2Í_lusí^n2aotálg_^át (^ô2-ré3ň5vň7"“?“^ÔFtóô7 uí^-^ľí*
v dxoiozlch 1 duetech s nop'eh$íh8iv&x
Pš tnerEenx.
A~£7ví~sě”áóŠrisdňÍmú~umŠni zívôta~3akf~t^kl"”výu^ A. zEúďo tí"T'

ňôí|ímn7riôHn5ôériromvšHr£teňírrtó^

nedovíš,
to všechno dopadne#••)♦ Abys to vydržel, potrebujeě
lidskou sílu
Ixdsk ü víru, /podtrnav iq
jsi-lSli^ľô^šô^ä^krev.
ńfjmSSó^Te^iyi tT^SdýS^šě”©''iôEôa'BHIčH
toštňí-žSčuŠžI-^ň
lôEôu
s 30 tecnirn susem. "V3 tr. 437
4.» Ml«f ■«*<<(*><.
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Hle první předpoklad úspěšného zbudování neotřesitelného panství
každé Totality: svobodné, lobrovolné vymazání vlastního lidství,
lidství jen jakožto božství, jen jakožto n.smrtelnosti(křo při
stoupí na svou vlastní bezezbytkovou Mjatečnost”, dřív Si pozdě
ji se tává nejen sám beze zbytku zpracovatelným objektem jstek,
ale i všude kolem sebensstoluje neomylně jatky t totální režim
totalitních
Skutečně: důsledným předpokladem ovladatel
nosti lidsxého «tád® je jeho uvaření ve vlastní pouhopouhou
sínrtelnost» hr.otno t, watsriálnoEt, jeho material ismus. Odtud logický poľodevek ath^xsw, .u-ný ro každou odlxaStěnou - pouze
civilní - civilisaci, a už ne - Kultickou - Kulturu.

-1’0 í

A po t okí ovSom totální mravní relativismus* to str'.čné, no tak
doe--la nelogitimní dvojče noetického realxsau Einsteinova, zplo
zeného počátkem n^^oho Hrozného století (od árietovo narezaní už
Dvacátého), relativismus* terý nám v Sasi, drive narozeným, ještě
dětem Stesarykovy republiky, soznívá obzvláät horce v neúprosně
logici m n§ dějinného sarkasmu i
jsi človkem.” (46)
řrávě takovýchto <e jiných) sarkasmů ks rkosmů ísíkíOchodem Čím dál
vie * ariny/ilásky - slitovnějších ) sa ukeauje švandě adstrem stá
le vyzrálejším} mistrem., který by se ousel - jako už tolikrát v
dějinách evropské kultury - zalknout svou vlastní hořkou vSdouenoatí, kdyb$ u cítil vedle výsměšné trpkosti houby a octe také opojnou Žízeň svého jedinečného Aříž® i kříže jedankoždého z nás,
a přece - ejhle, paradox křesťanství - taxé už (ale pak gen bož
ského) - kříže Ms Včech.
Ale sarkasmus ve Švandových r kou ,ÄÚž@ mít i podobu takt© civilrC sue'ou, "ušitou", bn až praktickou : "O těch* 22_Li
syqbodu, odjsk^iy. rozMdu;í li. co gc chl^^MÔtoeľ«^
AnoŠo :
í n? ľu íle poploucnot^ ziTr* sQ^-uclěÍQgítčobře.
Každý n 5 p5ecô~3ô^Qá7‘*žÔGÍ~žäsIôúZ7~r5.ý~se~ä^I~Ie59»~W"‘~^G^~lÍ
ntto ^up5v5Tr^ônra^ri~wžxK^pK5^
(Str. 48)
Je zřejmé, že Pavel šv^nua se prokazuje nejen gako pascalovsky
úzkostný, anebo ms montaignoveky soukromý pozorovatel společno
sti i jegích mravů, ale také jako střízlivý a skuteč. ostí fczfcučností) dostatečně poučený (s bezděčně varu ící) občan, onen každé Lži nejvíc nebezpečný - D&aatu.^ęi-^s * na nejen svou, na
lidskou důstojnost nepřetržitě
občan. Odtud plyne je
ho poz dní o iL&zr.&ozrą^ ti no gon naro<5®, obce (konstatované
naposled «diunom nunderou před dvaceti lety), ale především b
nejprve o nesamozřaámosti ^aaéhp lidství (plno konstituovatelnáhh
ovčg® zas© jen skrze obec, nsrdä. společenství - i když nc aoupg
skrze ně) > "glgy^k přžgce nw í . nic n
z ře jmého A C o.. to ta<&, au?
selo vždycky tH» ^©čovní šllij To ano. He^IovTR 7 Ten muH
mít ovolsní k pobytu»” (Str 32)

Lidství je tedy živo nejen chlebem, konstituující - př sáhový rozměr Člověka, to jest právě ones rozměr "od člověka k člověku”
(od ’•lověkr k Bohu), je o toprv polidštění se ovšem děje slovem.
Ale i vůči slovu, jan prvoplánově pochopenému jek© oouhé - láciné - sdělování se* jako pouhá "upřímnost”, obrací švanda, právem,
svou skepsi - tolikrát ne eminent exeminovcného - ^IčeMivee:
Sä_xl2ZŽ^u 2É232_vl§211n2 Cbc^. jsko dýchat a jís|,.te nčEdy ri-Hořoncó^prenQ^Jťl^výGlyšeň. Teprve KgýF*sve sEGUnZ oaTí2Z0 nahlas
gq~joHô~TinÉqgŤ, nôspoTgHIxvÔ^íý^nôá xnnôgf. ”

TW

Delší zkušenost se Slovem 2 klomclo, obracelo-li se v trudné se■ct§ ea-^ovszby jen zrcadlově k sobě samému, stejně neúčinr ś ale
bylo, zahlceno množstvím (na podlaze stsré Skelní t locvičny)?
jeho prvotní význam se dostavuje však znoVu v lidských proporcích
(v rozměrech tak říkajíc rodinných), všude,"kdežkoliv by se seSli dvě nebo tH " pod způsobou slova »
společenství (čtyř)
se^^ateřš tin^^Qgléz^ pomalu _a no ochotně vr cölä ke své půvojní

Ala ja tu i cens každého hlubinného ge<inohlaBu zaznívajícího
z této strany (jedinohlssu tady ne zemi vždy ,jsko obžaloby-) i
wLVůá monolog vedeš tváří v tvá/1 témg kdo už.-plánovali j?vůj..život

^~fa".^öy»~rHr3?r^n;M^^

arwsa

bb

- autotís *muÍa«3xH - posunut; i svůj rozměr božský, met'.fysický»
kde oak nemusí vyznívat jek© obžaloba — ala jako setkání 5 setká—
-lör^

ní potom ovšem nikoliv v rámci nějakého “plánu* tátního - ole
v božském gláng Ä?votního stvoření s Poslední bpásy Veškerenstvo).
A dále o zneužití moci Slova, o inflaci slov(kdysi skutečných
slov, třebas oni nevyslovovaných, třebas gen mlčených): “Lidi,
kteří ještž eznali slovo Svoboda# odcházeli /dříve/ na druHou.
sirsnu ^ivotš^o^v^nósTI# JUESIle se”pöüSiIi o Svobod. n^uSi-

ií^e_f^32oôznäd§jnšsí^^

Tohle není jen vysoce vtipná hříčka se slovy, jen theologicky
poodkrytá dialektika věčnosti a věčných časů : tady pracuje, ke
svému vyznávanému, ba možno říci radostnému zoufalství, oporná
Augustinové mušle. Božství, Věčnost (skutečnou svobodu Clovškovu) nelze (nedůvěřivé* z břehu) m řit « lze do ní jen vstupovat
(anebo nevstupovat), jen důvěřivé nnSělíS.tovsky se do ní vnořit
(anebo Ke) - jen se do ní vrhnout - jako do Propasti : ale vždy
jen jako"jedno z těchto ých najmenších” - s bezelstností a či
stým srdcem Mtcte.
Rabiátství Totality (i všedhnu neuvěřitelně stupidní, ale přece
zas "účinnou* dialektiku J^oci, Krále a Kata, Krále sloužícího si
Katem, aŠ nakonec vždy Krále posluhujícího katovi) zná *vsnda vel
mi dobře, a tak říkajíc "nr vlast'i kůži” (jako ostatně legitim
ní potomek - i pohrobek - generace naplnivši a dovršivší své mlá
dí pod boha- i Člověka- prázdným , ale o to hlídanéjším piedestá
lom stalinských let padesátých): "Divná v^c: čím víc ubývána
svžtepáni,víc prjbýyslp .policajtu” (5^)7 A~- mozno^Ii, 30ste inštruktívni-; ji : * Impicnali do nich injekce, aby si někdo
2S^slel^žo_Si_m^něg^
------ ------ ----------------Honí tedy divu, že Svanda ( s postupně se završujícím příběhem)
začíná sttmarisovat také svou životní zkušenost Beordern takto
hořkým i varhanovýn současně s "Lids^ život je sám p sobě
těžkým břemenem ~a na_tom ngzaSnígp^nic,'"£3ýz~veškeré roz oková
ní a povinnostvoT^ pFeňe s c- mô"ňa“ôô3ý7 pôB e t ni sírojeľ ekonoMc----------

Tato srimetijská, vSdoucí í nejvýš slitovná hořkost, která jeko
ty úpornísola na onu ne jvorti.. álnější postavu (v rysech obličeje
Josefu Šafaříkovi tolik podobnou) Michelangelovy florentská Piety Rondanini, oznívá i nadále jako bssový doprovod úděsno burleskrího příběhu, anebo spíše všelidského podobenství : “jste vojáci
fibrazsU lo^peHyé xJl^_*Í2y kfl p£01LlÍáaL^mu_údčlu.2?^k^
děno a <g^„.kocqou>taiiivp3na ;ggčinžxs koncem dčtsyj, (Str 5oJ-akord
miüÖcfioděří”óp££
sEK^”x tragic5ý”m3cEôvšky7
A znovu -thém® zraloąt (mimochodem, švandou skoro jako samoje
diným pod s tupovaný jedinečně cenné mapování určité zkušenosti
generační - i zas naad-gonerační - na stále se opakujících, ale
přece vždy zas jinsKÓbjevovaných stupních biKßy nekončících
- těchto pohyblivých schodů, nazadržite ných eskaláto
ru lidského života>»
vc? věku pokročilé zralosti# kd^ ge
člověk hledí na světě zařídit’ŘXa^Hč p0moci*mičeniivých*3stupkůw

rštFTO7~nri’trW“vIánnrHIÔŠ?ä®nHH-“Hôv^^

to, ne aby tśi “il - jako "drum* (i gou-druh) - na věčné časy,
ale aby tu umřel, a tedy aby si tu nezvykal : aby postupně ustu
poval (máchovsky "míjel”). (Jako ostatně ta Šafeříkovskž Kr^sa#
práve v této perspektivě věčného odcházení definovaná v posloaní kapitole Sedmi Listú ^elinovij
A pak je tu i moudrost praktičtější, střídmější, životu zpod
prstů odpozorovaná : "giověk^gi^ivoL^možná^agi^tok Solibu^x
jakp.je na něj zvědavýT^^^přQdvó^Zm
o"počasí# kt^ré
s^nosí^v^sobS vevnitř? Tštř”53T7
í0 o

Ale spot k úst»-dní u pojmu svpbody, r ertss t**Kdß Je Duše,
tam platí přísná vázanost činu e následku# Však Tasš ŠvuXí tosi SúžeŠ cítiT~3ěn33j^ ngž^vázňl’gľ’e^stôve o or-

Íb1^±

gaElB2£2£Í£n5íO2ŽI5Í£5íZ3£211lZS12ZÍhlÍ£l2lŠlJ&Í2^
Tady je ’’svoboda” už jasne chápána jako princip odstředivý^zavádSjící, pro člověka v každém případě smrtonosný (”bu ote jako
lohové”), a-čli jí není míněné to jediná pravá svoboda rozpozná
ní a plnění Boží vůlo, svoboda odpovědnosti - v protikladu ke
svobodě nezodpovědné, mí ’ící nikam, do prázdna, do zavržení í
do &bnolutní*neodvislosti? dosažitelné pro člověka jen v rovině
věčného sebezavrhování. Thema ústřední i ve smyslu generačním nás dětí posledních roků a hodin ífossrykovy republiky, nedobro
volných ale o to nespornějžích dědiců tradic snthropocentrického
“humanismu” a shovívavého "liberalismu".
Praktickú důsledky takovýchto pos jů pro duchávní svobodu člo
věka netřeba komentovat -a to ovšem nejen pro náš geoprootor,
ale na celé západovýchodní, c dnes i severojižní ose (platné
stále víc ve všech směrech větrné růžice, rozkmitávsné stále
kompli..ovonějšími a komplexnějšími vazbami mezi Prvním, druhým
a - Třetím ßvtsm). Svoboda je - dnee stále víc v měřítku celo
světovém - skutečné centrální pojem prvního svedení i posledního
zavedení Člověkova - je to onen nepochybný plod {skutočné Tantalovo ovoce} nabízené i střelené Démonem Světla v koruně stro
ma VěděnMí Dobrého I Zlého# Je zřejmé, Že účtování s duchem ta
kovéto "svobody” je současně i účtování s posvátnou kněžkou Vě
dy (Vestálkou Poznání), s celou érou v^decko-technické civili
zace, zákonitě plodící s jedné strany konzumní prázdnotu a bezduchost liberálně kupčícího gápsdu © s druhé strany Totalitaris
mus Východu, Trestající Biß Kubłajchánův.

Jako anekdota zní tento trpký bonmot 0 lidském životě, opravdo
vé eperęu, hodné □scars Wildea (jen spíše smutně humorné, než
oslnivé blahovolné): "P^lo se tovydr^gt# — Jak ilpuňo ? - Hjx_3Ž_do_sartiA" (str. mT
Tahle praktická moudrost očistcového la írování však už neplatí
pro nutně následné "jenseits”, pro druhou stranu, pro onen svět,
pro ono účtující “tváří v tvár"« ^2„£2£2S..2J£2_1mälJ^
^Í£2O£Í£Í B2|_££fel2.2§i t^_letax_j91í2a£a_&Qi_bX^_^&_^bl5é

2Ü121£-ä2-Zi^l-§±£lX.2 ” (st* $6).
Ovšem, Peklo, a zas jen peklo je každá vise neMs&rfelnosti pro
tvora který vyloučil z počtu (a ze svého srdce) - jistotu bož
ství, Boha. Ani vlastní smrtelnost - jako pouhý smrtelník, syn
Smrti - Člověk trvale © důsledná neunese (leda jen jako Mccerdův příslovečný "člověk ne úprku“) - což potom nesmrtelnost i
Znovu se vynořuje problém identity, limitujícího faktoru lidství*
"gasčt je přece jen ze v|ahoj]ejdůlgžitějgí._.Lidi jsme proto..#
ze chápeme e^ô .vš^Ô^~znôvu7ä“žEôvu,2ŕZI?ÄľčÉ^^g7‘ - I“všlä=
Ole si7~ňiSŠé sě neútoJŤ ňä
tsk~77. jáSo.7. vě~s5TřnýčH~
I3gre<di> ~-"^ônŽ~enŽ~i^uvžHIiľTZ^vTasfn^Je
uím něBno”co“sí mysUmeT^lón-m^kdy^žšóoElname nó"vrŠnóú*Éošskou
X V~Q X *

\ S viř vt,J

Hle “ "božská slož i tost o .. podrobné fúLicity ... každého jodn;tliváho^'TíásT^ o Života* - slyšme” konečnou, tv^dě za plac onou zku
šenost pposaikovu o božském s lidském * což bu* jedno a totéž
jest, anebo fikce jest - a co jen skrze nekonečně individuální,
nekonečně personální, nekonečně rozlišené, nejvýá jemné, nuanco-

cované jest * rozlišené až po o; en příslovečný vlas, který ne
spadne s,hlavy bez vůle Boží, po onu třtinu nedolomenou , po onoho jediného z chrámových vrabců, prodávaného po dvou po třech,
o kterém yí (a ví všechno !) Hospodin : co potom (o svém osuduU)
- o Člověku 1
Ale nejáSinněj^í obranou, ba ezbytným předpokladem ono individu
álního (božského) na člověku, je právě Pomět, Vědomí Souvislostí:
Ä32-£2-^^£^J15Xä2Í^g!3ag^j5S2Ala-Ž^J2££XáM£-j20-X-L^
neví o svôm eraven původu. nepoznáva své vl stní nxtro* Takového

sfg^gzr^ii^sniiHrwivfcnr^^
I vró53e • Tštř 59* -

^ňôIŽľi, iů j3te

pokoj

Výsh
nových poloh, až grostanötg_2O_nakongcnajarosevsV&22äl^
mrexýcE v toáze^óBjeviVpóeíěďňl^óztčvaHóu^zIatou^pIóSEu, Teprve

m^etrpo^Hirm oocHhú~5u30^—“---- —*—

Jistě : zodpovědnost, životní vá“nost, identita, věrnost (sobě,
národu:Bohu) jo AOŽna jen skrze uchování P.pěti - noise (si) být
věren, nevím-li (nepasetuji-li se) k o
tak |dentické vlastně s původním : pamatuj /Še/”T7~š taÉ^^Théma
Pamět”, dnes veleaktuální, není nějakou samoúčelnou Si staromilskou excitací historicity Člověka (národe,lidstve...), ale něčím
nekonečně víc - výzvou k stálé, plné zodpovědnosti, bdělosti bdělosti nad svým údělem, posláním, nsd tím nejdůležitéjším - PKOČ
tu jsem, nsd smyslem věcí, živote - mého příběhu^ A : únysl (v Sa
se) - není možný bez "minulosti”, bez vSdomľ"šôíivislostí* "ííinulost
je vlastnějjojem značně zavádějící : minulost takto chápaná je jen
stále stupňovaná, stále víc zrající, vyzrálejälpHtomnost (zase
jsme u Švandova ústředního pojmu "zralost"), které nám dá posléze
- až nebude shledána lehkou - skrze spečetující beřmeno Kříže, skr
ze poslední Dokonáno, vystoupit z času (ne do "v čných časů”, ale):
do Věčnosti*
Na stále výš se tyčící spirále svého príbehu (v níž bezděčně sle
duje cestu - a pohyb - Hada-Lucifera, vybízející k svobodě pod
strojem doznání) se však avanda nevyhne ani perepetkivám ještě
vySäía, nei všelidským, dějinnými nr. své cestě za Posledními Věc
mi Člověka neváhá vydat své svědectví ani o tom. vůb c posledním,
vůbec Nejvyšáím, třebas poznávaném jen nepřímo : '"jen jako v pra
skotu Hořícího keře, jsn jako ve vanutí Vánku Tichého*
"Bůh není*
_sg dnes_snadno řekne* Alę neexistu e~li ůh..._Jak
zn^oTiZte^Tž yníH4ÍI~ť£m£r^
telnž válóžnSsH* ^ez zceI5~ociyi*!5g~5řXsVíKuDet^
Osudech» okuď byly' ppnecEagg"

Tbtr77ÖT
A (po tomto - kdož můžsš pochopiti,pohhop - zdrcujícím "důkazu"
Boží existence- důkazu ov em nepřímém, důakzu ”ad hominem”, z lid
ská zkušenosti - ale důkazu stokrát účinnějším, než všechny ony
bezzubé důkazy pascalovsko-descertovské, zplozené hosunkulovskou
studenou cestou ve zkumavce lebky, v retortě čistého rozumu) následující - ne už důkaz, ale tužení něčeho mnohem slavnějšího,
než že Bůh jest, ale také jak jest (jaký jest: a že nekonečně přejný a milosrdný) - jako Dům v^němž jsou ne oře tržitě přít oraní a při
praveni příbytkové mnozí (nesčetné jako tony v mnohohlasu výsled
ného chorálu : "Bůh myslí orchestrálně”, praví o tom prorocky Jan
Žishradníček):
~

"NgylíiaátQ §iA_žg člověk ži je*»* v dost zvláštních vesmíroch
Slviduělní ražby ^Tstr ?O*.
— — —— —
(Jak by prává tato veta nevzrušovala nás, kteří Jame pised více než
třiceti lety co Jinoši přísahali ne svůj Jiný vesmír * a kteří dnes
pokorně víříme
vyznáváme Vesmír Vždy Jiný A - Procel- Vždy TýžlH

10 f

Vesmír st 'la téže . ožské Lásky - vždy nového ííilosrdenství, pře
kvapivější Fy^vdy, Netušenšgší Krásy í
Jenže tady
táto, eni (e v torato Sase) zůstáváme pravidlem vzdá
leni od věčných příbytků (a dokonce - pro tuto chvíli - game této
jediná, v.íčné pravdy stíle víc vzdalováni8 svou vlastní vinou,vi
nou ..ás všech, vpravdě ko ektivní vinou vzdalováni i) s ”Kde
E|Snó £r3vde»
Pksmžitá státní pravda, ktorá^ge„tžS125®328
yąęn, rle ni kdy neoąlov| jednotí.
•„yssmocenému^potom nezhu^e_n^

EöH~7~Ä~~prölö gšmě ž3é~T~CoJge~íô~žä~c5š7~ôô~ je~rö~z~~~~öKÖTeäI7LtG-~
ŕ$“šé”ňéz~SSe“sňi~na'"tÔanu~pô“ňôs3ÍrtéIňÔETi~T V£dy£~vy~3čtč~ôl dlv5o-šôSr^FrôvôIňrK^--------------- —
----------------Za to sebevražedné zatvrzení proti pravdě, za pohodlnické zapření
hlasu vlastního srde© ovšem sami ns sebe svoláváme trest (trest
nikol v jako morální, sie prostý, faktický důsledek)« ‘’•••«KrojS
toho si zkuste představit, že I3oh Jenž Jest už nechce abýčTióS"ó”něm

:~”I

PěkI07-kteř3”mý sami“3šäô~si~žvolí-

si - s dokonce toužebně i - volíme $ naprosto dobrovoln? - v touze iniknout Svobodě jako Smysluplné Odpovědnosti, Věč*
němu Kladu, volíme svobodu jako Nesmyslné, Stále Obnovované Odmíx
tání (vlastníh^o božství, Synovství Božího, haší jediná jaravé pod
staty) - geko Nikdy Nekončící Universální Zépor Zpopř^^fggho,ba
hůř- stálé znovupopírání Všeho - poněvadž sebeí, ponebí£z NŠ“tování se nnd sebou samým/: Peklo 8 Non Servisní í
Ale jakkoliv ge te: o naše kdykoliv možná, z rukou mocných (poně
vadž nejprve z Eukou Bocích)
přijímaná smrt vsl^i konkrétněkčeeten«*«® sociálně, společensky podmíněná, p7ice je Švanda
n-etolik - křesTanshy - opatrný, aby si ji - v žádném případě, i
když vnějškově vyhlížela jako '’přijetí mocenské hry”, stoicky pyš
né odpovča ns výzvu mocných - nenechal po jd&řatovsku vyviastnit
(tady jde Věru o jiné hodnoty, jiná věci, jiná svědectví , než o
to jen časné): “^ežijemej^neumírésto^groto, abychomáčeiili_těm z nás,
kteří jsou 23^*"ún£oci7.7’I5oE3ý"še“^ST zô“v5ôôJ^a~á6šô~útňí“nférŽtKT.«
YÍľ^jípô^^~TuľnÔJgŠu~^é^

slárôsíl~zjeýnc ô^pôcTIvr^pôľiiéKII^TsTr 72J”-”’niô5T“šiéeeň7”šôH^erň-EěsIeg^weF^n^žpIv^Eéml-ó-Tomtéž před víc než půlst letím
tužím, v Písni vojína šílence« (^ak pseudotragioky smutně zní tu
- právčžo slFedoevropanské - Mikovo - apíš nikodemovské, než arintôtigské - už jen soucitné, s tedy vlastn: nemilující echo t ”W©r
spricht von Siegen, "flberstehen ist alles I”)
Tahle moud ost je velmi prakticky jazukristovská, až po ono kon
krétní déěvo kříž-^. o onu skutečnost zdánlivě poslední, barbarsky
triumfující (wg^i--li Ty syn ^oha živého, sestup s Kříže I” H’Soše
máj, proč jsi mne opustil ?"• Ale právě proto jsem přišel, ©bych
tento kalich pil» - Nepřišli jsme na svět žít (navěky: zvítězit!),
ale zemřít«
Některé odštěpky, třísky z dřeva kříže, mgí v těchto výšinách vel
mi dráždivou a tajuplnou pravdivost, okusitelnou (odsud seshora)
áoksi opravdu už gen srticulo mortis : "Li.jg^
X xfi$L-£°£Í-22áiX2* nepřip^^ného_,gŽ náhodného" (ibid») (odpust jim,
o5ot něvlaí oó~^in?J7’* “
Tedy se odkrývá je "na z '’Ožných interpretací Sémonca démonického»
jnko čehosi náhodného, z řádu výboru ícíhot co vžak právě proto
(ve své pokoužlivé jedinečnosti) se musí stát (takto, jedinečně
stát) - ve svých bolestech negi^ndivxduálněichř negsoobnžgšíeh
í&stávámo proto zákonitě osamoceni, ve smrti s^m. (smrtelně sami),
nrévě v bogi s touto Svobodou Zlou, svoEodpu Oust Špulící se Od
lt
Rádu, pod nehet se zadírající třískou, (zkoušky negosobněgŠÍ)ť?Náhodou.

Ą
jen nakolik posledníeh slov pH závěrečné h e na flétnu
(pri této poslední ® - první lekci svobody, skutočné svobody)í
,řJá řeči prakticky odvykl» Ke kónu mluvit 7 Před kým alčůi Z
orHTô^vHô «od Život8 a sáti uzdravený’’»
A na ono Pokutaní ústřední (co když mluvíme do prázdna ? K nikoniu ? ßo když celý život - žitý ve službě Slovu - byl žit zbytečně ?) s aQn už nás někdo zaslechne» Moxná, Že Jenom On ».»
o« to dá äáiz’Ä'äňô™“-píäjF'7;7";T5rräa' tFHSHFT^oai/
člověk©”(ibxd.)
Presto vSs-k se tu (právě do Tváre lis Kľíži Pnícímu) ochalebně
Herní Pokušení biooty, skutečné Kleoty i «Bolest g prázdnosti
jo jediná víc než Človek. Prázdno může bolóVčóT^^ivót^S^névé«
ril byste. nek moc« vzayt aenom zxvy Euh ne víc nez nic l”
Toto Jsou - u nás víc rež Čtyřicet 1st po Jeho smrti první řádky hodné Bernanoge, celého jeho vroucího, studeného, dávivě
pravdivého vyznání, jež je Žízní i Žlučí Kříže# %i^ Jako Výzva
člověku, jako chřtán Hada* jako rána v boku, j ko círa v kýlu
kosmického korábu Stvoření, ucpatelná jen křížem božství člo
věkova , jen jednotou pravého Boha i pravého člověka - Bohočlověkem UkMJovanýg«

A opět (třebas už jen jako zdálky) profundní nářek člověka jednoho Arimctijakého (toho, ktorý může Bohočlověku zapůjčit vždy
jen svůj hrob s svůj hrob pouhého člověka - ale je to tak málo Ti):
ý^CS^^-líäSfeýýSSSJŽB^ÉlSľáku^tek^nroznJra^napíítelen^?^ ^gtr 74)
Ale i ten statečný Jg^ef Arimatijský (stejně jako opatrný Nikodám), bytsi byl až do nyn jáka nejetihodnějčím starcem, si ne
dělá nejmenní Huse o mož ostteh jnkkoliv pozemského mesiášství,
s ví s "Předjgpplečnogtí jsi.rvin§n vždy” (str 78)»
Konečná suma pozemské zkušenosti křesťanovy (ele také hluboká
útěcha Piety) S "Unavená Dače odraít/ titenismus i icotu. tekže
hluboká ún&va dá~sílu”3ěíit~I
”EwIlcňce’'ňa“šiňřt7’’~T79ý
m.
M M «M ^»MB«» MB «*» «w 'M» «*H T „T •<»

MBM* MB BB

^B«M M* ^B

MB

^B ■>M'M M*

MB ^B MB M MM. BM^B Mfl»MM ••

Obhajova lidství, obhajoba člověka, obhajoba božství (bohočlověctví) jako skutočné svobody člověkovy vyznívá '"Švandovi záko
nitě jeko obhajoba Kľ’íž® - jaiw obhajoba života ve službách Kří
že, života co kříže“^^íž Jediné Možné, Fravé ^mrti, podstou
pené skutečně dobrovolně a smírně (a také jedině spásonosně) i
té pro kterou js ma sem přiéli ne žít (ne věky) ais zemřít (aby
chom byli -Hvi navěky):
jakkoliv tedy - s lediska stále totalitnějčí společnosti fčlovSg 90” - není než “notoriegý 20eh^tęl_bytX_Y grtvém y^gmíru^»
buaí? - v ',-ádu nebes, v^í-Š^Sytí - *:iú5ntOÍkôv|ň”~3®ainým~^
ným zpisobara - "tvaras s hloubkou evJcS~štop#"doznějí tě podle
tvého Kříže«»* "
A nakonec - Svědectví skutečně Bytířské, Vpravdě Římské Vyznání
Jednoho Setníka 2äiasenitého (SHníkfe který vládne kopím stejně
neúchylně jako perem a perem stejně nelítostné jak kopím : ve
službách svého Boha, právě tv* neomylně rozpoznaného - Srdce
Ukřižovaného I) - úplně na konec Slovo Me, pro které už je
možno (česně) zemřít - navěky žít s

Hha -UQ. „tvých. „S.V0 bod ách , _j^n j3£
^JL
A ľílde _kol^m _Teb®

_h Lemai _a

LQ. _tu.oh

/31. května a 6* června

-j W
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František Gellner

E L E G I E

Dech tvůj

ůni ovocné aěl Stávy

jižních moruší,

vlas tvůj rozzoř-oval kol tvé hl«vy
lučin ovzduší*

Plály opálem tvé šeré zraky

večer při světle»
e tvé rety jako rudé máky
žhnuly rozkvetlé.

Z knihy svého Živote jssm,

ano,

tval po listu list,

a vSechno je spáleno, kde jméno
tvé bylo lze číst.

Ale kdo se ve vém srdci vyzná Ť
V rásiei z mosazi

poutí světem mě tvá podobizna

v*udě provází.
Z těch nebyles, na něž zapomíná

ělověk pro jiné.
Dnes víra » Na tom světě žádná jiná.

A ty taky ne.

/liixí_ys£úa» 1912/
-11 í
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Jan Šmíd :
POSLEDNÍ PŘÁNÍ JANA LUCEMBURSKÉHO
(Král či národ ? - Requiem Za Slepého)
KMEN č*20-1988- str .7

e odpustky a dispQnsy,jcn aby
naplnili své po&ladnicQ, kdy
létě Páně 1341 VeSel Jen Lueease nedalo koupit jen jediné bílrský do shromáždění kapituly
rytířství. Jan Lucemburský ma
Pražské* Jeho oči..* nenasvědčo
právo žádat na zemské hotovo
valy, že je slepý.
sti, waby s ním Sie do války,
nebot jel vždy v jejím, čele a
- My, Jan lucemburský, z Milosti
svůj život dával všaenc jako
Boží Král Český... poněvadž clrfc.
první. Padl nejslavnější amrpražskýuž dávno nepostačuje, &
tí
krále v dějinách, nebot da
Praha i Království České si za
né
slovo kladl výš než vlast
slouží chrám rovný jejich výuhav
ní
život. *Nio jiného než čest
muv Evropě, učiníme tedy na tuto
si
neponechal
”, napsal o něm
stavbu darování a kapitulo 2&ŽGuillaume
de
«
‘eelrut, si to
ská budo b^řát od táto chvíle de
st
‘
čilo*
aby
navěky
zůstal v
sátek z© vSech našich příjmů ze
paměti
1
v
úctě
nejen
naše
stříbrných hor v Sechách, a to z
ho
národa,
ale
věeho
kulturnítěch, které se kut jí, i z těch,
ho lidstva.
co snad budou ještě nalezeny* 2a
toto stříbro pak vystaví novou
Po léta jsem eg pripravoval
katedrálu v nebývalé nádheře a
k práci o této slavné postavě
výstavnosti, aby byla dílem vsku naSich dějin. Schraňoval jsem ,
tku Tiistrným. A až bude dílo do
materiály o scho životě, Či
stavěno, potom nech£ se konají
nech, myšlení, smrti. 2a tu
výroční záduění slavnosti na pa
dobu, kterou jsem px'ožíval v
mátku mého otce, mého».«
jeho spoločnosti, jsme se do
st
sžili. Jistě natolik,abych
Potud historické prameny.
zavolal svatovítskou kapitulu
Jan Lucemburský. Král, o němž ví- a zeptal se, jak je to nyní
má zrps vidia jenom, Že ožebračo s těmi výročními záduáními
val české urálovství, že navždy
slavnostmi. Dostalo se mně od
zůstal králem cizincem, že byl
povědi, Že všechny tyto nadač
dobrodruh. Méně už je známo, že
ní odkazy byly zrušeny. Pros
kromé katedrály sv. Víta nechal
tě - desátky ze stříbrných do
stavět klá tery, hrady, památné
lů už nejsou, nejsou tedy ani
budovy, že za celých šestatřicet
bohoslužby.
let jeho panování napřekročila ro
Jeho těle odpočívá v dalekém
bo nepřátelského vojáka hranice
Lucembursku, v jeho vlasti,®
Cech a Moravy* Válečné úspěchyne
i
tam má na rakvi i náhrobku
evropských bp^iatích kolem něho
napsáno
10 NNES RIÍX BOHEMIAS*
vytvořily nimbus nepřemožitelno
sti* Ach ano. Byl to dobrodruh.
Kanovník mo tropo itního far
Dobrodruh a rytíř v ton nejkrásního dí’adu u sv. Víte mě pri
nějšíra slova smyslu, rytíř’ v do
jal velice laskavě, upustil
bě, kdy se dala koupit kdejaká
od obvyklých poplatků a řekli
prebends, kdejaké obroči, kdcjs-j^ ■"Díky* ale mši za českého kráký úřad, kdy papežové kŠeftarílinZ^’

Ne den svátého Severina biskupa

Otokar Březina

přátelství

duší

Nám v jediný refrén roztále romance mládí« V šer dnů
pohledy naše se líbaly jek v jediném obletí zachvění dvojí«
S rozkoší dýchal jsem vůni tvé krve e v zahradách snů

jak milenku u pějících vod má duäe hledala tvoji.
K nám mluvila touha a vášeň, hrůza q síla s hřích
i zastřené tajemství zkamenělé přírody jedinou řečí;

$4 myšlenka s tvou mžls na tváři jeden jiskřivý smích
i stejné stažení svalů a zblednutí bolestnou křečí.

A nádhbru nocí dušeme dvěma jsem jímal a ssál,

jemné fludium hudby chytal jsem dvojí nervovou spletí,
a zázrak krásy, dvojím vězněný zrakem, v smutku mám hrál,

jak paprsek dvojitě broušeným sklem když rozžhaven sletí.
DnŮ setlelých mlho, jež házíš do duší rozklad i žel I
Neznámých .moří mrtvých výpary žhoucí a solné,

v nichž vádnou aleje rozvitých nálad a žíravý pel

do kvi^tů ns růžové zvlnění vůní se sráží a prolne 1
Kdo rozložil slité dvě světla Ť -do úsměv můj v tváři tvé zgas ?

Kdo našemu hlasu dal cizí přízvuk, že smyje se e

uší ?

kdo ochromil jemné chvění dotyku ? A hodil tajemný kvas
do našeho vína, jen;í jeho Žehnutí opojné ruší f

Proč v sadě raém záhon tvých lilií léta vyprahl zmar T
Jak plovoucí ostrov urvaný z břehu mizíš mi v dáli.

Ve vůni vzpomínek mých zhořkl tvých esencí éar,
v němě hvězdy minulých nocí *a záře mých úsvitů vtály.

A cizí si t oohs tvá ásk Žsna, z níž piáeš rozkoš svýah dnů#
Z mých očí 3ÍŠ ne Mna příval tvých slzí v bratrském zdroji»

a jenom nad hroby minulých j?sr» na hřbitovech sná,
jak fantom milenky mrtvé má duše potkává tvo^i.

Tajemné dálky 1895

psáno pro Františka Bauera/

Anna Pammrová

V

ČERVENCI

-

V

DOBĚ

DOZRÁVÁNÍ

V červenci - v době dozrávání -

vyhlédla jsem z okénka»
Předvečer byl fialový:
tryskla smělá myšlenka»*•

Návěj citná» Rozlet duše»
Délka dělí dávný stesk.

Co v pasu ti zbývá z ralżin ?

Nejisoie» - Vůle bleskl
Smlouvo zráno uzavřen©

se živly, s bohy tu i taa»
Pohnutka je ^imolídská»

V cestu směle se vydám*
Nenadále skromný veršík

- tisknui rovněž v červenci -

utkvěl jrko mene těkal
na té ranní intenci*

Přes les, řeku, pole, střechy

via Březí - Osov© *
plyne dávná připomínka

azurem do Tssova.
Zvony mluví, ^onS běží

s lid sprchá k slew os tem»

x/ "Pod *ípy let je tíže být snu Věrný
tankrát. kdv v?í« bvlo bsz hranic" - Viktor Dyk.

Barvy květů v kraji věští
že srnuSton nikdy nerostem*

Cíl mé oesty

(zvláštní problém)*

Dobrodružství some 11 faut.
Kočí zručně koně ilehá,

efekt zprava nalevo«

Videch s pozdravom pM pohledu
na všř, á«W* zahrady.
Vjezd byl sice kovslírský,

al® odjezd bez rady.
Náš společný chmurný démon

episodu osnoval,

hlukem. zábav nečekaných

shledání nám ztrpčoval.
Buben plašil py a konž*

Lid bavil se velice.
|ítí^lo vzácného shledání

rozprchlo se v muzice*
Tout le village décoré
d*une vieille "jeunesse dorée***

Jako kdys nad JinoSovem

vznáší se tu otazník,

žfejrně hledáš jeho vznik...
Msd b$h roků povznesena

plyne Touh® orosena
slzou dávno tejsnou.

/grcedlo^duše, 1945?
tatow~ v t&llkB ohledech - jedinečná
báseň se týká prvního znwurhledání
Ä.P» s Otomarem březinou v Tsswů u
J. Demis nikdy v polovině dvacátých
-iw ” po víc® nd 35 letech /

Deml
Jakub

KDO

TO

U M Ř E L

?

Styři lidé spěchali,
ßby au s&ili úmrtní arsku. Když 3$ &VÍ4M1

řekl s Počkat■: chvíli,

$ežtě neumřel*

WHl® ležíš nčco na srdci Ť Zasmál se* To 3$ všecko ?

Ano, to 3© vSecko.
Sajete se nám 7

Cfcrnn Bůh I, svět

krásný*

x
Jedne paní poslala mu bábovku s čokoládou s

■andlomi*
Prosím vás, odneste to f
x

Také dostal tšžkou potrolovovou lampu a

na krku $í visela cedulka s JKr slečny

X.I*
x
A kdy2 umřel, nešli na stole rukopis s
Láskta se vyskytuje na semi á®3*1011
tisíc 1st*

Všechny ženy všdSly»

chvíle přišla.
-11>

>í

(a poaůstalosti, 25»$.l^^ - přát i', t
«•

Än<j»h va»sa nahlikov^n 0\vAk
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Krev (I Voda) Jeho Na Nás (A Na Naše Syny)

:
Dítko

NOSTA LGIE a NONSENSU

Ochotnisky kroužek - O^VS i Obvodního kulturně-vadělávacího střsdiska) Brno V uvádí od brošne 1968
šolepově ulici třod Kažteny) - nyní přechodně v budov3 Lidového ciosu na íAusilově ulici
(v dusovicích) úsp-ždnfe - při stále zaplněném sále - J^Mtín54ého "medium-fox-thriller
” 1959 - AhAKAS.
M
M ■* «*«» —• •• —
*«
*
w

mm

MM

«* *• A*

«O1 WS* '»

V setmělém sále (v jehož jedné polovině se - při současném vyu
žití tradičního jevíšlátka v pozadí - na jednom spojovacím pra
ktikáblu © jen mezí několika obyčejnými i "surreálně* uprevenýM
židlemi - hřeje) objeví so záhadný "Buttlerw-^adek a obhlíží přiorsvenost scény; po nS® uM nás vláká jeho ne'ůmV ťejeraný pán (v
bílém fraku s áíftwiským podšitím. Mosů) ghrigtoforo, aby née vtá
hl - íROžno.li tak í'ci - "do děje”: slTbu a n^“poutavý večer
ve společnosti přátel "Krásný/h dnů”. Ti přicházejí, každý se
svým sn®mř ironicky povzbudivě vybízeni ke svému vyprávění jejich
impreesáriem (vedoucí obvodu vodního o lesního hospodářství, Am->ri .'anka, ba i správce statku z Bílé pod zlozem - Adolf Hitler)
al® sotv« pustí jeden své vyprávění, už do něj vstupuje duläí
'je jich stéle vícet lidí, herců i snů - ©Ž je jich celé jeviště
a t hlediště); a tak - protože každý mele “jen tu svou jedinou",
'«niano ovčam brzy jakési ušlechtilá symfonická melánž, a látá po
sléze hudebním efektem a postrč na dál dirige tstvím Cbristpfbrgvú? k vlastnímu "příběhu”: to jo jakási předehro a současňB vý
stižné předznamenání toho, co 5® tu bude celý večer (formou i ob
sahem, slovem i obrazem) konat a dít*

Je tedy zřejmé, i® ANAřUc. je
pásmo velmi volné přirsa vá
ných asociací, spíchnutých dohromady nití jakéhosi "děje” - ostetnS dost vágního a nedost povodního (hodný synovec Jirí Vlgok
i je svou milouš tetu - 3 bytnou - AŮ^enu aniž ’•áinčvi proč s
vyber si od "vrazoy bez motivu” pres eamusovský absolutní Čin až
něk?m k jerryovskému
nelzt« ovšem nevzpomenout ©ni na vnějš
kově přepasenou pěstíš Dostojevského Zločinů s trestá); ©1®^vtip
né © vynalézavé re?ie i "scénář** sá$ (těžko mluvit o dr&matickáia
textu) nás ovšem «©přestanou upozorňovat, že "příběh"^je to poslední o co tu ve "folk-thrillera" jde - a půjde piltřetí hodiny
ýíf

Jde zde opravdujcn o neJnezbytněJSí pospojování motivů., vnějško
vě rámovaných vřudypřítemným aranžér st vím. a - managerstvím - Chri
stof ořovým. Tenhle Christoforo ee svým - poněkud šfastněJi vy
fabulovaným - ölteregein,-sluhou, tajemníkem i - (Jek Jinak na kon
ci XX,století)hlídačem? gorilou - Radkem - není také nijak posta
ve původní, ba Je dokonce velmi literární: od časů nejranějšího
romantismu všech obssrvsncí známe tuto postavu světem povívající
ho unaveného Ďábla (Padlého Anděle g Ještě bělostným perím na ru
bu šosů)? t hle není Jen bezděčný Mefisto (ironický,aranžér a
komentátor) naší pokomenskovsku lebyrinthoidní poznávací faustiády (ovšem vždy: bez Ráje srdce O, Je to samozřejmě i mnohonásob
ná inkarnaoe Satanášova, utekší zpod pera Thomase Mana® (Doktor
Faustus, ’feria kouzelník... ) a také, setaozřeJmč, další vtělení
nesmrtelného berného Kocour© Bulgakovova - abychom vzpomněli Jen
ty filiace vůbec nejbližšíj s druhé strany má tento pán i někte
ré stopy podobnosti s fysiognomií wildovského dandyho - ovšem b z
krásné dobromyslnosti (vždy slunečných, vždy Jupit^rských) wildewých per1 doxů (vždy s květem slunoSníce anebo ©spon zeleným kara
fiáte® v klopě).
Jenže při téh^® inventarizaci " ičje" o hlavních'’postav" samozřej
mě pouze zjižtujeme to, ne co vlastně upozorňuje - autor i reži
sér v Jedné osobě - JM.Pitínský - už
záhlaví svého plakáta
(své v pravém slova smyslu zas jednou poctivé "divadelní cedule"):
nejde zde o dramą v pravém ani posunutém slovo smyslu, ale o své
bytný útvar scénický - řekneme tedy me■ >i am-f qxt th^ar , Jehož srny
šlem rozhodně není zkoušet sebe i puCIiKÜra“po cóB^jc^ňoao večera
onou specifickou kvintesencí střetu lidských osudů v Jednom Jedi
ném strukturovaně modelovaném konfliktu (s podobenství) zvaném.
divadlo»

O co tedy vlastně Jde (o tuto základní itázku Jsme povinni si po
ložit i kdyby si Ji nekladl autor- i režisér - sám) v Pitinského
thrilleru ? Jak Jsme řekli : klíčem není ani rámující huTIs i áflov8^~iňí?fénce Christ of ore (třebas - zejména v závěru večere dodatek
n§ nadívaná Jakousi filosofií) ani (a to už vůbec ne) absurdní
"příběh" hodného Jiříka a milé tetičky (příběh osta ně rozpuštěný
ve své účinku schopné konsistenci’”^ záměrným - ale pro divadlo
vždy ošidným - setřením rozdílu mezi "skutečností" e "snem").
Dlo našeho názoru Je treba klíč hledat nejprve v onom - no první
pohled záhadném vročení : ”1959". které samozřejmě udává - má udávat - současri i Jakési předznamenání (Jakýsi notový klíč) a
být la ičkou thematu s hle isks (neJmenovaného, ale semozřejmého)
mirta děj® (tehdy Ještě naposled CSR) a Jednoznačného určení
Jeho času - poslední rok let podesáTých našeho XX. století.
5teme-li (vnímáme-li) AKAMS takto, Jako pohled naząd, pak ho sa
mozřejmě pochopíme brzy Jako (zejména v první půlce večera) neo
byčejně vynalézavý sled plynule - a ovšem poeticky asociačně naskakujících obraz , vybuchujících s bohatostí, rozmarností i
efektností výborně namixovaného ohňostroje : Je to podívaná , benátgká noc opravdu vysoce inteligentně inscenovaná a^c^tlivé ne3esôvôňT~s lo ikou vševědoucího básníka i dovedného ohnustrůjce tedy Jakési scénické ł ásnické pásmo rozi ořívejíeí se n~‘ thems roku "1959".
Nedá se nic dělat, musíme se - my dříve narození - smířit s
Že doby i našeho mládí se Již stávají -objektivně- esteticky při
tažlivým fenoménem právě dík náležitému časovému odstupu ^běda?

bezmála třicetiletému); i přihlížíme nyní (pocit dosti zvláštní)
tomu, co jsrae dřív gili bezprostřední o jedinečně - po třiceti
letech ještě jeinou”a s odstupem, s distancí, propůjčující věc oni
jakési úsměvné qŽ ironiekI7~ä HlEvnä~ô^Hm~nostôlgické kouslo
(mimecho lem, jakožto přímí "pamětníci" musíme se přiznat bez mu
čení, Me v tomhle zrcadle autentická "padesátá léta” ani v nejmenším nepoznáváme - ty roky byly nepopsatelně tvrdší, obyčej
nější i zasSdrsněji-lyričtější - aspoň pro nás l; ale o to zde
ovšem nejde..») : co jsme vnímali jaxo banálně přítomné ę samo
zřejmé. je nyní v magické kuchyni čaru (který je tím jediným, za
to ne.josvědčenější poetickým Čarodějnickým kotlem nejen páně Pitinského» ale vlastně odjakživa všech básníků) před našima oKima
přetavováno v jakási nadčasové, obecně platné podobenství, hod
notu bezmála věcnou»
Ano, reálie padesát ch 1st (vlastně ani řádně noodklizené z naše
ho podvědomí - i povědomí): všichni ti'üanzalkov© a Zikmundi, Ru
dolfové Cortézové, Fidélové Qsstrové, jTlvispvé Prealeyové, ba i
kra-sobruslořky (dávno zapomenulých & ^hítyu zas neodbytně neská
kajících jmen)... - ještě žijící p a'přéčec.až nežijící defilují
ještě je mou před našimi skeptickými a\nevěř^cXmo očima jako pří
zraky, na írsjící na sebe podoba najpřV nyvoa a groteskní i stá
le víc až frankensteinovsky - upíří: takše tušíme ibsanovsky hrůz
né ; "Kdyžjay mrtví z Živých procitáme'* a ovSsia i hřbitpvnč ne.dedveřní : ”*ím Jsme /byli/ my - budete i Vy"»
Je to jasné : KOffggäiS a - NOSTAŁGIS jsou největší dvě múzy J» A.
yjtínskéhp, a ’gIulTT jim to oospolu znamenitě. Ze stavme se nejpr
ve u té zdánlivě mírnější, u NOSTA^GIS. Bylo už - před krátkou
dobou - konststováno, že soucíoK^fořum života i umění zov-lila
silná vine Ijostoggle, nostalgismu (nejde tu ověem jen o součas
ný "come-bscE’”'"- ořita3Iíve”naivních, a ve svém bezbřehém optisismu ©M primitivních: zakrvácených i blyštivých současně, jek
pro tu c vili poodložená katovská »ekore - nojde tu jef o “coraebeck” let padesátých, světové aktuální) - a že dpkonce v kontex
tu soucesnéhó, 'po stmoderního umění, které sí teprv ^ledá své jmé
no, se začíná mluvit o soudobé umělecké periodě, o současném umění - na rozdíl od definitivně skonavšího unění moderního (ze
nímž poslední hranu zazvonil skon Andyho Warhol?) - jako o jakémsi
^oetal/iismu, no;-, tsl^ic^ém ^mění» Dobře, máme tedy nostalgické umenf : to neznamenS nic" min a "nic víc, než Že zas jednou se po
hled (nemaje co nalézat,v budoucnosti) obrací nazad : jde tedy
současně o historismus i o romantismus, něco co se v dějinách uč
inění nepořářTvřácTi
Pro současné mladé umění je to však bezděčně výzhamré svědectví:
neraohu-li nejít sám dost přesvědčivý výraz vlastní, soudobý, obra
cím se - v tomto případě - k minulosti ne tak dávné; hladem roz
cestí dne ního scestí. Je to stejná cesta nazpět, cest' Jgátk^,
uložená nám i svitu za POí/nÍ (jako ve stegnojmenn m filmu”ÁSula^zeho); a - i když jde o rovinu zcela jinou - přece obecně pocitovaná potřeba katharse - ’’Perestrojky** a "Glssnosti” - nazýy
vat v jci pravými 'jmény, vidět je - demy this ováné - (a tím ironic
ky i novč mytholowisované) - jak,b^ly : abychom mohli jako ten
Vlk převlečený za balíčku v «5ervône Ksrkalce : nás samy "lépe
viděti
2eĎéči takovém pohledu zpět - zejména oblížíme-li se 2 nepevného
terénu (a budiž^řéceňÓl^ž^Tosminu značně nepevného !) - zmocní
snadno člověka dějinná závrat. Že při takovémto jednorázovém oto
čení se řás snadno zmocní pocit bezvýchodnosti, nesmyslnosti vše-

ho dění - to dokszuje zvýšená frekvence prvků NO&Sjg^SU, ruku v
ruc> jdoucí (neřeži u f i tins kého) s naší soudobou ŇO$TÄÍgIÍ> Kon
sens - pocit nesmyslu^ absurdity - narozdíl od $o7talgle 3e vsak
právě to nenové, čím nás v míře vrchovaté zavalilo moderní umění:
od Alfreda Jsrryh© ke Camusovi^ k ßeckettovi, k absurdnímu divad
lu - abychom mluvili jen b rovxně divadelní estetiky« V poetice
nonsensu jo tedy ritínského kreace nenová, třebas jeho pojetí
nonsensu se# ovšem poněkud aktualisuje; aktuální je však v pří
tomnosti a rozvíjení nostslgického pocitu Života»
Pitínský ja jistě víc řás nik než dramatik (& chceme-li už, tedy
bésrík sceny4 než jeviTUni^^ra &a t ik); je dost paradoxní? že to,
ôô~ŕôsTiľu5s» jeho pojetí (na sodně rozlisovaného) poetického gásmg od Pásma Apollinsiroví a - Nezvalové (Bieblova) - není však
nostalgie * (tsk Si onak vždy přítomné již v samé mothodě uplýVevéhčTJ KIrakkeitovsky - pantheistic kého toku, splývavého závoje Májins), sie Že se této - rolativisující infekci moderního umí.ní brání - dal^í poděděnou "zbraní" moderního umění - jeho absurdi
tou, Či u Pitinckého spí* o nonsensem.

To lze vysvětlit kontextem : v na em budovstelskéra prostoru ('a už
vůbec v prostoru padesátých let) nebylo na nostalgii, sni vůbec
na melancholii místa* Ke tuto povinně optimistickou potáčku Zahy
nul - přeneseně i doslovně - již počátkem pOtých letnikdo menSí
než básník Konstentin Biebl (přinutivší mimochodem iJ sama sebe
hledět BEZ (BAV vst'ío slunné budoucnosti ...std), - X^nstantin
Biebl, 3®^°F"po div uhodná obraznost jako přejatý ze země «Jitřní
svěžesti nesla v sobě už o le vždycky i smrtelnou, (přírao wolkerovsky klinickou!) Špitální infekci těžké melancholie, $ vzpomeňme
i n to, Že bés.hík tek brutálně titální jako Vítězslav Nezval byl
okřikován rýma ovskými tkadleními (práv* tehdy, v polovině 50tých
let) za svou - t’Sknící - báseň láoře ( ”0 ^ře, Čím je Ti mé hoře”)
- kulturně historický fakt, který" gš- mimochodem , nejen u nás,
bez obdoby - , že byl okřikován pohoršenou pokrokovou socialistic
kou precujígí veřejností (on,mimochodem národní uďílccí) za pod vratnou báseň, kterou údajně demora isovel - pocitem blížící se
smrti - dosažené optimistická výsledky něeho budov^ání*
V naší tradici je tedy nos t^l>-ismus dodnes čímsi bezmála zakúzanýtn“-'! když na dr^hé sTrsně rautně odspoda bujícím v míře takř
ka inflační (vzpomeňme však - při nešem zpětmém pohledu - i na o e ob i tou, právě že jímavě hu ornou, nostalgickou notu písniček Su
chého a ’litra, které u* v nolovině“£Ofých~Iéf“byly právě pro tu
to notu - právej - poci ovány jako autentické : to jest aufcgt.ticko-reformisticke - neprolhaně /to jest-teskněf současné^-, a tedy
z hlediska, establishmentu vždy spíše trpěné, než laurem vlnčenéj
leccos tu nepovídá v tomto směru i exemplární sebevražda slitroV© , zákonitě následující po zardoušení právěže - nostalgicky
úsměvného - životního pocitu let Šedesátých); v tomto smyslu má
Pitínský dodnes Široké pole pro uplatnění svého "vzdoru” vůči
Tsou)časnosti : nastavení istorické perspektivy je stále pocifováno jöko něco bezmála revolučního (nebot jen v tomto zrcadlo 1z«
uvidět kdy a pokud byl a je - král - nghý).

/22^£Qíí2íÉQ£/

Jiří Karásek ze Lvovic

HYAKINTHOS

Ty milovaný bohem ais té Krásy,
Spartánský královici s vonn^a jménem,

Na rtu se chvícím, láskou roBníceném,

Jak macešek trs s modravými vlasy.
Se zraky, v kterých fialek stín splýval, *

Já nezávidím Apolla ti lásky,
liry hbité s diskem, o Svárlivé sázky.

Náručí po sléz, v

jsi odpočíval.

Jen smrti závidím, již tobě daly
NejdrežČí náhle ailencovy ruce»»»

nechej! Sít, kd© ran© milovali»

dál© steusené dni íäarná, vrátká,
Co v touhu voní, z krve trysklé prudce,
Jak dary smrti, hyacinty sladká*••

/Endymion, 1909/

UPOZORŇUJEME

Miroslava Nováková-Skalická, Květiny v historickém prostředí_a
úS^AS^SSS'SoľJs*» Krajská stř disko státní památkové péče 9 0chrsny přírody, Ústí nad Labem, 1987

V padesátých letech Státní památ
ková správa (v likvidaci) nejen
se neu o porušovala, ala přímo zaka
zovala někdejším kastelánům tzv.
státních hradů a sámků květino
vou výzdobu v historicktfýív inte
riérech slohových instalací. Dů
vod byl jasný 5 nabylo žádné odborn
né literatúry, .které by v t mto
sn.ru mohl5 být vodítkem pro ne
jistý vkus případných ochotnicVeh rukou, jež by asi víc poka
zily než prospěly při rekonstruk
ci této, ničím nenahraditelné sMky historického hradního či z mookého prostředí.
Tuto mezeru nyní zaplňuje - po
mnoha lotach,soustavného bádání
a hlavně v Život uvedené praxe vazašství historických kytic nu na
gich hradech a zámcích - sličná
brož urka Miroslavy KovátLOvá-5k&lické,ktc?l ae pro no Se pomferysTe v ýistém smyslu i ve světo
vém sěříkku - stale zskladataMou
osobností jakési nové odborné?a
kdoví, zítra už vědní disciplíny:
(či spíB umělecké discipliny):kul
turní historie květin a jejich vszačství (jako součásti historické
ho interiéru)•
Všestranné erudovaná a zvídavá
historické umění HiDr Hováková.Skglická , která Tedu "let venovílä právě uměleckému řemeslu,
tzv. užitému amhní (zde především
historii skla) argumentuje zcela
logicky : je-li uměleckým dílem
(třebas jen v kategorii umělackořemeslné) výtvor z porcelánu,ko
vu, dřeva, std, proč by neměl stej
né úcty požívat výtvor, jehož me
diem a látkou, je objekt séra o ^obě
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tak jo noznačně estetický (ba
dokonce jakási nejprvnější
sense přírodního krásna - krá
sna o sobě - rozpoznaná člověkeia) - jeho je květiny ?

Knížka je - velmi instruktiv
ně “ rozdělena do dvou čás
tí (nakolik dovoloval rozsah
brožury): souborné umelecko
historické poznání vyhodnocu
jící Historie květinové výzdob• - s na praxi orientovane

ní^arsnžma ř tato east 35 pak
lópIňánó^Eapitolou Typy kvě
tinových aranžmá, Druhy viz
"£2ZľiäíÍ£l£pLI&tÍrí|r~a^
Tautorköu~ällóv
} Suché kYétinoyé_argnžmá±
Vo svých historických p^shle—
dech/nadjiné poutavých,neza
pomíná autorte na všestranně
podnětnou, dodnes Živou, a
v jistém snąyslu vlastně urču
jící lakei Oriontu, hlavn stá
la aktuální ikebany, ala do
víme se i o IlnsOrn chrámovém
květinovém ^rnnžmá KUCKÁ,kte
ré dosahovalo (při slavná tech
v buddhistických chrám ch,ob
dobných co do florální výzdo
by nejspíS našemu Božímu Tělu)
výčte až 6 - 7 metrů, a jehož
věžovým symbolickým archite
kt urúm,bu ováným výlučně z kvě
tin, mechu, ratolestí a ji
ných přírodnin, musel věnovat
mistr-vezač s učedníky i ně
kolik dní.
Jazyk Miroslavy Kovíkové-Skalické ( jako4 u t4to sutorkyv$r)
JjLWZuaüAl {J

typicky ženskou Živostí, ©no bezp< ostř ností výrazu a názo.ností,která
aá do sebe n co bž z p irozené dikce
- do živote © všechjeho forem věčně
zamilované - Boženy Němcové} i když
uválíme, že zde jde stále o jazyk po
pulárně naučnýř př ce Lučíme znovu,
že je to zpravxdla žene (i když ne
pouze žene), která zná "hmoty nej hlub. í hlas”« s byla (už před svým
pádem v Ráji) postavena nejblíže pří
rodě - to jest všem - i zdánlivě nejcionším, a nejnevýznamnějším - a zas
nejrladším - věcem této země»
Knížku provázejí velmi zdařilé barev
né fotografie, bezděčné dokumentují
cí velmi početné a úspěšné květinové
exhibice, pořádané v posledních lo#»
t ch. autorkou s velkým úspěchem
na
četných našich hradech a zámcích (na
Vra ovö na d Dyjí, Náměšti nač OslavoUj ale i v Cechách), přímo v srdci
- jimi šáhle stonésob oživených hist orie kých slohových instalací«

Je škoda, že pro svůj obor tak živě
zaujaté, autorka přestala před nedáv
ném v souvislosti s odchodem na od
počinek působit v řadách odborných
pracovníků brněnského Krajského stře
diska stá ní památkové péče, kde měla
před časem příležitost tvořit spolu
se štábem zámeckých zahradníků, správ
ců objektů i zpřísněných milovníků
květin svou jedinečne radostnou e neopakovste nou "píseň beze slov”, vytvá
řenou z materiálu nejkřehčího a nes
porní jivčjšího (snad právě proto ne3“
krásnějšího): božských květů - samé
životní pěny.
"Kdo hoří - zapaluje", toto v: ta sto
krát plstí právě pro ..tiroslavu Kovákov ou-Skalickou, kt er á“hasvršTF stsTila odchovat colon školu svých násled
níků, o ichž věříme, že ponosou dále
pochodeň jejího krásného umcniT ”
Blíží se, ba už je tu, čas jara, nad
chází čas léta, čas květin, řofcdravujome Desátou 'Mzu, která první, pozdvi
hla k božskosti umění - práve v nas í
vlasti - až dotud plně nepochopenou
růži Scpfinu, lilii Patrarcovy Laury,
ba i ten hořký amarant nu eho K, H.
řláchy, Nezapomínáme, .ir a slev o : £větoslovo 1

Jakub Deml

VSTANU,

VSTANU,

P Ů J D U

I.

Od chvíle té, kdy úst« tvoje Septlsi

Stenia rai se podle slova tvého,
jsi šatkou Svátle.

Noní_'itrs _22i _ 3®éiného s
které by se, procitajíc ze sna,

neptalo tvých oSí: Smí a už. vstávat ?

Noc je tak tásná !
Maria přichází, zažne se rozdávat,

čiřikají

táci ve vidlicích smrků;

zaslechnou to hory, pozdvihují hlavy,

div si nevyvrátí krystalových krků -

kdopak jim je spraví l
Tam no konci sváta natrhlo se nebe,
rty se rozevřely ívloudrosti Otcovy,

Marl® z tebe

zrodilo se Slovo, Adam lidstva nový.
Bledne Hvězda jitřní, Slunce krev jí pij®«

mléko její ssajp, eemo v síle roste,
na Východu brány zlatým kozlem bije slySíte kdo jste t
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II.

V táto chvíli převalují se hráze světle
© proti Jeho proudu - nevidíš f

nesčíslné množství hlasův, očí a rukou
žene se v opojení. 71n<? taplé
s nozder zvířat Betlémských
vždy dál a výš

zachvacuje prosto» V zlotý saích

nebeS^anů křídla tlukou.
Gloria in excelsis.
Jeden z nich se k zemi blíží -

neininul se cíle ?

Všechno Je n® ně ta veliké a bílé.
Hrůzně velebné.

Noci děs i sláva Ins.
Oči Jeho tůně
v nichž mléko diamantů klokotá a víří,

duha na duha,

v
však každá barva, zvléčt
a přece promíseny. Láska i ztóL

Není neduhu í

v tomto pohledu, když se otevírá,

nemoc stůně
i

Smrt zmírá 1

III.

Pohnulo s® noř® slastí přenéramou,
nabraly dechu studny,WAbähly se řeky :

Dopředu 1

mnou 1

K Východu poj*dme, kde so rodí veky,

pryč jen z toho času, který Slavs nedbá,

Merií v S^'tlo, nebot kde jo Ona,
přestala kletba ?
Konala je vždycky, dosud divy koná,

proto, moje děti, k Marii chvátejme,
obnažsis své srdce orobodená hříchom,
Marii ho dejme i
Vstanu, vstanu, půjdu zpovědnice tichem,

lilií údolím k patě Svaté Hory,

povím, tam do ouška Matičce boží
Jáblu na vzdory
svoji tajnou vinu, a Ona ji složí,

ovečku dodrhnou, ne ramen® Synu*

Potom se obrátí na pekelné vlky J
Hladové krky,

hledejte vinu I
/z gozůstglosti , patrně kolem
v3noö7~nafTr$6O - z okruhu
Posledních veršů /

Pozn.: Tuto - dosud neznámou - básnickou skladbu Jakuba Demla
z jeho zcela posledního básnického období tiskneme - patrně
jako editio princess -* výhradní zásluhou dnes největšího znnlee Demlova díla, Jiřího Oliče, který nám verše svěřil pro
p iprovováné kompletní vydání Posledních veržú Demlových.
Jde zreámě o - mariánský v Dealovš poslední
tvorbě ča^tý/í římské číslice 'obalujeme. Nadpis /i verš/ básně
je ÄéjXpíy citací známá .ostolní písně.

Ad vocem :

"VÝBĚROVÉ PŘÍBUZNOSTI"

(Dopis Milivoje H.)

Milý virko,

<

Lelekovice, 1.Června 1988

pígu pár připomínek na konto n^äí schůzky o pořadech
na Selepeo ž předně raáme všichni dojem, Že se jedná o návrat těch
to celebrit do obecného povědomí a že by tudíž porady měly zůstat
na bázi informativní, nikoli d -lat z umění ještě další umění, Si
je "umocňovat" scénicky. Kachel samozřejmě bránit Zdenkovi ZP./
v rozletu, ale materiálu faktického je tam tolik, včetně samo
statného umění jejich, že je toho qž moc na ty 2 hodiny. A všechno
bude samo o sob?, na tolik strojící, Že by bylo zbytečné tu sílu
ještě nějak obohacovat, vedlo by to spíš k zmatení.

Spíš ať si udělají ochotníci pak něco svýho z Březiny, Váchova,
Demlo, atd. jako reflexi Si "na motivy"; nedovedu si to vůbec
představit. Byl bych rád, kdyby ses k tomu vyjádřil, mám dojem,
že je to i Tvůj názor. Ono by spíš bylo záslužnější zdfireznit, že
tyto osoby jsou ti sloupové, na nichž stojí naše kultura - i ta
Spn tná - a spoustě lidí je vlastně objevit a navázat u ničivědomí kntinuity, zájem q zapustit u nich vědomí, Že léta dvacátá
a třicátá jsou obrovským reservoúrem, z nějž lze stále bráti
vodu živou b vůbec že křesťanská kh&tur^je "spodní proud“, který
existuje stále a je trvalá, protože se živí ze vtěleného slovu.
Jak jsem tedy už napsal, viděl bych to spíš jako goiae - back velikých hvězd, seznámení a informaci.

ftäk ti všichni, co píšou automaticky, surreálně, malujou, dělají
divadlo, uvidí Be to všechno máme tady doma už 70 let a že se
to živí z jiných pramenů než je surrealismus, beatnici, punk,
konceptualismus a Že je to přecheává.
Ti lidé byli opravdoví a srali no kšeft i v té době relativní

velké svobody, protože se zaobírali věcmi věčnými* A budou to
velké příklady. Bílek třeba ve, ív/ době nemá obdoby., v. Bvropě,
rlriW'va'chaP. a- vjí cUtaí otLxHaa' ■
JrMćyiA Tvu? Mi Gun.

August hrabě Platen

TO JÁ SE VZCHOPIL
To áé se vzchopil za noci, za noci

hnán zas Kdovíkam a Kdovíkým,
Dal dlalbô vale, i veřejné $oei,

S Bolí pomoci

Za noci, za noci
Vyäel z bran obloukem gotický®.
Hřměl mlýnský potek ze szal jak lev řvoucí.

Já nahnul ss přes mostek vratký:
Tasí dole jsem vlny zřel pryč tekoucí
S Bodí pomocí

Ze noci, za noci,
žádná se nevrátila zpátky,

A tam nanore zas hvězdy planoucí
V hudbě sfér, ó jak ligotály,

A a nimi měsíc celý bSloskvoucí,
S

pomocí

Za noci, za noci
Zářil z té lil, z té strážné dálí.
Já pohléd vzhůru za noci, za noci.

Já pohled i nanovo dolů,
č běda, jaks trávil své dny, to ai rci,

S Boží pomocí
Za noci, za noci
TeŽ utiš vkrdci šarži fifíífiťu 6*^2 •
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PRO

J I Ř ÍH O

KUBĚNU

(Od Zdeňka Gáby)

4. Posle n* jsoio se dotkli nemírně zajímavé otázky gsnarucí.
Ä za to, že generace se nemohou počítat na obligátních 1520 let, ale Že ms«-jí mnohem užSÍ rozsah. Tak například Tvoje
generace 1936 (popí*. 19351 ziCubČna, ovanda, Topol, H. vel...
Chtěl bys nám o ní nebo zs ni něco říct ?

Ano í
* Samozřejmě: generací je do století (a ne jen
‘’Iiter9rn3w7~slovegně vzato, právě tolik, kolik sg jich urodí.
A zíleží ovšem, zda je přijdem počítat jen tak podlo oka nebo
s drobnohledem.
Nevím, je-li ^oje generace ”1936” dostatočné marrkantní reali
ta, a zda se jako ’^ojem prosedí.Platí tu totéž, co jsem řekl
o -ostavení svém na začátku : chybí též globální možnost konf-onMovnt s® s reálným Sase, oasovou realitou. V tomto smyslu
jsme i my "šestřtřicátníci” generace zazděná, třebas jsme zdán
livě- - a velmi nekrátko okusili palčivě sladkou chu* první tisksrs-scé černě, chutnající nicméně vždy po otrušíku a sebevraždě
(to Vám všem, tuhle "rozkoš" neotkusivším, zaručuji). Chgpu
však, že všemu co zrozeno, je nutno projít hříchem, aspoň tím
dědičným, to jest oním trs^ický-n "uskutečněním se" - a pro básnílw jo to vždycky - aspoň od dob guttenbergových, umom;it se
ti. kařskou černí.
Nutno říci, že předtím se básníci mounili v Šarlatu indiskrece
a arogance zámeckých ł hradních paní, pouštějících z palisád
dolů mezi Šelmy a déši růží své nelítostné rukavičky, a že, jeStš dříve, sušívgli dávní rioni, jediní zbylí po výprav« za
žlutým No í cm, svá znaxn£ zmáčená $ mořským svinstvem i příbřež
ním bahnem zaneřáděná roucho u arkadakých skal.
Básník - mezi tolika ostatními také básník, ale svým způsobem
ze všech lidí právě nejvíc Básnil:'“!jako člověk ?o...výtce) tu byl
vždycky proto, aby se neS^ív poskvrnil: T^ó^ss^TÓ^oyl“^®11 bás
ník svaté $ čisté lásky k ’’Pěním": každé světská "minne" je o
to eřestnějěí smilstvo, že ja smilstvem právě oné výstřední,
protipřirozené, dráždivé čistoty: ach toto nádherné smilnění
s hv-^zčtenii ! - Pokud pak jde o církevní hymny - víme, kdo byl
třeba Jacopone da lodi - a známe i sluneční hymnus třete svité
ho Františka z Assisi - t®ké poesie sv>. tcú si musela nejprve
odsloužit své mláto z/trrcených synů, a vyválet se do nafta ve
své hanbě - třeba sg tak dálo pod patronací milosrdného pláště
nejbližšího prísluSného Biskupa.
B^nne® prochází i takový Cl?uiisl - práv', on í toto zvlášľ utuhlé a hanebné bahno pýchy (rozvířené do nepríčetnosti Łřebe v je
ho siiHo ádně podrážděném vztahu k André Jidovi) by však
válo analysy vlastní, a ^byla^ by to věru jen analyse léčebně

piešťanská - ale také by nalámala tsk/ ryckls nad tímto básní
kem z největších a nejk?estanutéjších nosníkem z nejpyšnSjSichI)
svou mrzďckou berlu, vou královskou hůl.
A teň na jednou - od roku ne pozdí ji 193$» 1948 - jedna '’feenerace"
za drahou, terá se prostě nemůže, nesmí poskvrnit, jíž je ode
přeno - křtící, jordánské -povinné běhno. Je to králů, e je to
náž osud - osud nás dnes u« padesátiletých, e stonásob osud Vás
všech až poX né« etapovitú příchozích, po nás, kteří máme přece
jen třeba aspoň pc^knížce (óvande, ^uběna) anebo
po né ja
kém. tom Slánku ? próze Či básni otivt£né někde v žumpě tiskařskéw
oficiální černi (jako třeba dírek Holman)• .oproti tomu ty, Zdeň
ku Gábo, pokud si vzpomínám, ses už neaSl čas či příležitost po
skvrnit vůbec žádnou čertovskou černí tiskařskou (a neměl tedy
pražádnou příležitost lhát jak když tiskne). Ale isyslím, že ne
zrovna tím je ‘’deformována”, spíš Že třeba i tomu vděčí - za svou
pravdivost, ot'esnoa a neomylnou, srdceryvnou s Krev Syne Slověkc vždy znova vyzývající - nezapomenutelná Tvá LŤTOST*

Všichni jsme, z hlediska obce, -olis, společenství, národa, ano
i církve,.jedna generace za druhou, už padesát, nejméně čtyřicet
let , rodili takto "rozkročmo na3 hrobem" - přinojuan- ím nad hro
bem společenské nicoty - abych v usfařípově citátu parafrázoval
alovný. výrok. Semu.la Beckette. Co to znamená : společensky, jako
básníci rodu homo socialilis, soon politicon, vi-;stn^ noexistujeme, anebo jen osudně napůl existujeme - jako stínové existencesnebo přesně vzato, .en do včerejška jsme takto napůl existovali,
pokud jsme prostě byli ochotni přijmout, pokud jsme - “kožuý ve
své noci"(což je slovo zas prorockého Juliena Greena) - Pił^ąH
*hru»
m«»—«
Dnes je asi každému z nás už nesporné, že Člověk, natož ■ ásník,
může plně čít, to jest tvoiit, jen obcí. Ale stojné ták víme,ze
zkušenosti posledních lat, ne-li přímo posledního roku, Žo tn
polis, t«- obec - nemusí v Žádném případě zahr. ovát celý (před na
ší proslulostí a ambicemi pod ft ■••snesitelnou Lehkostí Bytí o
kolen jdoucí;"informovaný" vzdělaný sv-.t - colou tzv. ^eltlitoratur,
dokonce ani - jakožto nejblišší nišSí její možný před
stupeň - cel n rod, tzv. národ , nebo chcet-li - národní kul turu.
Naopak : ona Církev I Vlast, kterou oslovujeme, a doj Bůh i
oslavujeme, je nutně především $ nejprve Vlastí a Církví našich
Bližních, to jest nejprve těch nejbližších Bližních - P$ ürdei
a poDuchu.
V pra-xi to samozrejraě (podnes) znamená poušť, katakomby - a pro
nás, kteří nechceme vědomě převzít charakteristickou transmutaci
z "moci bezmoc V ch” v "bezmoc mocných’’- to jast osu.Snou proměnu
z prvotního po., i tis ování někdejších nepolitiků, snad kjvgi í tvůr
ců, v n politické, protispolečenské konání už jen politiků e dáv
no ne tvůrců - pro nás nechartisty na jedné a nonkófornisty na
druhé straně to pek často musí znamenat proti naší vůli relativ
ně uzavřenou -^otoobec, klsustrum: vzpomínám v tomto smyslu na
stejně sarkastická í“zlá~3škô~pŕôrookd slova ^rélíiiovo pronese
ná (při jejich poslední návštěvě u něj) k našim olomouckým přá
telům - o tom , že "Vy mladí budete ne desítky let dopředu, po
dobně jako ti středověcí mniši, odkázáni už jen na papír a pe
ro n.kďe v nejhluMl® soukromí - a Že kultura se, snad na stole
tí, vrátí jen k této rukopisné formo
0 slova,
která jsou jekousi bozdočnoa Kr .'líkovou^^vati, v z obě vlak pres
všechnu pompejskou bezútěšnost nesou už i -károJky, první jisKérky
nové naděje: uchov- telné právě j$. ,v těch Vinách a kek«toiäbach

•popelu u nic než popelu, holokaustického lidského prachu a zas
jen prachu ~ myslím tím samoarejme naši paradoxní existenci utajených básníků v národě bez básníků : a tedy v už umírajícím
národě , ještě chvíli -au ani ne náródě.
Nechci^ vymýšlet žádné programy. tlen obhlížím terén, konstatu
ji specifika. Prvním rysem nás všech ’’neporozer.ých" generací je
tedy podle mne (odtud mož ś i to generační změtení^ ona - na dru
hou strana zase lidsky nádherná - generační nerozlišenost, v níž
vedle sebe zasedá druh s druhem i přes jinak těžko překlenutel
nou propast půstoletí : jev zajisté nebývalý I), prvním rysem
nás neporozených zůstává ona nám všem společná zkouška Vylidně
nou, Odnárodnenou Nicotou, Společenským Vakuem: zkouška pro člo
věka, který je plně člověkem jen skrze svou lidskou pospolitost,
jistí: s nejstrašlivějších; na druhé straně prověrka ne jčestixě jší
a opravdu nejt žší, nejzávažnější : byli jsme - jsme a budeme
měřeni - už jen Bohem samým, tragickou hrůzností našeho osudu,
a svého druhu podivnou naší "nehříšností”, slovem nemožností
zhřešit- zhřešit slovem : my všichni, generace za generac£ v toi$to prostoru jsme táS”třóchu i podříznutá Betlémská Nemluvňátka,
Svědčící svými nezazpívavěími hrdélky v jeho ožství Ten Orgán
Vůbec Najvyšší - Božského Chlapečka Jen 0 Vlas Vyváznuvšího, me
zi lim někde ve stínu pyramid odpočívajícího Slova. Ve stínu Memnonove, Rozeklaného Kolosu - ach, Můji.árode ! - který jen^roI'2íS13P.i„ž2~YÉÍ_: ač rozdělen, zpíval - a Ježítiek, Slovo, Nespi,
A pod Hvězdami, v té jediné Jedné Velké Foci, Noci Hluboké Mu ^tomu Hpěvu Nad Propastí, ba: Z Propasti) - Předehře Rozumí.

(Jasy ss však Pohnuly, a zdá se, že konečně padá uqx na Hasmodeovee, že horodes se začíná svíjet ve svých vředech, a cesta z Egypta, ze stínu vše-ch pyramid, vede zpátky. Naší dobou je Naza
ret : ten Lazaret Duší Zraněných, kle i Tvůrčí Cílná Z/dtevého a
Milného ucha - to je mimo pochybu, Ježíš také až do svých tři
ceti let setrvával opevněn zdánlivou samotou mezi ochranným trá
movím otcovské dílny, toho Srubu Sroubeného z Cedrů Libeňských
i Dřeva Gofer•

PouŠt - s přece $ž ne pouhá Poušt - Katakomby a ne zcela už jen
katakomby : páušt v Naději, ulice podzemních hrobů, ba i ta Kloa
ka Maxima V Naději v to vše v Jediný Naději - to je náš čas.
Je t eba vystupovat ze ^Hrobů - jak k nám volá Arvo Vaaltcn, ten
to jeden so řtský, a současně estonský - jistý estonský a přez
ce sovětský spisovatel, který poskytl nedávno (podle Lidových
rovin) intervjú. samému Václavu Havlovi (když je tak o něm řeč:
rovněž Šesta-třicátník_u). Dějí se věci : sovětšíí soudruzi na
vštěvuji Kíavňl”stäň ňäší Disidence - a kárají tuto utáhlou tvrz
goebbelsovsky tvrdohlavé, hrobně bunkrovní, za živa se luxusně
pohřbivší ideologie: a kající disdence tuto kritiku zleva, kriti
ku z ultrepraya - přijímá.
Ale co my s tírr : V Naději ne te jen ta naše politika (NepolitikJ), naše polis-nepolis,ale i náš Hlas, Naše Vzdálené slovo, Náš
(donedávna jen jako Morový, Katolický) Rot : Náš /.oravský, ne
už Egyptský Nazaret (a ne jen samodruhá, paralelní metropolis!).
Učme^ se: aby Naděje nebyla jen Beznadějí - Až Lude čas Rodit.
V umění ' Ičení - Učme ss prvním pohybům slovi„ : tomu co je pod
Srdcem.

A také putujme; od člověka k člověku - Jak Ke Maa přichází Sas
Navštívení. Kde přichází (je přijat) Anděl, vždycky už se potká
vá i sourodá (spolunavátívená) Alžběta. Propast přitahuje Propast

sie i Samota Semotu : n tak se rodí Po 53 po itost. 2 Thébaidskýah
chýšek vyrostly první Kláštery - ale non 2 Klá;terů později Ná
rod: a to především nář Národ (už padnou, už nehodnou skoro rartvý). srs klaustra, Nazaretu, nemusí tedy být tak 214« Nnvíc :
Hodins Zvěstování podle ano zlatí palisády n.’ší Velké Moravy právě Ted« Jen rozpoznatiVgIíkost Chvíle l Nepřehlédněme - ale
naopak , ro požnejse v pravý čas - 5as Navštívení Svého I

To je dnes úkol nadgenerační.

A po-.ud jde o tu
: -vanče, Huyel» l^PQ i * « * x»L£n$ vyrůstal jsem mezi“S“áměIi^v*T-^P01» Hnvel, později
popřípadě mezi proseiky (k Synn <ovi nutno připojit jeMlTT“lán^
hartovou) f a ze vašeho nejvTc’ mezi"B-rcovníky a heroldy .áůz STcícTch, mezi výtvarníky (ModcK, .pblasa» později uiří _Kríž - ne
počít am-li
nadgeners'cnľ kol os Jôsefa Safe ŕ’iEô~W' Jahož stí
nu jsem viel to Štěstí po tricot let uHt~se jtráse’*iáouáSosti eis i 'loudrosti-rácy O - a když odečtu StsnkoviSq , kterého jsem
poznal jer na chvíli $
Zs pctndct let po v^Ie “Jme nořený h,e
ež rr.kdy v r. 1967-6 (jenom o něco málo později než Teba, Zdenku
Gábo, a Tvou skvělou lítost - to znamená rovněž pozdě - k aiLí-"*
Ikíli O 5 ř-kněma Weřníscne (Který se ks mně na délku vždy manlfeštcíně hlásil - Jednou roi poslal dokonce lístek z Paříže:
via Dost Do Donu, coá bylo dost pikantní, nabo£ tem jsem byl
moravskými Diorkury Skácelem a .4ikulá*kem natvrdo "z*Kázaný“ ani rosteni nesměl jsem týti v Domě Svém, v -rně - nebylo místa
v ospodě i), odečtu-li tedy i ternische , jejž jsem viděl jen
jednou, a ó níiaž^jsem ^r oral uvil p3r slov jen jedinkrát v životě,
a to ns mém prvním večeru v rose 1966 (a nota bone básníka o 45 let lodžího) - psk nutno konstatovat, že v n»áí^’ěsstotřicátnické” generaci byl jsem vlastně - Jako básník - V£4vck7 sám.
A hned dodávám : trpěl jsem vždycky, trpím dodnes touto eztrámní básnickou samotou, básnickou osamoceností, Které snad - od
Březinových dob - je u nás bez obdoby. Je prrv^.
val na. oočátku své ^‘literární dráhy* a Topol i poz 3« jl^Tronol navýsost
pozoruhodné) v a dnes jo píáe i ’vando (což zde uv'diia vs v^aa
respektu) - ale pro ně všechny to byl vždycky akt jaksi ältärnativní, ne-li dokonce - což ja případ Topila (podobně jako“tomu“
EyI5“u Shakespearu) j"kási pleše i cřísná střežený intimissimum- - (ze ímco) já jsem měl e mám dodnes - jen poesii.
■Nikdy jsem nestál - sni všeobecně, ani ve své generaci - o ji
nou Čest s jirý vavřín, rež ten kapitulský - o Vavřín Lyri^>*
V Lyrice je Podle
Arksnum V «ho umění, Nejostŕejsí'ässenca
Semého IV jo - Pr^-vČ Lyritfa, V Sobě Chová Sílu Bezprostředně
PÍodivou, Ono Apollinské Svatodušní PIAT i

Jak bych (byl) tedy mohl odolat pokušení Ukrást - Odehnat Do
Bezpečí své J^kynS - Sán, - A Právě že Sára - Skoro Všechny Pro
Tu Chvíli Nestřežené Posvátné Krávy Apollonovy
to Když se
navíc zdálo, •. tento dojem Elám i po 30 1 tech, že o n nikdo
v našich vlsstoch, a možné anL na světě, pr° tu chvíli vaxnb

nestojí, a j< k bych se v feto ?ituecx ,10hl ns^tát Je jiným Bož
ským Zlodějem Stáde Božského - © to
v sa^e Kolíocs, už jako
Msličký. Ze jsora si počínal lstivě, . že dosud Zloděje dvakrát
Mkdo Nezpozoroval f Ach Ano $ Apollon o Líně Ví, A ráé Výkupné,
Kterým Jsem úusel Svůj Hřích - Svou Samotu - Samotu Básníka Svůj Skoro Výhradný žžonsool Generační , ale i Nadgenerační Vy
platit - se jmenuje L Y A A •
Za tuhle maličkost mi Apollo pas tupuje tnebot tsprv ta 3 je vy
pouští, je nu po druhé, z mé jeskyně) všechny své - všechny mé
ukradené - posvátné krávy : všechny už nyní legitimně mé - už
ne jen u^ľohg jsoucí básně. A zeti© co mi ty svoje-moje krávy
Márlivě^I^rejně odpočítává - s určitým kolegiálnia poros měním,
pro svého '•’lamího (až příliš k cvútu se majícího) Brn iíčks,
Herm© (mého přece Patronu Ve Zvěrokruhu* ť^sla Bohů a tsjör s oduč tí ním vola I - ti-ebes Boha Vůbec Ne jdJMriho, Boha Ochrance
Lidí, Boha Blíženců Božských i Jeho Lidských) - zatímco Apollon
polít' všecky své z trne oné ovce, posvátné Krávy ných stád, mých
posvátných básní - zrovna jako ten^Sokrstes, abych se ne udil,
až je budu už jen pást (k?yž se ton sám můžu jít pást O . učím
se psát statě, poznámky, SlXnky z - toky třeba dne cis obyčejné
odpovědi ni p átels^é interwiev; - nepráví z lásky k přátelům pro naše vzájemné háv^tčvy, pxo hostovy pozdní zápalné oběti
bohů'1 zo všechny z; živa pohrbené, pro jeho ßnsto, pro Jardovy
Arch';, ' kdoví pro jaké ještě odV jnčnš, už ne t-k úplně mrtvé
schránky, už ne jen Mrazové tmrazící) Eoxy.
A zase: To Mení íkol jen Mé
Př stýM.

©harree, ©le nás všech, míštích

Oh Me, Hr Tak ‘Dlouhou A Tajnou Schovávanou Už kohra-jux Hrsju
Ke Dva Pretty aA !ř Vrbový Proutek x Hę Fsrtýřskou Fujeru uplá
canou, zr vne, jsKovlovSk - IP5 Jon Z BožskéhoDrchu / z tročky lid«
sk' Hlíny ,té vonící ještě Krví ^olc Hrnčířova, Prolitou Krví
Jeskyň“ u Čél&in, Tohoto J 'iného Posvátného Pole Jidášova, Po- _
1© Ju>nem Hnkeldnma* ' nudrého Pole Plného : třepů, Pole,
hra* ’^psol Krví Sám Livot, Pole Plného nespatřených včers je
ště zt ucených pvcí (a e jich tu všude kolesa nás jak střepů!),
dnes posvátný 1 kr v.

Ne jsem SéíEI.
Učím Se Hrát, ach hr.-ju — nejen neBořský (ostatně mrou - Pro
boha-út l - v(>nalezený)nástroj - Na nástroj Z sumnýře Víc Než
Trpělivé k-.-lvy i Na Kdct^oj kliřJnxo “olvičk© už skoro padesát
let každodenně znov© - vynalézaný).

Hrnju lía Píáfalu«

z22^ri‘22Y^ííí/

Viktor Dyk

BUDITELŮM

Jedinou zbraň v svém zápase 30t© měli:
tápavé slovo, veršík neumělý

s lásku svou a víru svou,

äe zasypat Izo jámu věků dvou«
Bylo vás hrstka« Kozum váží, soudí.

Tssklivě zjistil ^obrovský : Jsou bloudi I
Ja ztracen zápas, gogš náš vede kmen.

A vzdychl : Bůh bj? pomoci moh jen«
f!ek světoobčsn : Jek jsou umínění I
2Zspali vývoj, vidí to, co nsní.

Lip učinil, kdo p^isaknul se a

zrak.

Síra byl by světu ten náš nárůdek ?

Jak divno dumat o vzkříšení našem I

Slaboučký David rval se s Goliášem.
Snem svým jen, I4rtví, čelili jste všem.

A vaším snem lid stal se národem 1

/Domy, 1919-1924/

BOX

IX.

Walther von der Vogelweide, Tam pod lipami

Na střepech /své/volnosti (Dopisy Hořec-Kuběna)
Miloš Dvořák, Symfonie 'XX* století
EX í Václav Erben
Pvel j^anda» Básně (z knihy Opuka)
V základě kámen (recenze knihy básní P.švandy Opuka) =
B?vel *v-nda, Básní (z knihy Opuka) - přepsané - y _próg$
Vítězslav '-ái^k, Dß dálky odjíždí
Josef Svatopluk Mecha#, VodiSko bystrá
Otakar Theer♦ Be3 mi svých 1st
EX * Tengiz Aculsdze
Stanislav /ráz, .íodel nro píseň
Poulí n® Rus - z POlÍSÍ*11 srecenze filmu T. Ąbulgdzghp)
Jiří Kuběna, Šizen Těle A hlad krve
EX : Arnošt B
or is Goldflam
Miroslev Holman : BásnŽ (z knihy Z^ic^Víc)
Jinoch na Štítě ^recenze výstavy Břetialgv^-štorm

Rainer Maris Rilke, Slepá
/Knižní značka Břetislnvs Štorma/
Vojtěch Štorm, Břetislav Štorm
K/r 1 Toman, Pastel
Libprtgs Bavln -švandy (recenze)
František Gellner, Elegie
EX : Jan Lucemburský
Otokar Březina; Přátelství duíí
Anna Pammrová, Včervenci - v době dozrávání
Jakub Deml. Kdo to umřel ?
Ananas (recenze divadelního před tavení y
Jiří Karásek ze Lvovic, Hyakinthos
UPOZORŇUJEME : M.Nováková-Skalická :Květiny v historickém
prostředí (recenze)
Jakub Deml, Vstanu, vstanu, půjdu
Ad vocem Výberové příbuznosti (dopis Milivoje H,)
August hrabě laten, To já se vzchopil
'
DESET OTÁZEK PRO Jiřího Kuběnu
/od Z. Cáby/ pokračování II.

Viktor Dyk, Bud i t elům
12.6. 1968
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/z díla a četby/

Na Moravě
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