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SLOVO - OBRAZ - ZVUK - POHYB - ŽIVOT

VYCHÁZÍ X-krát do roka V REDAKCI Jiřího Kuběny

MCMXCII

IN MARGINE NAŠEHO

BOXu

NenÍ čas PROGRAMŮ, ale činů. Přesto na okraj toho, co klademe na stůl, aspoň tolik: naši
ctižádosti je vytvořit v BOXit prostor pro setkáni tvůrců, děl i myšlenek všech epoch, hlavně

ovšem naší kvasící doby přítomné, i tvořivý zápas mezi nimi, předjímající v současnosti sil
namnoze již budoucnost. Právě methodott zdánlivého kontrastu, často příkrého, methodou
básnivé asociace, silné jak úder pěsti, nastolovat nejen vědomí souvislostí a tradice, ale i dát
křísnout neutuchající Jiskře Zjevení. “Ničemu Nevěř, Leč Své Číši, Kde Je Číš, Tam Je

Pramen: Až Oplývá!” Naše revue chce především pomoci nastolil ztracenou jednotu naší
kultury, obnovit Suknici Nesešívanou, tedy neuzavírat se žádnému z proudů včera ještě (Či
dnes znova, jen s převrácenými znaménky) oficiálních, trpěných či zavržených, pokud ovšem

jsou opravdu tvořivé, svaté intensitou své vnitřní výhně, silou svého vidění, podílem na
kolotajícím životě - tom už teď věčném.

V tomto smyslu postulujeme katolíci tu, čili obecnost - ale ne jako znamení sektářstvt úzce
výběrového, sama sebe neomylně košerujícího (a co hůř: kastrujícího!) “křesťanského"

ducha, nýbrž jako plnost Vtěleného Slova, jež se nám vydává v celé své mnohosti, často

paradoxní a paroxysmatické (felix culpal), ale vždy jako milost a dar.
Posléze sledujeme i aspekt přirozeného apoštolátu Tradice, prosté a pokorné posloupnosti

dělné a z generace na generaci vždy znovu (a vždy od člověka k člověku - od úst k ústům)

předávané zkušenosti i zvěsti: o ne pouhé mnohotvárnosti dějin, ale i o jejich posledním
Smyslu, o Tom, který jednou provždy Přišel, Viděl A Zvítězil - jako naddějinný a zosobněný
jejich Střed i Cíl: Pravý Bůh A Pravý Člověk, Syn BožíA Syn Člověka, ‘ Otec Budoucího Veka"

a současně i "Děťátko" - nás všech Děťátko, nebo nic: tedy "Mythus", který' není mythus, ale

živá přítomnost - jediná realita i skutečnost, kterou vůbec můžeme ba musíme potkat - na této
Zemi - Slovo Činěné Tělem, obracené v Život, ten Věčný.

Znamená to tedy, že i když chceme být otevřeni všem a všemu, přece budeme propůjčovat
sluch a hlas především tomu ANO, hodnotám positivním a skladebným, třebaže přečasto

těžce vydobývaným na temné straně reality, právě na ponorném pólu života, jak je to umění
vlastní. Sstoupil Do Pekel - nepřestává být nehlubší Slovo našeho Creda, kteréje a zůstává
Credem Básníka. Ale i jeho zodpovědností: jsem si vědom, že to skutečně objektivní musí být

na svémdněopravdu tím nejvíc subjektivním, ohroženým, tím nejkrvavějším a nejzkrvácenějším.
Jakože teprv Krev Bičování, Trním Korunování a Ukřižování je prvotním i nejzazším
předpokladem (ale i důsledkem) - Alfou i Omegou prvního zázraku: tam na svatbě Amora a

Psýché v Galilejské Káni: ■ Zázraku VÍNA.
Náš BOX s realitou - i otvíraná schránka (někomu skříňka Pandořina, ale někomu Archa
Tabernákht, směřující co Úzká Brána k Věčnému Životu) je tedy nutně Prostor i Zápas -

Schrána Bytí i Prostor Pro Bití se (Bití o Bytí) - čili BOX (Osamoceného) Orfea. Přicházím
Z Pekel: Ale Ještě Jsem Nevystoupil K Nás Všech Otci. Noli Me Tangere. A: Kdo Se Ani Nyní

Netoužíš Dotýkat V Lásce, Hoď První Kamenem.
BOX Kuběny; Lyra (ta Harfka často Bezestrunná) je možná moje • ale píseň, píseň

která začíná, je nutně mnohohlas, chorál znící z věků do věků - věc obecná - věc nás všech -

nás všech: Lidí Dobré Vůle - jak praví básník. Však Ui Není Má!
(O. Březina:)

Když Nebe vaše okna ozáří a v žáru milosti
když na výsluní Vaše plody zčervenaly, trhejte a jezte
a svátou radost slavné vítejte, poselství véčnosti,
a k slovům jejím záhadným ve jménu bratří odpovězte!
■jZk-

August hrabě PLA TEN

Tristan

Kdo na vlastní oči viděl Krásu,
Běda! stal se navždy Synem Smrti,
Nikdy nezaplatí dvou daň času,

Ale Její Majestát ho přece zdrtí,

Kdo na vlastní oči viděl Krásu!

Navždycky ho bude Láska týrat,

Protože jen blázen doufá asi
Tady milovat a neumírat:

Koho jednou zasáhl šíp Krásy,
Navždycky ho bude Láska týrat!

Ach, kdyby se ztratil jako pramen,
S každým dechem ssál jed jako spásu,

Z každé květiny smrt voněl zmámen:
Kdo na vlastní oči viděl Krásu,
Ach, kdyby se ztratil jako pramen!
(přeložil Tadeáš Kopřiva)

Autoportrét s paletou, 1909

Umělecké dílo potká takový úděl, jaký mu umělec sám určil. Věřproto, příteli, jsi-li
umělcem, že se najdou tobě podobni, kteří budou milovat tvňj obraz, vložil-li jsi do
něho všechnu svou lásku, že budou lidé i v tebe věřit, dal-lijsi do něho celou svou víru,
neboť lidé hledají víru, hledají lásku, hledají i naději, hledají nadšení, hledají i bolest,
radost i zděšení a nenalézají je, a proto přijdou k tvému 'Jílu jistě, třebaže ne hned,
poněvadž konají jinou práci než ty, ale přijdou tím jistěji později, poněvadž jsi
nahromadil v díle to, po čem lidé toužili, co hledali v životě, a co nenalezli.
Bohumil KUBIŠTA

ŠEBESTIÁN

(v životě i smrti):
NE VE SNU!

Karel TEIGE

BOHUMIL KUBIŠTA
Jako nemanželský syn zemědělské dělnice narodil se BohumilKubišta
ve Vlikovicích v královéhradeckém kraji 21. srpna 1884za okolností,

výstavu Nezávislých (totiž fauvistň) pro SW Mánes. Tehdy naváže
syk s Maassem, Fricszcm a Braqtic»l,scz>tdmíseis básníkem G. Apot-

jež by z eugcnického a pedagogického hlediska odůvodňovaly hodně
černou prognosu: otce nepoznal, žil osamělé dětství džiny r chalupnickém hospodářství, jeho matka trpěla, než se narodit, duševními
poruchami, které zatemnily i její stáří. A přece student-primus na
ředíce vyrostl v krásného muže, urostlého jak jedle, s bezvadným

linairem, jejž zaujme nomen et omen (jméno a znamení) " le cubiste
Cubista". V Praze i v Paříži žije Kubišta nesmírně chudě. Tu a tam
mohl za nepatrnou částku prodal obraz, tu a tam dostal nějakou

fysickým zdravím. Vyšinula-lisckdy rovnováha jeho vnitřního života,
tedy tím směrem, kam intelekt schopný planoucího nadření i mrazivé
jasnosti a úžasně zkázněná a cílevědomá vůle sklonily misku vah. Na
studiích podporuje jej strýc, učitel. Na královéhradecké střední Škole,
kde o třídu výíe je jeho spolužákem K Beneš vyniká Kubišta hlavně
v matematice a v kresleni. Jehoprofesory kreslenijsou Hanu! Vančura
a Ant Hudec; kromě toho v malířském kursu Průmyslového musea
prof. J. Šíma z Jaroměře, otec malíře Josefa Šímy. Na začátku století

se probouzí v Hradci Králové čilejší kulturní ruch: 1901 uspořádá tu
SWJ Mánes větší výstavu a 1903 zde Čte Max Dvořák cyk
lus 4 přednášek o dějinách uměni, které daly v Kubiitovímysli dozrát
rozhodnutí býlí malířem. Ještě před maturitou jel se Kubišta podívat
do Prahy na první impresionistickou výstavu v paviloně Mánesa a na

podzim 1903 vstoupil na pražskou Umělecko-průmyslovou školu,
odkud po konfliktu s profesorem deskriptivy HeUcsenem a ředitelem
Xtibralem je nucen odejit; nějaký čas je na Akademii umění, kde
jediným ziskem studia je to, že se tu spolu seznámí ti, kdož se zakrátko
seskupí v Osmu. Na Rtmbalíkově přípravce studuje Kubišta akt a
potom přechází do všeobecné školy k Bukovacovi, jehož zkýčařený

pointilismus sotva mohl dlouho imponovat mladému muži, jenž se
v únoru 1903 vrátil jako omráčen z vernisáže Munchovy lýMaiy a
fascinován osobním stykem s Munchcm. Bukovacem doslovně ze
Škoty vyhozen odjede Kubišta po roce vojenské služby u pobřežního
dělostřelectva v Pulji do Florencie: více než na Reále Instituto dělíc
Belle Ani studuje v italských obrazárnách. K první výstavě Osmy 1907
se vrací do Prahy. Ve Vídni vidí Gauguinovu výstavu, kníž bylo
připojeno několik ukázek Bonnardovy, Cézanncny, Signacovy a
Matissovy tvorby. Velká výstava francouzských impresionistů
v pavilonu Mánesa 1907 byla jedinečnou příležitostí vypořádat se
s impresionismem kriticky a definitivně. Další studium, jemuž se
Kubišta věnuje, je docela jiného druhu, než jaké bývá učebnou látkou
uměleckých škol. V laboratořích profesorů Strouhala a Posejpala
koná pokusy s barevnými spektry a terči, studuje nauku o barvách a

zároveň analysuje komposice starých i moderních malířů. V letech
1909 a 1910 podniká s finanční podporou F. X. Saldy dva studijní
zájezdy do Paříže, kde spolu s A. Matějčkem a R Keplem připravuje

pochybnou zakázku. Honoráře za články, otiskované od 1909 do
1914 re Volných směrech, v Novině, v České kultuře, v Přehledu a
v Čase, nestačily ani na sebeskromnčjší živobytí. Tato theorctická
činnost, sekundující uměleckou produkci avantgardy, vykládajícíjejí
cíle a bojující za svobodu umělecké myšlenky, \ynesla Kubištovi pro
článek o "oslí malbě" (Boronali a Topič, 1911) známý incident
s malířem Uihnannem, představitelem salonního pseudoimprcsionistického malování, který shledal v oné stati urážku své osoby
a cti a přišel Kubišru do kavárny Union udeřit karabáčem! Ani
písařské zaměstnání neuživí malíře, jenž chce malovat veliká plátna

Na jaře 1913 se dat Kubišta aktivovat jako důstojník dělostřelectva
v Pulji; byla to jediná záchrana před trvalým hladověním.
Předpokládal, Žese za několik let vrátík umělecképrdci. Duchpevnčho
řádu, kázně a ocelové vůle dovedl se přizpůsobit reglementaci vo
jenského života, již snášel raději než s lumpenploretdřstvím sousedící
bohému. Klá jsou léta, kdy vojna se změnila ve váiku, v níž zrádný
osud chtěl, aby pevnostní baterie, které Kubišta velel, potopila
francouzskou ponorku, jež směte vnikla do přístavu: je nestvůrně, že
ponorka nesla jméno Curie, je nestvůrně, Že ji rozstřelil Kubišta, je
podivnou a ironickou náhodou, že v den a hodinu jeho smrti nebo

v den a hodinu pohřbu byla tato ponorka, vyzdvižena ze dna na
hladinu, slavnostně vráceno francouzským úřadům. Přes všechno
nepohodli snaží se Kubišta i v letech války najít trochu času k Četbě
filosofické a uměnovédné literatmy, pokud si ji mohl opatřit. Jen
výjimkou má možnost trochu malovat. Poněvadž mohlpočítat s jistým
zlepšením stých finančních poměrů po ukončení války, promýšlel
plány na avantgardní uměleckou revui, kterou hodlal vydávat. Den
před rozpadem Rakousko-Uhcrska přijíždí na dovolenou do Prahy,
setkává se tu ihned se svými druhy ze skupiny Tvrdošíjných, která se
I917ustavila (Čapek, Hofman, Kremlička,Marvánek,Špálaa Zrzavý).

28. října staví se do řad revolučního československého vojska a hlásí
se jako komandant pancéřového vlaku na Slovensko. Za několik dní
onemocněl španělskou chřipkou, jejíž obětí se stal v den příměří
v Paříži i G. Apollinaire; ve vojenské nemocnici na Karlově náměstí
v Praze se k chřipce zapojil zápal plic. Dne 27. listopadu 1918 zde
Kubišta zemřel po krátké, bolestné nemoci. Náhrobek na hřbitově
v Kukienách, dílo sochaře F. Bílka, má nápis: "Obsáhnout život

silným tahem "

3

Úděl prokletého malíře se neúprosné vrchem naplnil v životě i v tvorbě Bohumila Kubišty. Jeho životopis

je typickou kronikou chudoby, jež se ztíží v hladovou bídu, a není to jen nuzačení úřednických a potulných let,
není to bohémské živoření, je to trýzeň skoro po celý život. Když naděje vyvzdorovaná dlouhým rokům
pokoření a strádání otevírá posléze jasnou bránu zítřku, je sražena náhlou, absurdní, předčasnou smrtí.
Všechna zevní fakta, jež může zaznamenal curriculum vitae, jsou ve stínu těžké hmotné nouze. Dějc-li se
nástup umělecké avantgardy vždy ve znamení konfliktu a roztržky s publikem, byla situace, s níž se v Čechách
v letech svých počátků setkala Osma, tím kritičtější, že tu vlastně publikum ani neexistovalo. (...)
Obecenstvo není napřed daná veličina, s níž by se umělci mohli dohodnout, nýbrž je vytvářeno veřejným
působením umění. Jen umění probouzí v lidu smysl pro umění a nová tvorba produkuje časem nové diváky,
vytváří v nich nový smysl a nové cítění pro uměleckou hodnotu: nové umění dříve či později vytvoří nové
obecenstvo, nebol'i zde je určujícím činitelem produkce a nikoliv konsum. Hospodářská prosperita, jež trvala
do vypuknutí první světové války, byla pro uměleckou avantgardu časem bídy a hladu: malovat se přece muselo,
ale nemuselo sc jíst. Ostatně van Gogh prý prodal v životě jediný obraz a Seurat prodal jen dva. Život, tvrdý
pro všecky, byl nejtvrdší pro Kubištu; do ostrých hran modeloval jeho charakter: houževnatá, nezlomná vůle,
nej přísnější u kázně nost, jasnozřivý, strmý a planoucí intelekt, cílevědomý program, jenž nepřipouští ústupky.
Mezi složkami duševního ústrojí má u Kubišty rozhodnou převahu nadjá. Askcsemu dává vnitřní svobodu vůči
vnějšímu světu a možnost úžasné koncentrace mysli: vnitřní svoboda je vědomím nevyhnutelné odpovědnosti
k dílu. Tento život žhne jedinou vášní: umění. Jako hy sc snad všechny pudové a citové, iracionální a milostné
energie sublimovaly v tvorbu. (...)
Sotva kdy prošla Kubištovým životem žena tak mocné, aby vzbouřila vlny z hlubin. Životní nouze byla zajisté

tísnivou překážkou, lze však tušil, že tu laké působily jisté psychické zábrany. Kubišta je z malířů, kteří se
zjevnému milostnému námětu vyhýbají co ncjdůslednčji. Nejen u Renoira, i u Matisse, Modíglíaniho,
Zrzavého a Krcmličky a zřejmě i u Picassa je akt, přešlo a proto, že svémocnč formován a deformován, nadán
smyslovým svodem a přitažlivostí kouzla; i Cézannovy neohrabané figury koupajících sc žen jsou produkty
podobně orgiastickéscnsuality jako Ingresova Turecká lázeň a Poussinova Bacchanalia. Ačkoliv Kubišta na
škole i mimo školu studoval akt co nejsvčdomitčji, namaloval jen málo aktových komposic a postavy nahých
žen v Jaru a v Paridově soudu jsou prosty erotického zpřízvučnění. (...)
Eros, jenž je prasíla a arcan um všeho umění, jev Kubištovč tvorbě latcntním thematem, jeho varianty působí
hluboko pod zjevným plánem díla a jeho napětí je odreagováno v symbolických akordech barev a v jistých
skupenstvích tvarů. I zde chce matematický propočet komposice do krajnosti racio na lisoval horkou libidinosní lávu; konstrukce, jež měla ovládnou! vášeň, je však ovládnuta vášní, ratio je prolnuto iracionálními
elementy, početní regule přechází v mystiku čísel a nejlvrdší sebekázeň se mění lstí touhy v sebetrýzeň.
Poměrně značná frekvence autoportrétů, kdy pod záminkou, že místo modelu stačí zrcadlo, lají sc narcistní
scbezrcadlení, a četné algoiagnické molivy (Lazar, Epileptická žena, Šebestián, Polibek smrti. Oběšený,
Vražda, Pozůstatky padlého) jsou příznačné. Obraz sv. Šebestiánu je jistě zpověď: "zmučená tvář světcova,
bczbrannosi rukou připoutaných k stromu, ubohost obnaženého tčla, smutek, siré, temně šedé červeně
vyzařují tak sugestivně, tak hluboce lidsky, že není možno zapomenou ti tohoto obrazu. Tomu, kdo porozuměj,
bude dlouho zaznívali vesnu tento mlčenlivý výkřik žaloby na lidskou společnost ubíjející umělce” (J. Zrzavý,
Veraikon VIJI - 12,1920).
Na Kubištův atelier vzpomíná F. X. Šalda jako na opravdovou alchymickou dílnu, v níž byl uložen společný

archiv skupiny: "album s reprodukcemi děl velkých mistrů, starých i nových, pokrytými sítí rozmanitých
průměrů a průřezů i úhlopříčen s ciframi po okrajích. To Kubišta se snažil zachytit matematickou formulí
komposiční tajemství obrazu... Tento pokoj byl jakousi alchymickou laboratoří: zde mladá družina (Kubišta,
V. Beneš, Filla, Procházka) se snažila dobrali se methody moderní malby s tvrdošíjností vědeckých expe
rimentátorů a badatelů: zdesnažila se vyškolili si přísné a přesné soustavné myšlení o uměleckých problémech
formových, které ji mučily; zde připravovala se soustavným návodem k jejich řešení. K smíchu může být tato
snaha jen mělkému mozku. V pravdě jevila sc mi a jeví se mi úctyhodnou a dojemnou i v případech, kdy se octla
snad na scestí... Kubišta vedl tehdy toto zvědcčlční malby nejdále” (F. X. Š.: Za Bohumilem Kubištou. Kmen
II, 1918). Zvědcčlční malby! Doba, která od vědy požadovala exaktnost, vyjadřující vztahy zkoumaných jevů
číslem, a která naproti lomu pokládala umění za vlast indeicrminací, libovůle, náhody a nálady, prostě všeho,
co je nejméně vázáno řádem, stavěla proti sobě vědu, říši svrchovaného racionalismu, a poesii, državu
všemocné iracionality, jako naprosto protikladné póly, nespojené jinou souvislostí, kromě té, jež chce jejich
svárvzdornč stupňoval: čím precisnější budevčda.tím neurčitější bude umění. Zvčdečlělé umění - loť prý cosi
jako suchá voda, contradictioinadiccto, anebo cosi jako absurdnísmíření náboženství a vědy, vždy zkázonosné
buď pro vědu, nebo pro víru. Umění, věda, náboženství mají společné kořeny v magii: leč pravdy tohoto svčia,
věda a umění, čím jsou světštější a pravdivější, tím se stanou neslučitelnější s klamem onoho světa.
Svou povahou a svým posláním je oblast vědy specificky odlišná od světa umění, a přece jak básnická,
lak vědecká tvorba je dárkyní poznání, poznání skutečného světa a v něm skutečného člověka. Specifická
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rozdílnost i vzájemná
souvztažnost obou plánů,
vědeckého i poetického,
umožňuje, aby v určitém
momentu přestoupily
některé obory umění do
vědní kategorie (např.
architektura), anebo na
opak aby se z vědeckého,
badatelským úkolům
sloužícího vynálezu roz
vinul nový druh poesie
(např. foto a kinemato
grafie). Srovnávací děje
pis kultury, který by skrze
několik staletí sledoval
děje uměleckého i vědec
kého dramatu, zazna
menal by výkyvy, jež v jis
tém období navzájem
oddalují a v jiném sbližují
básnickou a vědeckou
myšlenku; avšak diver
gence se tu odrážejí na
pozadí převládající kon
vergence a čára, vedená
jako osa oněch výkyvů,
ukázala by tím jasněji,
čím Širší by bylo zkou
mané pole a čím větší
časové rozpětí by ob
sáhlo, že tu jde o procesy
v zásadě paralelní, o
komplementární způ
soby poznání. V revolu
cích, jimiž prošly a pro
cházejí novodobé vědy, i
v metamorfosc, již pro
žilo a prožívá moderní
Kubik (vlastnipodobizna). 191!
umění, zjišťujeme shod
ný noelický postoj, louž radikální kritickou revisi dosavadních koncepcí a smělý postup téže invence, která se
vzepřela zka me nčlým systém ům, dogmat ům a a u to ri tá m m in u losi i a pron iká do stále h I ubších vrstev s k u tečnost i
a možnosti, až tam, kde možné spadá v jedno se skutečným.
Otázka platnosti výtvarné geometrie je dávno sporná. V rozepři, která na sklonku trccenta, před úsvitem
renesance, pro pukla při stavbě mi lánské ho dómu, střet lase obě stanoviska, jejichž polemika nezmlkla dodnes:
stanovisko italských stavitelů, že umění je něco jiného než věda a tudíž v něm nemá geometrie co dělat, a
stanovisko pařížského superarbitra, že umění nemůže být bez vědy. Po pěti stale tich v zakouřených místnostech
pražské Unionky hájí Kubišta s výmluvným elánem kazatele v nekonečných debatách u kavárenského stolku
superarbitrovu thesi. Rozhovor s Bourdellem, jehož se Kubišta tak naléhavě, leč bezvýsledně vyptával na
měrná Čísla, jako by byl ozvěnou jiného rozhovoru, toho, jejž zaznamenat Důrcr, když Jacobo de Barbari mu
odmítal svěřit tajemství svých proporcí: “Ukázal mi obrazy muže a ženy, které udělal podle určitých měr. Byl
bych tehdy raději poznal jeho thcoric než viděl neznámá království!” Zaujetím pro matematickou harmonii
malby podobá se Kubišta florentskému milenci perspektivy Ucccllovi, a text M. Schwoba z Imaginárních
životů se čte jako básnický komentář ke Kubistovým diagramům komposic. Také Ucccllovi se vrstevničtí
umělci vysmívali nebo litovali jeho posedlosti, která v této centrální projcxci trojrozměrného prostoru na
dvojrozměrnou průmětnu hledala cosi zásadně jiného než pouhý prostředek k zachycení předmětů, jak se
nabízejí zraku, a docházela ke konstrukcím a abstrakcím, jež byly opakem naturalistického perspektivního
zobrazování. Uccellovo šílenství perspektivy, Kubistova posedlost čísly zlatého řezu a jinými formulemi
5

Koupání mužů, 1911

komposice je všecko spíše než rozu má řské pedantství. Užsvou fanatičností není tento racionalismus bezvadně
racionalistický. Poe se snažil svou Filosofií skladby ukázat, že Havran není než komposicí podle předběžné
osnovy, metodickou organisací elementů, uspořádaných k zamýšlenému efektu; psychologický rozbor by
zajisté prokázal, že báseň nese nejednu stopu nepřiznaných vlivů nevědomých sil, jež unikly kontrole
tak plánovitě a racionálně vytyčené konstrukce. Naproti tomu matematicko geometrický řád trvá jako
substruktura i v obrazech, které jsou co nejspontánnějšíma nejbezprostřednějším, co nejméně kontrolovaným
a racionalisovaným výrazem hlubinných psychických stavů a dějů. Geometrickým faktem racionálno limituje
a temperuje iracionální síly; v geometrickém tvaru, jenž obsahuje racionální číselný vzorec postavený na
iracionálním, prolíná se vzájemně racionálno s iracionálnem. Geometrický fakt je znakem geometrického
živočicha, jímž je člověk. Poučnější než zkoumání méřického plánu oněch umělců minulosti, o nichž je známo,
že stavěli své obrazy vědomě podle zlatého řezu nebo jiných formulck, byly Kubištovy grafické rozbory
moderních děl, hlavně těch, u nichž by sotva kdo předpokládal apriorní disposiční schéma: v Munchových
obrazech, které jsou živelným a žhavým výtryskem temných sil nahé duše, shledal Kubišta často komposici do
kruhu a elipsy. Určitý matematický řád dal by se asi vystopovat i v automatických kresbách nebo ve výtvarných
projevech dětí, primitivů či choromyslných. Zákon - pokud tu jde vskutku o činitele souvisící s přírodními a
kosmickými zákony - nepůsobí méně, je-li ignorován: uplatní se mimo malířův úmysl a proti němu. Systém
barevných forem, jímž je malba, elekirisujc diváka, působí změnu jeho duševního stavu, vyvolává v něm
sensibilní a afektivní vzrušení i dojetí mysli magnetickou mocí své sestavy barev a tvarů, ať vědomě, ať
nevědomě organisované. Rostlina se otáčí po slunečním světle (helio- a fototropismus), železo spěje k mag
netu a člověk k lásce, bytostně, nutně, neodvratně a po zákonu, jako tělesa graví ují: tak skutečně přísluší
barvám, formám a jejich kombinacím určité tropismy, jež jsou stálé a obecné.
Wynekenův spis Der Aufbau der Form byl Kubistovi a jeho přátelům vodítkem při studiu principů tvárné
výstavby díla. Zjišťování a vyčíslení geometrické anatomie malby bylo Fillovi jen pomocným, opěrným a
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kontrolním postupem v přípravě objektivní generální theoríe nového malířství, které, odmítajíc impresionistickou ímprovisaci, usilovalo o logickou zákonomčrnou osnovu obrazu jako celistvého samobytného orga
nismu, vázaného vyšší jednotou než prostý nahodilý snímek skutečnosti, kdežto Kubišta byl až fanaticky
přesvědčen, že numerický klíč otevře záhadné poklady, odhalí tajemství tvorby, vypátrá děj početí a růstu
uměleckého díla. Kubišta chtěl co nejexaktněji v analysovaném díle číselně prokázat, jak se tu rozvíjí celkový
rytmus, na němž se podílejí ostatní skrytější a jemu podřazené pohyby. Tento rytmus, neodlučitelný od
emocionálního náboje díla, neboť je výrazem a výsledkem tvůrcovy emoce i podnětem a příčinou vnímatelovy
emoce, je definován vztahem čísel měřících fáze jeho pohybu. Kubišta hledal konstanty a normy harmonie a
členil své komposice v proporcích a v rytmu zlatého řezu. Básnická moc obrazu se ovšem nedá beze zbytku
redukovat na vypočítatelné poměry, křivky a přímky, na prosté rovnice, a matematická komposiční base není
zárukou živoucí poetické intensity díla. Pokud byla Kubistova snaha vypátrat pravítkem, kružítkem a výpočtem
prazákon souladu a souzvuku chápána jako jednostranný racionalismus, jako naprosté a holé popírání
iracionálních mocností, jež rozhodují, bude-li malířův výtvor fabrikátem řemesla nebo zázrakem poesie,
vzbuzovala evidentní nesouhlas. V kritice Starého a nového Mánesa (Novina, IV, 1911) připomíná Šalda, že

bez iracionální složky dílo není dílem a že umělecký čin je iracionálnější, než chtějí autoři z Osmy připustit:
“Všecka analysa kritická i historická má svou cenu ne v tom, že ti toto tajemství vysvětluje a ruší, nýbrž
naopak v tom, že ti je dává jak náleží naléhavě pocítit... Nemůže být díla uměleckého tam, kde racionální a
volní záměr není doprovázen hlubším podvědomým procesem životním." Šalda tu nechce “pokládati formuli
již za styl”, odmítá “malovaná dogmata, kde máme právo čekat malované básně”. Později v Saldově zápisníku
(1,5-6,1929, Několik vzpomínek na B. Kubištu) čteme: “Kubišta si chce rozumově uvědomit a matematicky
vyvážit tajemství harmonie, nevěda ještě, že kořeny jeho vězí hlouběji, než kam sahá rozpočet.” Úvaha O
předpokladech slohu
1911, odvolávající sek ta
jemným náboženským,
astrologickým, magic
kým i kabalistickým zna
kům^ některé věty z ko
respondence se Zrzavým
svědčí však o tom, že
Kubišta záhy vytušil, kde
v symbolice čísla “končí
síla rozumu”, a poznal
taj úplný, temný rub jasné
a střízlivé líce oněch
komposičních formulí.
Nejen konfrontace Šal-

Dvojník, 19U

dova a Kubiš tova názoru,
ale i podrobnější pohled
do oné estetiky kružidla
a čísla, jenž pronikne až
k pythagorejským zákla
dům, ukazuje, jak racio
nalismu, jenž je klasicist
ní odpovědí na iracionalistickou estetiku roman
tického rodu, dostane sc
vždy iracionalislické re
pliky; metafysický racio
nalismus záludně ústí
v metafysickýiracionalismus, protože od iracio
nálna, k němuž se nechce
znát, pouze abstrahuje a
vyvolává tím proti sobě
vzpouru iracionálních,
opomíjených, zneuznávaných, ale působivých a
reálných faktorů života.
(•••)
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Podle malířské abecedy, kterou doktrináři akademismu odvodili z arciděl renesance, jc možno ve velkém
vyráběl velkoobrazy, jež sice odpovídají těmto receptům, ale zato vůbec neodpovídají umční. Nelze sestrojit
obraz tak, že by malíř disponoval jeho tvárné elementy a komponenty podle napřed stanovené šablony. Ony
formulky zlatých řezů, bran harmonie, Šalamounových pečetí, kvadratury a triangulatury, přežvykované

oficiálním i neoficiálním akademísmem, jsou poslední zkamenělé zbytky pradávné moudrosti, jejíž poznatky
jsou zasuly a z včlší části ztraceny, snad navždy. Nauky stavebních hnutí a kamenických lóží neobsahovaly jen
žárlivě střežená profesionální tajemství o pracovních metodách, nýbrž také několik hermetických pravd;
mnohá konstruktivní pravidla byla v nerozlučné souvislosti s dědictvím posvátných staroegyptských věd,
orfických mystérií, s pythagorejským i gnostickým učením as kabalislickou symbolikou. Kánon, chápaný jako
osudová nutnost veškeré výtvarné tvorby, byl vyvozován z pythagorejské noctické základny s celým složitým
aparátem kosmologických vztahů, akustických korespondencí, řečí čísel apod.
Stavební huti a cechy hermeticky tajily své poučky z podobných důvodů, proč se hermeticky uzavírala věda,
dokud existovala svátá inkvisicc. Bylo podezřelé spojovat umční, jež povinně sloužilo církevní a světské moci,
s vědou, která odevždy byla na pomezí kacířství, která byla arcikacířstvím a musila tedy zastírat svá poznání,
své dohady, pok usy a speku lacc. Srovnávací his to r ie vědy a u mě n í nevy h ne se matoucí problematice esotern ích
nauk; literární historie vystopovala již v dílech novodobých básníků od Miltona přes Nervala, Poea, Máchu,
Huga, Gogola a Balzaca k Laulréamontovi, Rimbaudovi, Mallarméovi a Apollinairoví i v socialistických
utopiích esoterické ohlasy. O zájmu a smyslu pro hermetické nauky svědčí Kubistova korespondence.
Hermetická věda není zajisté vědou, jak dnes rozumíme tomuto slovu. Také umění minulosti, kdy řemeslné
cechy a akademie vyráběly na objednávku, není umční v našem smyslu. Existenční podmínkou vědy a umční
jc svobodná činnost,
Epileptická léna. 1911
necensurovaná a nckomandovaná vnější mo
censkou autoritou. Ve
stínu inkvisice musila být
svobodná myšlenka her
meticky zahalena. Ve
světle vymožeností mo
derních věd je zřejmé, že
by byl nesmysl paušálně
a bez rozlišení pohrdat
poznatky tajných véd
jako nesmyslem. Podaři
li se dešifroval jejich
bizarní texty, ukáže se
často, že tu bylo anti
cipováno několik novo
dobých objevů a možná
leccos, co se dodnes
nestalo kořistí exaktní
vědy. První z esoterických
nauk, která byla exoterisována, je právě geo
metrie, k u i t ické tajems tví
antických mystérií, sdě
lené Euklidem: odtud
snad utkvělo na malířské
geometrii nemálo záhad
ných aspektů. Herme
tické doktríny nejsou jen
apokryfním předstup
něm věd; jsou sférou, kde
se na určitém stadiu
kulturního vývoje prolíná
vědecké poznání sbás
nickým, jsou terénem
soužití umělecké ima
ginace svědeckou zna

8

lostí a jejich spisy jsou
často více básní než tím,
čím je dnes věda: dosah
jejich poznání není proto
slabší. Alchymické mys
térium transmutace není
tak docela klamem v po
rovnání s novými po
znatky o přeměně prvků,
a přece historický význam
alchymie, která byla ne
neprávem pokládána za
umění, záleží, jak ukázal
C. G. Jung, spíše v psy
chologickém než che
mickém plánu, kde nabízí
nejeden klíč k problé
mům imaginace a snové
symboliky. Moderní vě
da, která ve všech obo
rech poznává, že realita
má hlubší vrstvy, než se
positivismus, omezující
skutečnost na bezpro
střední danost, odvážil
přiznat, setkává se, pro
nikajíc jimi krok za kro
kem, s tím, co dávno
vytušila a uhodla poesie:
mnohem víc, než dovedla
psychologie odhalit z vi
tálních tajemství člověka,
mnohem víc, než dovedla
říci o lásce, je důvěrnou
zkušeností básně. A py
thagorejské nauky spíše
než vědou jsou nám nu
merickou básní a hudbou
všemocného rytmu, pro
bíhajícího vesmírem od
atomového jádra až ke
galaksiím, a matema
tických stavů, které má
příroda ve všech feno
ménech růstu, v sněho
vých vločkách i v nerost
ných krystalech.
imprcsionislický ob
raz byl opar a mlha. Ku
bistický obraz je krystal.
Lom 1910, Staropražský
Polibek smrti, 1912
motiv 1911, Vodopád
v Alpách 1912 jsou druzy krystalů. Vrcholné stadium kubismu bylo výstižně charakterisováno jako směřování
ke krystalu a krystalisaci (Ozcnfant & Jcanneret, La Peinturc modeme). Krystal byl učiněn svrchovaným
vzorem racionální a logické tektoniky obrazu, jehož konstruktivní armatura se dá vykalkulovat. Týmža větším
právem by bylo lze, jak podotýká básník Bláznivé lásky (Minotaure5,1934),v krystalu vidět příklad spontánní
akce a tvorby, tedy opak oné estetiky, která zakládá krásu forem na cílevědomé vůli k racionálnímu zdo
konalování cestou ustavičných korektur. Krystalem ukazuje příroda, jak vznikají tvary souhrou a protihrou
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vnitřních a vnějších sil. V skrytu, uvnitř kamene, tlakem z nitra k vnějšku roste krystal jako báseň. (...)
Kubistický obraz není ani objektivní imitací, ani subjektivní impressí, nýbrž integrací forem, linií a
barev v obrazovou celost; ony fragmentární aspekty, náznaky a zkratky předmětů jsou subordi nová ny architektuře
obrazového celku, v níž zvyklá tvář věcí posléze mizí. Obraz není popisem zevní skutečnosti, nýbrž novou věcí,
zrozenou z umělcova nitra, formovanou jeho duchem a nasycenou lyrismem.
Kubišta nepřejímá Picassovu dckomposici předmětu doslovně a v lakové komplikovanosti a podrobnosti,
která rozčlení obraz v bezpočet plošek a polí. Snaží se naopak zjednodušoval a omezit se na zřetelné a
podstatné linie a formy. V obraze Pierota 1911 spájí pohledy z profilu i en facc tak, že formč hlavy uchová
celkem souvislé obrysy. Sv. Šebastián, komponovaný z proniků elips, je plasticky tak vyostřen, že je spíše
kubistickou skulpturou než obrazem: na rozdíl od Filly, jenž je především kolorista, je Kubišta po výtce
plastikem. (...)
Obrazy dynamických dějů a duševních stavů: Epileptická žena, Šebestián 1911, Polibek smrti, Vražda,
Nervosnídáma, Magnet isěr, Vodopád v Alpách, Vlak v horách 1912, Překážka 1913, Oběšený, Nálet na Pulji,
Pobřežní děla v bojiaFakir 1915 jsou datovány letopočty, jež znamenají v Kubištově životopisu léta černé bídy,
trýzně, smutku a samoty. Ve vzpomínkách na společný pobyl v Paříži 1909 -10 v Hňtel du Progrés, rue GayLussac, píše A. Matčjček, že lo byla pro Kubištu snad nejíčžší doba. V. Rejchl ve vzpomínkách na B. Kubištu
uvádí rok 1912 jako hmotně nehorší. Nepochybně rok, jenž míjel za rokem, byl jeden hladovější než druhý a
nouze byla stále táž. Písařské zaměstnání v sekretariátu Klubu za starou Prahu, které byl Kubišta bídou
donucen dočasně při
jmout (1912), uloupilo
Yodopád r Alpách. 19! 2
dosti času jeho práci, ale
plat stěží postačil na
nákup barev, plátna a
několika knih. Když ne
smírně vratké existenční
minimum z minima vivendi hrozivě klesalo
v modus non moriendi,
když málo pro život se
stalo přiměřeným pro
smrt hlady, v této bez
výhledné situaci rozhodl
sc Kubišta na jaře 1913
vstoupit jako důstojník
námořního dělostřelec
tva do aktivní vojenské
služby, aby se mohl asi po
pěti letech, jak doufal,
vrátil s poměrným fi
nančním zabezpečením
ke své práci. Za rok na to
se vojna stala válkou;
bylo vyloučeno soustavně
pracovat a jen pár vzác
ných dní klidu dovolí
Kubištovi namalova i jistý
počet skizz a improvisací,
vytvořit jedinou sochu
(Hlava 1915) a nemnoho
obrazů a grafických listů,
z nichž některé patří
k nejvýznamnějším či
nů m v jeho život n í m d íle.
V posledních letech
před světovou válkou
Kubišta nuzačí a samo
taří. Žije a pracuje docela

sám, odcizen svým ně
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kdejším uměleckým dru
hům a spolubojovníkům
a poután nejhlubším přá
telstvím k jinému osamčici, k Janu Zrzavému;
hořkost vůči pražskému
kulturnímu životu, jejž
obviňuje z intrikářství a
konkurečních záští,stup
ňuje sev jeho mysli v dů
sledku mnohých zkla
mání až v šlítivý odpor.
(...)
Opíšeme-li nový směr
a cíl Kubištovy cesty hes
lem: rehabilitace thematu, můžeme v něko
lika dílech kubistického
období, v Epileptické
ženě a sv. Sebastiánu
1911, v Polibku smrti a
Vraždě 1912, v Oběše
ném a Fakirovi 1915 najít
dosti vyhraněné doklady
a předobrazy této lenden
ce,kteráscv akčním poli
kubismu jevila jako cizo
rodá a paradoxní. Epilep
tická žena, obraz utrpení,
hoře a soucitu, má děsi
vou psychologickou moc;
tajemnýšerosvitv syrové
žlutém a hnědém kolori tu a soust řed ný pohyb
čar upíná divákovu po
zornost na uvadlou tvář
se strhanými rysy a s bo
lestně ztupělým výrazem
očí. Sv. Šcbastián je vý
raz mučivého osobního
údělu, symbolický auto
portrét. Polibek smrti,
vykupující strázně života,
kubistický překlad stře
dovčkých cyklů Tance
smrti nebo basilejského
obrazu Baldunga Gricna,
má šeré barvy hrobní
Prosba (linoryt), 1915
plísně. Thema smrti se
v Kubistových obrazech vrací nyní neodbytně, symptomaticky a stále častěji: Vzkříšení Lazara, Šebestián,

Vražda, Oběšený, Pozůstatky padléhoa dokonce i Zálišís lebkou. Barva v těchto obrazech má převážně funkci
symbolického sdělení a zaklínání i tam, kde je, jako v Oběšenci, redukována na černobílý dvojzvuk, a
výraz zoufalství je zakreslen v krůtě a ostře se protínajících a lámajících liniích i v příkrém kontrastu
geometrických tvarů mrtvé hlavy s naturalistickou smyčkou smrtícího provazu.
Směřování k vnitřnímu thematu a v souvislosti s tím odklon od analytického kubismu dá se v Kubištově
intelektuálním vývoji doložit četnými citáty z dopisů adresovaných Zrzavému: “Modernost není jen planým
slovem, nýbrž kryje se za ním silný vnitřní smysl... Ovšem požadavek nového umění není nevyhnutelně
kubismus. Modernost se nevyhnutelně nekryje s kubismem. Považovat tudíž kubismus nebo Picassism za
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jediné samospasitelné dogma je omyl a nesmysl... Kubismus nevyčerpává všecku moderní látku, a proto nemá
všeobecného oprávnění. Přijdou ještě jiná a jiná překvapení. (10.2. 14.) - Není správno odvozovat moderní
umění ku př. od strojů. Moderní umění je nutno odvodit od vnitřního morálního stavu... Kubismus jc proto
povrchový, zabývá se více tělem objektů, a proto je analytický i sám Picasso. Synthesa vznikne tenkráte, až se
pozornost přesune více na ducha. (23.3.14.) - Jc mi cizím Cézannc, je mi cizím Picasso, nezdá se mi žádným
nedostižným ideálem, jsou to vše zjevy vedle, které se mne teď nijak blíže nedotýkají. Vidím zřejmě
jednostrannost Picassovu a jiné cesty, kterými prozatím nemohu se dáti, jsa jinak vázán... Jedná se hlavně o
duchovní náplň nové formy; to, co přines! Picasso, je již jaksi samozřejmým poznatkem, na základě něhož je
nutno jít dále do duchové oblasti.” (28.3.1915 - Život, sv. 3,1923) Týto věty, které je třeba číst v souvislosti

s konečným odstavcem článku O duchové podstatě moderní doby, a zejména slova o duchovní náplni nové
formy, o další cestě do duchové oblasti, vyjadřují snad dosti zřetelně to, čemu se říkalo “snaha o novou
obsažnost”, totiž tendenci k thematu, čerpanému z hlubin lidského psychismu.
V nekrologu o zesnulém příteli přiznává J. Zrzavý, jak Kubišta byl srostlý s jeho životem a že jistě polovinu
všeho svého přijal od Kubišty, a dokresluje ryzí vzájemnost věrného přátelství skromnými slovy: “I já jsem mu
snad něco dal. Snad i umělecky, ale jistě lidsky, byl jsem mu jedinou bytostí, stojící při něm v jeho opuštěnosti."
(Musaion2,1921) Styk dvou tak osobitých umělců nemohl nebýt dialogem vlivů. Kubistická episoda v Zrzavého
tvorbě 1913 je nejoěividnějším, ale nikterak jediným dokladem Kubištova působení, které bylo Zrzavému
osvobodivým darem osudu. Kubištova touha a naděje proniknout do duchové oblasti, dospět k vnitřnímu
thematu, byla nepochybně posílena vlivem začarovaných obrazů J. Zrzavého.
Požárná léta války zabránila Kubištovi, aby se dal cestou, na niž tolik myslil, aby se přiblížil k vnitřnímu
thematu, aby akomodoval duchovní zrak na vnitřní model, aby přenesl malbu na nový břeh básně. Touze
zaměnit sujet z denních událostí a faktů psychickým thematem, a když je umění zproštěno povinností
zobrazovat i vyjadřovat výjevy a věci, získat všecka práva a všecku svobodu hlubokého, bezvýhradného
sebevyjádření, nedopřál osud, aby se naplnila. V některých obrazech vyjádřil Kubišta novou, kubismem
zocelenou tvárnou řečí náměty, které sice nabízí denní život nebo které jsou tradovány z mythologické
imaginace, tedy náměty, které zůstávají ještě zevní, ale jsou přece takové povahy a toho druhu, že umělec do
nich může promítat a jimi symbolisovat své psychické stavy, bolesti, sny a tužby; jsou to dosud apriorní, daná
a zvolená themata, ale jsou přetavena ve výhni duševních sil, ktcrésc jimi vyjadřují: hieroglyf, v nějž se zapisuje
a jímž se sděluje umělcovo vědomí a nevědomí. Náboženskou, biblickou thematiku, jíž se expresionis
mus příznačně liší od fauvismu, přijímali tehdy i atheisté, poněvadž jim dovolovala zobecnělými symboly
vyslovit hluboké drama individuální existence. Nezávisle na světovém názoru a náboženském přesvědčení
patřily pohanské i křesťanské scény do renesančního i barokního repertoiru: impresionista, i věřící katolík,
nemohl sáhnout k biblické dějepravě, která byla expresionistům, i když byli sebevětší neznabozi, nalezištěm
námětů. Přesto, že svou stať O duchovém podkladu moderní doby (Česká kultura 1,2,1912) uzavírá thesí, že
“je úkolem výtvarných umělců, aby volili takové formové prvky, které by nejlépe vyjadřovaly nové motivy,
vyplývající z gravitačně alhcistického nazírání, anebo, lépe řečeno, ze společenského stavu, takže takto vzniklá
forma nebude mít nic z toho, co čpí anachronismem a historickými pastišemi nebo prázdnou dekorativní
šablonou, a bude plně odpovídat své době a jejímu obsahu, jelikož vyroste organicky z nového duchového
podkladu” - k této alheistické thesi připojil F. X. Šalda polemickou glosu, v níž vyslovil své theistické krédo
a podotkl, že si nedovede představit možnost velikého alhcistického umění - přesto, že v dopise adresovaném
30.4.18. Z. Jandcrové Kubišta píše, že umění jc náhrada za náboženství, a v listech Zrzavému mluví nejen o
vymýcení církevnictví z umění a o neodvislosti umění od náboženství, nýbrž vůči Zrzavému a vlastně též vůči
sobě namítá proti náboženské thematice: “Myslíte, že jc nyní možno zobrazoval Apolla, Merkura, tak,
jak Řekové Činili? Proč tedy zobrazovat i ty věci, které křesťanství přineslo?” (10. 2. 14.) - přesto Kubišta,

v jehož psychoidcologii uvázla leckterá religiosní residua, sahá, právě tak jako Zrzavý a jako jeho někteří
kamarádi z Osmy, nejednou k biblickým výjevům.
“Jít dále do duchové oblasti!” Tam, kde obraz nebudejiž ani objektivním popisem, jejž lépe podá fotografie,
ani dekorativní stylisací, ani subjektivním zvýrazněním a zkreslením fcnomcnického světa, ani abstraktní
redukcí jeho předmětů, nýbrž básní, plodem invence, spontánním projevem přílivů a vlnění nedirigovanč
myšlenky, snímkem ze světa imaginace. Baudclairc to řekl: “Dobrý obraz je věrný snu, z něhož se zrodil”
(Curiosités esthétiques).(...)
“Jít dále do duchovní oblasti!” Kubišta stanul před jejím prahem. Když naděje slíbila úsvit lyrismu na výškách
i v hloubkách, přišla tragedie: několik dní po ukončení prvé světové války, 27. listopadu 1918, Bohumil Kubišta
zemřel, mlád 34 let.

(Kvart 5,1949, č.6 • kráceno)
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Oběšený. 1915
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Jan ZRZAVÝ
Přítel Kubista
Poznaljsem Kubátu v nejtěžšífázijeho života.
Existenční tíseň, nepochopení okolí a nevšímavost veřejnosti ho provázely neustále. V roce
1911 k tomu přistoupil i rozchod s některými
dřívějšími přáteli. Kubišta zůstal sám. Byl to
mravně ušlechtilý, silný a hrdý člověk. Vyvedl
mě z mé pasivity, z mého snílkovství. Vzbudil
ve mně energii k životu a vůli k práci. Osud
nám dopřál jen necelé dva roky, kdy jsme si
mohli zůstat nablízku. Od jara 1913 pokračo
valo naše přátelství už jen v dopisech a
v krátkých setkáních, když se Kubišta o
dovolených dostal do Prahy. Dal se tehdy
aktivovat jako důstojník pevnostního dělosřelectva v Půle. Nedovedl už snášet nedůstojný
život doma bez možnosti slušné existence.
Nabídku chtěl přijmout jen na několik let, aby
zaplatil dluhy a uspořil si trochu peněz do
budoucnosti. Jeho plányzkřížila válka. Kubišta
byl oloupen o poslední léta života, nemohl
malovat. Zemřel ve svých čtyřiatřiceli letech,
když se před ním konečně otevřely lepší životn í
podmínky. Zemřelzačátkem míru na válečnou
nemoc, na španělskou chřipku, která skosila
tisíce lidí.
Kubišta se vrátil do Prahy 27. října 1918.
Šťastnou náhodou jsem ho potkal na Pří
kopech, když právě přicházel z nádraží. Šli
jsmespoluna večeři, Kubišta bylplný krásných
plánů do budoucna. Druhý den jsme se setkali
znovu. Bylo 28. října, na Václavském náměstí,
na Příkopech, na Národnítřídě byla celá Praha.
Večer jsme strávili u Vlastislava Hofmana a
Václava Špály, kteřítehdy měli společný ateliér,
vzrušeně jsme hovořili až do rána. Ale Kubišta
se toho večera pořád balil do pláště, krčil se,
moc nemluvil, asi se už hlásila nemoc. To bylo
naposled, cojsem ho viděl živého. Pak jsem ho
marně hledal v hotelu Štěpán na Václavském
náměstí, kde se ubytoval. Nechaljsem mu lam
cedulku, žádná odpověď, poslal jsem mu
lístek poštou, zase žádná odpověď. Už jsem se
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zlobil, nedovedl jsem si vysvětlil, kam Kubišta
zmizel, proč se mně neozývá. 27. listopadu
jsem přišel domů z kanceláře Zemského
výboru, kdejsem byl tehdy zaměstnán. Bylo po
druhé hodině, převlékl jsem se do domácích
šatů, ale nemohl jsem nic dělat, ani číst, ani
psát, ani maloval, cítil jsem velký neklid a
nedovedl jsem si ho vysvětit. Rozhodl jsem se,
že se znovu obléknu a půjdu ve. Šel jsem
přes Karlův most a řekl jsem si, Že půjdu za
Kubištou do jeho hotelu, že se podívám, co
s ním je. V půli Karlova mostu jsem se dostal
do lak zvláštního stavu rozčilení, že se podobalo
extázi. Měl jsem pocit, že se v léto chvíli něco
významného, něco velmi důležitého děje, že se
odehrává událost, která silně ovlivní můj život.
Přešel jsem Karlův most a řekl jsem si, že ke
Kubišlovi nepůjdu. Tolikrát jsem za ním mamě
byl, psal jsem mu, ať se teď ozve on sám.
Nevím, kam jsem pak šel a co jsem dělal. Ale
zanedlouho jsem se dověděl, že v tuto hodinu
Kubišta umíral. Našeljsem ho s jeho bratran
cem Františkem Kubištou už v umrlčí komoře
nemocnice na Karlově náměstí, zahaleného
v bílém plámě.
(jan Zrzavý vzpomíná..., Praha, 1971)

F. X. ŠALDA
Několik vzpomínek
na Bohumila Kubištu
Padl v půli cesty, dříve než jeho usilování
mohlo se dobral výsledků zcela nesporných a
definitivních. Ale i tak jsou v jeho díle práce
veliké zralosti duchové a veliké síly výrazové,
na něž se i tesnadn o zaporn (ná a jimiž usnadi ul
a ukrátil cesty svým spoluhledatelům a
spolmýbojcům a jichž plně zúročili teprve
mladší. Ale ovšem nad jeho dílo tyčí se jeho
přísná trpká osobnost, po mnohé stránce až
rytířsky oslnivá ve své zbrojné kráse, a příklad,
který v sobě zavírá.
(^alddv Zápisník I. Girgal 1928-1929)

Autoportrét (linořez), 1918
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STUDIO POESIE
Norbert HOLUB
OSOBNÍ SPIS

SONET S MOTTEM
Nechdt se bičovat
jejich jazyky.
Co je to za slova?
Solí jak dýky.

Na každého z nás
připadá tolik čísel.
Abychom se už, pomalu,
přestali rozmnožovat.

Pod úrovní stropu zůstal viset bledý Kristus,

Například,
jen ta moje:

co má v hlavě zlaté trny. Už dva tisíce let

660407/2057
000 556/AA - 81
15 857815 2
7029168
500 073
01068
68 085
03 90 76
501
02 826706
577 262

dosud nerozhodnut, zda je to pád či vzlet.

Skrze né existuji,
tolikrát.

zachovává věrnost tomu vysokému místu

Ukřižovali by si ho na zvonkovém drátě,
jenže ani dnes nevedou k němu telefony.

Aspoň tedy přítulný hmyz. Bziká svatosvatč.

Do živých ran mdle a sladce prudká šalvěj voní.

I tvou tvář vykleští s obzvláštní radostí,

takovou neskýtá snad ani kastrace.

Pak bez vší a laky bez vší kastrace

tě pošlou do práce i s drobnou něžností
Že už tu vlastně,

ani osobně,
nemusím vůbec být.

tak divně šmírácky vbodnutou do srdce,

že obden procitáš k životu rozdrcen.
(Prvním v kruhu, 1989)

(Osobní spis, I99O)

POMNÍK (ODHALENÍ)

Do bílého prostěradla je socha zabalena.
Nad hrobem z květin tyčí se socha.
Kamennou krásou můžem se kochat,

jenže socha ženy bývá spíš kámen nežli žena.

Kdyby tu kvetly růže - tak je ušlapem,

když čekáme, kdo sc zjeví zpod bílého lajntuchu.
Každý má svou představu, ale nikdo potuchu,
jak vypadá ten, kdo je pod ním polapen.
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Tak nejhezčí okamžik končí vlastní
ve chvíli. kdy celá oslava teprve začíná začínat.
Není to legrace tak jako za časů striptýzů Lenina,
co leskl sv mastné jak bůček v masné.
Z TéGécM st srandu dčlat však nebudu,
jenže náladu nemám zas tak moc smutnou,
abych se začal smát. Bude zřejmé nutno
postavil pomník i vlastnímu osudu.

Jenže hned příští den má pýcha narazí
na bílé pátno zmčnčnc v černý prapor smutku.
Tenhleten rychlý políček mým sobeckým skutkům
je horký honoráf za moje podrazy.
Bčhám po okolí jako agent estébé,
ale nikde nic nevidím. Chybí tady parte.
Až pak dfív než v mozku odpovčď mi vzklíčí na rtech:
“Hledáš tu zbytečné. Ta smrt zbyla na tebe.”
tlw<h

RESTAURACE IKONY

Od té doby
co ho ukřižovali
nevířím v boha
ale ikony mám o to radčji
Mohu se tak při jejich pozorování
soustředit na žlutým zlatém
opředené tváře
jež ve svých nejvíce oprýskaných partiích
hrubou texturou dřeveného podkladu
dávají za pravdu každému
kdo je ochoten
byť jen v mysli
dotáhnout
polo etře ý ús čv jezu átk
až do vítézného konce
(/9W|

Martin PELČÁK
LÁSKA
Krasodivná
duhová maile
co se nám odvíjí
i. očí
Aby nakonec
po prozření
byly všechny barvy
prohlášeny
za zrakový
klam

V ÚDOLÍ STARCŮ
friiliJnrlm

V Údolí Starců
Naše bledé stíny

se předhánčjí
v mlčení

(1'enntín kalťi<l»sk<>i>.{W<>)
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ŽÁDNÁ POESIE NENÍ DOST DOBRÁ

PO ŽIVOTĚ

Žádná poesie není dosl dobrá

Jednou se budu

tak si ji
píši
sám
Žádná poesie není dosl dobrá

ve společnosti
bezzubých duchů

vysmívat všem

ani ta
co píšu sám
Jak by také mohla
když mám tebe

nesmyslným tížím
hmoty

CHCI BÝT BUDDHOU NEBO ASPOŇ buddhou
Opustil jsem
opeřeného hada
ukrytého pod sto tisíci
lebkami
aztéckého boha
a přísashal že poznám pravdu Buddhovu
a dojdu poznání

iá
nebo má mrtvola

VÍTEJTE V BRNĚ
Ten večer jsme se dlouze milovali
Slunce odlétalo léto haslo
A len koník osamčle vrzal
na stromě pod naším oknem
Zatímco jsme se celou noc dotýkali
On stále osamčle volal družku
Copak jsem moh mít to srdce
otevřít okno a říct mu
že je v tomhle prokletým mčstč
jen další
kdo ráno přijde na to
že je úplně
poslední
s
sám

OSUD JEŽÍŠOVY LÁSKY
Ukřižování bylo na dosah
On se tehdy objevil
a poznal
že jeho cesty
se s našimi neshodují
Když v noci ke kříži přistoupil
revizor smrti
jako druhý zjistil
že nás láska rozdělila
(Kdyby noc umčlú mluvit, 1987)
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Pavel PETR
OČI

Ano, ta sláma pod hlavou! Neboť
Všechny oči jsou Blíženci, není žádného rána, ve kterém
Bychom nezůstali, podobni druhým.
Před (resty a dovolování se práva říci: Vykonáme-li Zpěv,
Máme být očištěni,
Býti kruhovými Obranami. Oni myslí na nespočet
Iškariotských peněz.

JEŠTĚ
Nic mého, nic tvého, v kádích co by zbylo.
Po nich, kteří zrodili nízké brány
Proti svatyním, stavěným kdysi z vody.
Ještě je neposvěccno. A staré halapariny vyvolávají ze tmy.

Ještě mládenci se za noci probouzejí,
Aby spatřili spolunoclcžníky a své milenky.
A tajnějšího ponocného.

1 V MILOVÁNÍ
Vzejde obloha Tvá, nahá. 1 když hedvábím a hněvem
Chtějí konat, přesto. Když se narodila některého, Hrdinova dcera,
Které není bráněno. V rukou štíty. Jejich ústa jako jeden
Deštěm prázdný kalich, a spjatá se zobrazením slibu.
I v milování viděl máme stále ovce a stáje s Králem,
Přes všechnu tu vezdejší hru barev,
A Temný je len trůn.

MOŘIC

Jsem Mořic. A všechny v kamenech erby,
Dřevořezby, spoutávají slabými provázky má vysoká podloubí.

A patřím tomu, kdo právě v chrámu usíná.
Méně jsem Mořic vašimi kutnami a vašimi chrpami,
Středozemím naboso. A ženou mé koně k Napajedlu.
Je nějakého letopočtu v století dávno předešlém.
Jsem Mořic.
K NEPOLKNUTÍ
Má vrchnost je bez domova. I má paní je sama.
A je zámostí. A je doba potulných.
Zase tak mnoho vzpurní nejsou. Ačkoliv
Teprve dneska. A svíčka dohoří ještě než se setmí
A než zavřeme oči a těla svá. Ve světnicích,
Přichystány jsou drahé poháry a vzácná voda,
K nepolknutí.
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SURSUM

Nemilí nevoli. A zachovali Božího Tíh.

Zřeknout se tudíž prastarých svazků se suity Tvými.
Abychom. A vzlétly stíny: když hrdlem jednou propadnou lak,

Nelze s nimi. V siné tmavé jiti. Achtčli bychom tak mnoho!
A kdo koho trestá - kdo rány snáší - se neiážt. Před rouchy prvními.

A po čas sdílené noci. A prostá jsou.
A před krásou Plavidel jejich. Tesaři: spolu stojíme
V posledním z tohoto místa. V pramice nade mnou: Communto Sanclorum.

V ÚDOLÍCH
Prokazuješ mi soumrak již nčkohk ze sta let, co narozen.

Vždyť pod snčhcm leží neukry tá svitla.

V kryptách zároveň a v katedrálách
Uzpůsobujeme si pro jejich hledání tuto Vládu,

A kasematy jsoucí.
A myslet máme na sílu tich, co přinášejí Vše,
Bratřím v údolích Jako kmeny habrové.

NOE
Jest uloženo nám vstoupil na práh tvého domu.

Kde uspořádány jsou litery a přetržená přístavní lana.

Vím Nazaret, i hostíš mne v hnízdech prázdných. zX znalý jsi chodeb.

Nejprve prvčs trhv. Před zastaveními ti žehnej,
z\ kam až provázel té mám. řekni.

X zdyť mým příčinčním jc ti už teď krácen spánek.

Což teprve, když vy slovím: znovu, bratře, probuď se.
Řekni codůležitčjši může býlí
V Jeho, nám poskytnutém Čase. Holubice, řekni svým.

KRÁLKRÁLŮ
Můžete přijít a mé prosbč darované ruce stanou se vašimi.

Můžete přijít a má slova pokleknou před vaším tichem.

V Jasné to Poljanč, v Srázném to Lese: zX kdekoliv povznésti!
I vétšírn Betlémem z bílého křišťálu

z\ jc psáno za nočními ptáčky tolik zkřehlý mi, do knih, které lze
Znovu čisti v zatmční.

zX milovat se máme před hejtmany, my dčli.
Od včků smím se Ič tázat. I' včtřáku spatřoval a ty rozhodneš, že

Tedy každá propast pro mne jc uchována.
Odebírajíce se v poslední skutky Ráje:
Král si vybírá manželku.

Já vybírám si Krále.

2(1

TROJÍ SVĚDECTVÍ JARA MORAVSKÉ
LYRIKY
Z DOB TĚSNĚ PŘED- I PO- LISTOPADOVÝCH
Dnešní trojici moravských lyriků nespojuje jen jejich
vskutku jarý věk (24, 23 - 21 let!), ale i ■ v časech
porevolučních, popřípadě i těch těsně předrevolučních vlastně už zčásti odtemňované inkognito, jako by
nejmladšígenerace ■ nejen básníků, nezatížená vzhledem
k datu narození již stínem Srpna, zrozená do
podmínek normalizace, začínala vrůstat do potěntkiniády reálsocialistických kulis jako do jakéhosi
přízračného normálu ", který, nedivno, vzala za slovo:
Hic Rhodus, hic salta. Nás zajímá spíše pohled do
zřícených kulis, než (zpětně) do Zrcadla podjevištěm: to
co zbývá, teď, když - Směj se, paňáco ■ Cotnmedia e
finita, a kdy po šoku tvrdé reality, normalizačním pekle
ireálsocia/istickémiimbu,docházípodisidentskoundcrgrotmdovním - jako houby po dešti narůstajícím vybujeníparalelních kultur bourců morušových i jiných
hedvdbníkŮ k střízlivému sumírování jejich skutečné
eenyvelko- i maloobchodní nu sametových vzorkových
veletrzích - zase trochu jinak pokručujíeíeho Trhu
Marnosti.
Případem pro sebe je nepochybně básník Norbert
(nikoliv Miroslav!, jakkoliv s ním r nejednom ohledu
spřízněný) HOLUB (narozen 7. dubna 19<>6 v Jihlavě,
tedy Skopec, Kůň, v magii čísel 6: žije v Brně: MUDr.;
asi od r. 1984píše pravidelněji básně, zač. r. i989 vydal
sbírku Zrcadlo pod jcviStém, 1986-7 v Bloku, ještěv r.
IWmu má vydat Profil další titul - Muž vymýšlející
vejce, v rukopise asi 8 básnických cyklů, sporadicky
publikoval v Kulturním mčsíčníku. Brněnském
večerníku, Univers i tas. Rwhlusci-poněkudnevčasné
debutující homo novus moravské poesie, kletý spáchal
ten "hřích ", že oproti našim přísné ineditné ■ inkogmmim
měřítkům vydul svou první knihu na samém prahu
revolučního roku 1989 a předběhl tuk svvm všetečným
zrcadlem pod jevištěm finišující normalisuee • ostatně
v souzvuku nupř s brněnským uvedením Pttínského
Matky anebo Ooldjlammova Rozrazilu nu prknech
Šclepkyči HaDivadla - vývoj věcípříštích. Není -li jeho

loyalita vůči duchu doby, jeho "srovnáníkroku "s časem
revolučních přeměn ve své nedočkavé přcdbíhuvostt
v tak úplném synchronu s dnešním pojetím ofit tality
jako nejširší veřejnosti přístupného fóru, o to úplnějšíje
jeho despekt k naší dané, především duchovní realitě, té
nahé a odšmmkované dnes o to méně, oč víc byla ještě
včera její předchůdkyně nu tři prsty vysoko pomazánu
líčidlem růžovým a rudém.

Holub ve svém Hoři z rozumu zůstává nemilosrdný protože bilance je stejně katastrofální, ba ještě
katastrofálnější dnes, pro aktérypostnormalisační ulice
■ než předtím pro účastníky Stínohry nomenklaturního
světu. Strašlivé dědictví totuliturismu není mu vůbec jen
problémem politickým: totálnípřeměna člověka v číslo
(Osobní spis; platí v trhovém mechanismu ještě
exaktněji než kdykoliv předtím. Ani Experimentům
Crueis, srážku s Popravčím Nástrojem Jakéhosi Krista,
popíraného dříve ateistickou exekutivou veleknéži marx
-leninského synedria a nyní pro změnu zas laxností
playboyských Herodesů Trhu, nemůže být pro Holuba,
ochořeléhona Hypertrojti Rozumu noto vícnaděravost
svého - v paroxysmu Houby a Octa - Žízní Vyprahlého

Srdce více než fiaskem, aktem Holého Zoufalství - ve
svém povýšeném dvojsmyslu, tam Mezi Nebem a Zemí,
kde zcela siím ■ napůl mrtvý Bůh I Básník "zachovává
včrnost... vysokému místu, nerozhodnut... zda je to
pád či vzlet". Tento mravní a přededšim miologieký.
ontolagický mhilismus jako výhružné, vpravdě
Tantalovo dědici i i našínejmladšígenerace, i motat ské,
odlišené od českého undergroundu nedostatkem
skutečného cynismu a ironie, zato o to srdceryt néjším
zoufalstvím, nicméně už místy - zatím poslepu - hmatá
jakési dno obnovy Pravého Obrazu, Věru ikonu.
Restaurace Ikony - jako jediné možné cesty nápravy
věcí obecných, katolických: "jež ve svých nejvíce
oprýskaných partiích / hrubou texturou dřevčného
podkladu dávají za pravdu každému kdojeochotcn
byfjenv mysli dotáhnout polo elfe ýúsčv jezu úl k
až do vítčzného konce.’’
Avšak dosud nejsilnější je Holub tam. kde spolu
s obnovou formy, nejčustčji jakýchsi úporných a
rozlehlých, sveřepě rýmovaných sevřených čtyřverší,
konstruovaných v imposantním rozpjetí svého už ryze
římského lakva iduktu v jakémsi šíleném voluntarismu
nad gellnerovsko - wcinerovsko - majakovskou
propusti Nicoty, vytesáváz úrodné tomášské skepse své
nevíry užpříštíobrys Podobysvého Amor Fati - Restituce
jedině možného Bohoč/ověčství, začínající nutné od
sebe (i ■ Odhalení Naprosto Nezbytného Br< >nzu- Příšulu >
Pathosu - a jeho zdroje: Utrpení - jako předpokladu
každé, otovu- básníkovy Identity): “Bude zřejmé nutno
postavit pomník j vlastnímu osudu.” (PomníkOdhalení).
O rok mladší Martin PELČÁK (narozen 7. června

21

1967 v Brně; Blíženec, Kozel, číslo 9; po 3 ročnících
filosofickéfakulty MU na volné noze; v samizdatu knížky
básní Kdyby noc uměla mluvil, 1987, Venušin
kaleidoskop, 1989, po Listopadu dílčípublicista Tvar,
Host; v rukopise - verše Podzimní kvčt, 1990, a kniha
povídek Soumrakodlak, 1990), jako by řešil stejné dilemma všeobecného zmaru z bez - duchosti a ne smyslu anebo tušené obnovy skrze všeoživujícího Ducha
nejprve důvéryplným přimknutím se k Zemi, Ženě,

Pahorku Venušině, ale ve svém jinošském, poněkud
naivním, o tojímavějším rozčarováníbrzyseznává, že se
mu pod rukama duhový závoj barev záhy mění a
rozsýpávd v biblickýprach a popel, marnost nad marnost
všeho - příliš lidského - mil(k)ování: “aby nakonec/ po
prozření /byly všechny barvy/prohlášeny/za zrakový
klam”. Stojí tu takto jako smutný dědic rozteskněné,
poněkud žensky pasivní, assurnarsipalsky neukojitelné
melancholické senzibility Březinovy i zas co pra
vnuk motýlí křehkosti Seifertovy (jemuž ze všech
básnických předchůdců podobá se-mutatis mutandis nejvíce), je však mnohem spíšpotomkem Seifertaz doby
jeho - ne až zas tak překvapivé ■ fénixi konverze
k anihilačně-kremačnímu verši básníkova pozdního zebe sama sežehujícího - Koncertu na ostrově nežit
onoho někdejšího pěvce devětsilácky bezstarostného
venušanství či předovedného traktéra afrodisiackého
šumu i zase - až příliš svému jménu věrného, nikdy
nezklamavšího mydlovarníka z časů Jablka s klína,
nicméně u Pelčáka stejně jako u jeho velkého Mistra
jsou Rozkoš a Smrt, Božská Plnost Smyslů I Nesmysl
Konečného Bez-Božstvi- výsledného A-thcismuRubem
i Lící Téže Mince. Někde na dně Pelčákovy poetické
iniciace ozve se ovšem i lekce z nikdy nekončící
kavkazské výspy - Noční Hlídky Srdce - tragického
luciferismu Holanova, "ryze transcendentním" rasance
Pelčákova je však zatím jen bezelstnějinošská, a konec
konců bezbranná: “Opustil jsem opeřeného hada /
ukrytého pod sto tisíci/ lebkami/ aztéckého boha/ a
přísahal že poznám pravdu Buddhovu/ a dojdu
poznání/ já / nebo má mrtvola”.
Pelčák, který je záměrně básníkem - vyvnějšnčného povrchu, i zas - do vzorců - matematizované struktury,
nemá ovšem nic - jakkoliv se k němu jinak vroucně
hlásí - ani z typické hlubinné proklatosti, ani z onoho gangórovskysebemrskačskýmidůlkami pokrmovaného,
stejnésofistikovanéhojako ne - lidského, metafyzického
děsu Holanova.
Na rozcestí mezí příštím Jarem: Pražským anebo
konečně už Moravským - není Pelčákovým nebezpečím
ani tak norbertoholubovsky zoufalé Hoře z rozumu,
jako spíš pokušení logické formulky, pope! chemické
mřížky, děravé síto Poznání, na němž melancholicky
ulpívá ošizeným vnitřním zrakem a - srdcem, anebo
s druhéstrany-poposledníkapcezpřekypiijícíhopoháru
Venušina - gnostické vystřízlivění, nezrale opovrhující
Matkou Zemí: “jednou se budu / ve společnosti /
bezzubých duchů / vysmívat všem / nesmyslným tížím
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/ hmoty”. Přesto i Pelčákovi se z mlh rýsuje dvojznačně
Rozpjatá Náruč Jediného Smyslu - V Jeho Ano, Ano Ne, Ne, Věčně Aktuální Výzva Krista, který - ani pro
Poiesis - nepřináší - kvietistickýMír, Ale Meč: ten vůbec
Poslední Odkaz Božího Syna l Legitimního Syna
Člověka - Muže Bolesti. Vizme němou závěť Toho,

který’nepřišel ukolébat své učedníky, následovníky Slova
v jejich Stáncích na Hoře Proměnění, ale spíše najímat
nás - nemnohé - dělníky k nikdy nekončící Hojné Žni,
anebo nás - napořád ojedinělé - Kamenem Úhelným
Nepohrdnuvší Stavitele k účasti na Stavbě Chrámu - na
Díle Božím, slyšme ještě naposled nelítostnou Poslední
Vůli Slova Ukřižovaného, Pro Oba Pozůstalé tam dole
pod Křížem Poesie (Tvůrce - i Jeho Sestru Bolest):
“Když v noci ke kříži přistoupil /revizor smrti/ jako
druhý zjistil/ že nás láska rozdělila.”
Zcela jinou - převratně novou - situaci signalisuje
tvorba sice zatím jen Benjamínka básnické Moravy,
urozeností imaginace, neomylností ve volbě slov,
vznešenou chudobou metafor a především královským
krokemjen jemu vlastních rytmů však nepochybnějejího
příštího Davida, příznačně od Východu - Lux Ex Oriente
- k nám přicházejícího Pavla PETRA (narozen 3. ledna
1969 ve Zlíně - tedy Kozoroh, Opice, číslo 2; mechanik,
obráběč kovů, in spe knihovník ve zlínské městské
knihovně; píše od r. 1981, řada rukopisů, samizdatem
vydal 3 knihy veršů: Věštby pro chudé, 1988 - 1989,
Déšť ve vězení řeky, 1989, Kořeny skácených stromů,
1989 ■ 1990, sporadická juvenilnípublicita - recitační v brněnském Horizontu a Rubínu, 1987). To nesporně
nové, co tento Útlý Harfenik, Hudoucí u paty Trůnu

Israelova, JinoŠský Tanečník Vždy Znovu Upadající
Do Vytržení Před Serafíny Střeženou Archou Úmluvy,

přináší - konečně! - do našich natoUkrát zprahlých,
umělým podstrojováním k neplodnosti vybičovaných
niv, je vláha jeho mocného MELOSU, Bičující Příval
tak dlouho očekávaného Pathosu, Déšt zatím ještě Ne
Vězení Hérakleitovské Řeky Času • ale současně už i

ona Rosa Shůry seslaná, aby obnovila Tvářnost Země:
"...vyslovím: znovu, bratře, probuď se./Řckni co
důležitější může být i/v Jeho, nám poskytnutém čase./
Holubice, řekni svým.”
Pavel Petr, básník veliké vnitřnísíly, protože Doručitel
cestou Nezlomené Pečeti Barvy Krve Na Sněhu, Posel
Příchozí Na Vinicí, Obhájce - Nejsvětější a Přečisté Dvojice Barev Beránkových, se nepochybně vrací
k samým základům Poesie, ale i Života, základům

starodávným, chtónickým a svátostným. Celá jeho
poiesis, zhmotňujíc šero Archy Noemmy, je především
jakousi Alfou, ležící už někde za Atomovým Hřibem
zoufalé Omegy našeho nakonec přece jen okušeného
Plodu Poznání, jakýmsi Arché, Prapůvodním A
Základním, čestně obnovovaným, pravým opakem
jakékoliv An - arché, každého Ne ■ řádu a Chaosu.
Je cosi starozákonního, středověce křesťanského, ale
ihomérského, v Petrových nerýmovaných verších, nejen
Širokodechých, ale i rozryvně caesurovaných, mode-

korunních nároků na Život Žitý Ve Vtěleném Slově, A

lovaných - v neutuchajících úderech dlát- se sochařskou
jistotou, hodnou tu rukyprimitivovy, onde opět nabírající
živou vodu z mořského příboje Whitmanova.zestapá
Claudelových, nikdy nevysychajících zlatých rýžovišť
Březí nových, anebo i z těch ■ s každým novým objevem
vždyznovu zatopených diaptantových dolů Dem levých.
Přesto - jako každý skutečný Prvo-Objevitel, nemá
v naší novější poesii tento básník zřejmě obdoby a
předchůdce, s výjimkou snad - nerad, a jen vzájntu
objektivitytoříkám-jistéhoparalelníhoúsilíKuběnova,
v jím znovu nalezeném - a nově interpretovaném sylabickém verši z poloviny let osmdesátých (Blíženci
V Krvi), popřípadě již prvonázvuků této, quasičasoměrné poesie z počátku let sedmdesátých (Ganymedes).
O Pavlu Petrovi uslyšíme, anebo víc: Pavla Petra
ještě uslyšíme, i kdyby oblázky v ústech Démosthenových
měly sténat anebo kameny dlažební k nebi místo něj
volat. Je - lijaké, skutečnéJaro Poesie ■ nejen moravské
- ale té vůbec, Poesie o sobě, kterájako Héré Stooká má
potřebu čas odčasu obnovovat svépanenství v prameni
Kanathos, blíže Argu, je-li kde ještě jaké Jaro, jehož
Múzy potřebují osvěžit svůj čistý dech - tam na úpatí
posvátného Helikonu, v přečistých vodách Hyppukrené,
je-li vůbec kde ještě tady na zemi nějaké Jaro Poesie,
pak se hlásí ve verších Pavla Petra, a hlásí se mohutně,
při plném vědomí všech svých vladařských práva
nároků, následnických práv na Plození Slovem,

VPlnosti Ráje. Je to Ráj,jehož klíče - tady na Zemi - jsou
dány jen básníkům: Ráj, který sice už Není Z Tohoto
Světa, ale začíná jen Tady anebo vůbec nikdy, a co
zejména - Nyní 1 V Hodinu Smrti Naší- buďto už vůbec
nikdy, anebo právě jen teď: jak nejhlouběji tušíme,
jeden každý přece jen ještě strašlivě Sám Ve Své Noci,
ale my všichni - my všichni teďpřece už dávno na prahu
Jediného, Svatého, Všeobecného A Apoštolského Jitra
- Věže Davidovy i Brány Nebeské - jednostejného Rána
■ i rány • Srdce Krásného Milování, Lásky Nové A
Věčné: “Odebírajíce se v poslední skutky ráje: Král si
vybírá manželku/ Já vybírám si Krále.”
-jZk♦

*

*

Tímto blokem poesie a kritiky - vlastně Šestým a posledním

pokračováním cyklu, jehož předchozích pět částí vyšlo v časopise
PROGLAS (1-5 v číslech 2, 5, 4, 5/6 a 7), ročník 1990. a
připravovaným ještě v lémže ročníku pro tentýž časopis (pro č.9) kde mu však již nebylo dovoleno vyjít - uzavíráme aždnes, s více než
ročním zpožděním. i celou rubriku, známou odtud pod názvem
JMÉNA ■ Soudobí moravštíbásníci (1 -6). V rubrice bylopředstaveno

celkem 18 aždosud vesměs inkognilních moravských básníků, jej icltž
dílu se ■ stejně jako mezitím noví poznaným dílům dalších našich
básníků - budeme i nadále věnovat, třebas už jinou, nové situaci
adekvátnější formou, a snad se k celé problematice vrátíme i ( pro
Proglas původně uvažovanou) sumarisující synthetickou studií.
V některém z příštích čísel BOXu se ledy naše nová rubrika STU
DIO POESIE objeví již v nové podobě. '
red-

Modlitby
Ve jménU Otce

+
i Syna

+
i Ducha Svatého.

+
Amen.

SLÁVA Otci

+
i Synu

+
i Duchu Svatému

+
jakož byla na počátku

i nyní i vždycky
a na věky věkův.

Amen.
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VÍRÍM V B< '1IA.

Otce Všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Kristu.

Svna Jeho jediného,

Pána našeho,

jenž se počal z Ducha Svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Pontským Pilátem,

ukřižován, umřel, pohřben jest.
Sstoupil do pekel,
třetího dne vstal z mroých.

vstoupil na nebesa,
sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího,

odtud přijde sonda živých i mrtvých.

Věřím r Ducha Svatého.
Svatou Církev obecnou,
svátých obcování,

hříehň odpuštění,
těla vzkříšení
a život věčný.

OIČE

NÁŠ,

jenž jsi na nebesíc h,
posvéť se jméno Tvé,

přijď království Tvé.

buď vůle Tvá
jako v nebi tak i na zemi,

chléb náš vezdejší dejž nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jakož i my odpouštíme naším vinníkům

a neuvoď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Amen.

Zdrávas Maria,
milosti plná,
Pán s Tebou,

požehnaná Tys mezi ženami
a požehnaný plod života Tvého,

JEŽÍŠ.

Svatá Maria,
Matko Boží,

pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.

Amen.
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Zbyněk Hába

BEZRUČ
Předem je třeba říci, abychom se nemýlili, že byl genius. To slovo samo o sobě mnoho vysvětluje. Genius je
soběstačný, a naopak na něm se může přiživovat a taky přiživuje - spousta lidí. Není už v možnostech jednoho
člověka, aby přečetl všechno, co bylo o Bezručovi napsáno. Většinou je to, jak bylo řečeno, příživnictví. Kromě
toho jsou figury, jež překážejí vstoupili (Barbcy ďAurcvilly). Jednak z neumění a nekompetence (ovšem, kdo
je kompetentní?), jednak, což je mnohem horší, ze zlé vůle. Snad může být útěchou (lze-li to tak říci), že i ten
největší ničema svědčí aspoň sám o sobě a o určité době.
Kupodivu jsou ale ještě pořád takoví, kteří jsou ochotni pochybovat o tom, že Bezruč skutečně psal Slezské
písně. Sám Bezruč jednou povídal, že to jsou trdla. Jejich hlavním argumentem je, že kromě Slezských písní
už nic nenapsal, i když se dožil 91 let. Tento argument je ale spíše nevědomost. Bezruč psal prakticky celý život
a jeho nesmrtelné dílo, v podstatě shrnuté ve Slezských písních, vznikalo v rozpětí 40 roků. To, co má trvalou
cenu jako poesie (nejen jako dokument), vejde se ovšem do jedné knížky. Možná ale průměrný život
s průměrným množstvím zážitků ani nestačí na víc než na jednu nebo dvě knihy básní. Je nakonec jedno, jestli
ten výběr ze všeho, co napsal, si udělá básník sám, nebo to za něj udělá až “budoucnost”. Udělá se to vždycky,
tak nebo onak, i u národních umělců. Aspekty rozporu mezi kvantitou a kvalitou v poesii jsou ovšem Četnější
a složitější. Jestliže takřečený básník tyje v domově spisovatelů jako mšice v mraveništi, musí každýrok vypocovat
nějakou tu poesii, aby ho nevyhodili, ale to je jednoduché účetnictví.
Proč psal Bezruč později jinak než za dob Slezského čísla, není snad třeba zdůvodňovat. V padesátí letech
je každý jiný než ve třiceti, nemusí být ani básník. A kdo ví a chápe, jaký byl Bezruč v životě, pochopí snadno,
že po svém prozrazení už nemohl psát tak patetické básně jako např. Škaredý zjev. Dá se dokonce říci, že pak
už mu nezbývalo (při jeho povaze) než psát o sobě více méně ironicky.
Bezručovo dílo je zajímavé i z hlediska anatomie a výstavby poesie. Jednak je nerozsáhlé a tedy přehledné,
jednak je doloženo všemi možnými okolnostmi a fakty. Málokde například tak jasně uvidíme, jak se má a jak se
nesmí opravovat vlastní báseň. Opravování básní jc ovšem nutnéa jen jím je možno dosáhnout aspoň relativní
dokonalosti. To Bezruč samozřejmě věděl. Ale od určité doby začínají být zásahy do hotových Slezských písní
nešťastné, až vzniká pokušení vidět v tom nějakou ničivou vášeň. Je to však vysvětlitelné velmi přirozeně.
Bezruč s nimi prostě musel něco dělat, protože zapomenout na ně jako veřejná osoba nemohl, a protože
současně už téměř nepsal,a když, tak zřejmě slaběji, musel by svoje staré básně jinak nenávidět. Jakákoli práce
na poesii zachraňuje totiž básníka od toho, aby na svoje staré věci úplně nczanevřcl. Báseň lze však opravil jen
v tom období, ve kterém vznikla. Jestliže je básník už jiný (poznáním, utrpením, láskami a ztrátami), stojí před
svými starými básněmi už jenom jako čtenář. Není pochyby, že v třicátých letech mohl Bezruč docela dobře
opravovat svoje pozdní básně, ale verše z dob Slezských písní už opravovat neměl.
Nen í t řeba váži t celý ba Iva n, chcemc-1 i zj isi i l specifickou váh u horniny. I u poesie stačí někdy zvážit jen jeden
verš, abychom ucítili její specifickou váhu. Nemůže to být ovšem kterýkoli verš, avšak právě u Bezruče jsou
takové verše časté. Nejrůznějších pocitů, kterým nedovedeme dál jméno, máme každý nesmírnou spoustu.
Něco cítíme třeba až k zešílení a nedovedeme to pojmenovat. Je právě podstatou poesie, že dovededát takovým
pocitům jméno třeba jedním veršem nebo obrazem. Básník nevysvobozujejen slova z babylonského zajetí, do
kterého upadla naší lhostejností. Osvobozuje zároveň i nás, kteří čteme:
“Po zákonu tak se děje?” - Po zákonu, bratře Ondro!
Myslím si, že lidové písně, zvláště moravské, jsou v jistém smyslu nedosažitelným vrcholem poesie vůbec. Že
lidová poesie jc v jistém smyslu dokonalá. Všechny snahy o její napodobení, kterých známe hodně, dopadají
žalostně (například Mikuláškovy “Notcčky”). A vyznavači “čisté poesie” a všech “avantgard” se nikdy
nezmohli ani na něco takového:
Řeřu- řeřu- řeřucha,
nemá děvča kožucha,
ani ho měl nebude,
dokáďmoje nebude...
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To jc ovšem rozpočitadlo. Ale oni ani nechtěli psát nic jiného než rozpočitadla, a neuměli to. Avšak i ten,
kdo žije na vesnici a patří k lidu (co to jc??)a skládá pěsničky jenom lak, zmůže se dnes nanejvýš na nápodobu,
na které se neomylné pozná, že je to nápodoba. To nemám na mysli Anežku Gorlovou -

...dyby bylo šohajíčkú,
dyby bylo bárkolik,
vezmu já si takového
kerý bude úderník...
u níž jalovost jinak přesných kopií lidových písní začíná už u falešného pocitu, který' jisté nelze nazvat
prožitkem, a při nichž vzpomínáme Mcyrinckova výroku, že neexistuje dobrý a špatný, nýbrž jen spravedlivý
a falešný. Týká se to i Fanoše Hřcbačky Mikulcekého a Vajčncra Plačka, kteří skládali pěsničky většinou jen
pro radost a pro útěchu.
Samotného Máchu, Nerudu a Holana, když zůstaneme jen u těch ncjsvéprávnčjších, inspirovala lidová
poesie k skvělým básním (Ani labuťani lůna, Po mém pohřbu křepčili, Je srdce tvoje na černej kámen lom...),
ale ty ani při nejlepší vůli necítíme jako lidové. Jediné naše básně, které znám a které se mi zdají splývat
s lidovou poesií, jsou BczruČovy Mohelnice a Pyšný Janek. Druhé z nich by bez toho “ynum” asi ani nebylo...

bo ty švarný, pyšný Janku,
nechceš žádné za polanku,
ynum koňa, ynum šklanku.

Jak to Bezruč udělal, nebude lze nikdy bezezbytku vysvětlit. Podstatu lidové písnějisté pochopil podvědomé
(vůbec poesie, na rozdíl od prózy, je převážné podvědomá), ale jistě něco rovnocenného lidové poesii vytvořit
chtěl a cílevědomě na lom pracoval. To dokazuje řada básní, na nichž se v nápodobě lidové písně cvičil (např.
“Koval”).
Jednou z nejdůležitějších vlastností básníků a přímo podmínkou každé tvorby je odvaha. Nesouvisí přímo
s odvahou v životě, i když mnohdy ano, aleje toodvaha psát podle sebe a jinak se neohlížet na nic. Bezruč měl
široké a všestranné znalosti, o jakých se dnešním absolventům vysokých škol většinou ani nezdá. Ale přece
hlavně odvahy je potřeba k tomu, užít v básni slova “chylý" (co jc to za slovo?), nebo napsat že starček (bylina)
jde..., to ovšem vybírám namátkou. To, že tyto věci, a řadu dalších slov a metafor nepociťujeme jako trapné,
ale jako čistý zisk poesie, je právě básníkovo tajemství.
Na tomto místě je možná námitka, že i takový OstaŠ v jakési básni mezi samými otřelými slovy použil
podstatného jména - “civěl”, nebo že manželé Bojarovi v nějaké próze píší, že se člověk “prozřítí", anebo že
národní umělkyně Marie Majerová napsala že národní správci “zasklelí okna”. Jc to laky odvaha? Není místa
to tady rozváděl dál, ale jc to obyčejný nevkus a lajdáctví. Dopracovat se slohu a posoudil jej (tak nějak píše
Demi) je totéž. Kritičnost a nedůvěra k napsanému je přímo úměrná kvalitě tvorby. Odvahu v životě i v poesii
měl naopak básník Stanislav Mráz, o kterém jednostranně a nespravedlivě referuje Karel Čapek. Nebyl ani
národní umělec ani velvyslanec, ale umřel hladem.
Opakovat, to jest psát podle převládající módy,je marnost. Je vlast ně divné, že na to dosud nepřišly obrovské
zástupy epigonů a eklektiků všech dob až podnes. I k lomu, psát podle sebe, je třeba určitého stupně odvahy.
Ještě větší odvaha je potřebná k tomu, aby básník vsadil na poesii celý svůj život. Je to vlastně velké riziko a jc
nemálo těch, kterým to nevyšlo. Přesto by mělo býi po staletích stejných zkušeností už každému zřejmé, že
jestliže básník nevsadí na kartu poesie celý život a celou duši, nenapíše nic. Po zákonu se tak děje...
Jaký jc podíl soukromé ho trápení na poesii Bcz.ručovča na poesii vůbec? Patrně rozhodující,a není náhodou,
že je to vlastně protimluv: Básník ženatý. Jen velmi těžko si vzpomeneme na básníka, který by byl “šťastně
ženatý” a kterého by jeho dílo přežilo. Jc však trapné psát, jako Oldřich Králík, že v lásce Bezručově lze
pozorovat rysy parasilismu. Myslím naopak, že příživník je každý, kdo se ožení a zůstane básníkem, ij. píše.
Jak tomu rozumět? Když pomineme obyčejné lidi a zaměříme se na tajemně povolané, uvidíme, že lilo mají
jenom dvě možnosti k rozhodnutí: tvorbu nebo svatost. Tato dvě povolání se vylučují, snad s výjimkou autorů
evangelií a epištol. Světec je tu proto, aby pomohl spasit zpustlý svčl, básník proto, aby o něm vydal svědectví.
Světec bere na sebe břemeno mnohých, básník je jednostranný a musí svůj kříž z větší části přeložil na jiné. Je
příživníkem vlastně všude a vždycky. Světec může žít na poušti, v klausuře dobrovolné samoty nebo v rodině
(zde to bývají často ženy). Pokud je ženatý básník a zůstane doopravdy básníkem, nemůže ani zdaleka dostát
svým povinnostem k rodině, protože poesie člověka téměř beze zbytku pohlcuje, a jeho manželství je potom
jediným přestupkem proti mravnímu zákonu.
Bezručsc tedy nemohl oženil a ještě psát, mohl sc ovšem oženil a přestat být básníkem. Pročsc tedy neoženil?
Je velmi pravděpodobné, že se mu to prostě nepodařjlo. Nemůžeme pořád věřit tomu, že jestliže se muž
neožení, jc to jeho vina, protože se "nesnažil”. Aktivita, která se od něho vyžaduje, může být jeho osudnou
nevýhodou. Může pak být (a bývá) mnohokrát za sebou odmítnut, a záleží pak jen na tom, kolikrát to vydrží,
než přestane pokoušel štěstí. Nechci říci, že by Bezruč žádnou ženu “nesehnal”, ale básník je všechno spíš než
spekulující rozšafa (inženýr lidských duší!) a musísc napřed zamilovat,a kdoví, jestli se doopravdy nczamilo-

26

vávají už jenom básníci... Že byl Bczruč víckrát odmítnut, je známé. Přemýšlel o tom a zatrhl si včtu, že
“nejzpupnější... se líbí ženám”. Bcz.ruč jako moralista a potenciální světec ovšem zpupný nebyl - v podstatč
ironicky je třeba chápat Demlova slova: “Ty surový a zpupný člověče, kterého bůhví proč nazývají básníkem...”
Ale nej podstatnější zřejmé bylo, že ženy ve svém sklonu ke středním polohám a k průměru nerady berou na
milost výjimečnost. Něco jiného je, když se nějaký výjimečný podivín proslaví, avšak to je jiná kapitola a tu
Bcz.ruč osvědčil velkou noblesu a básníkem zůstal. Veškerá inspirace, píše jeden můj přítel, je erotická. Asi je
to pravda, nebo skoro je to pravda. Avšak kdo může milovat konkrétně (a v manželství by měl konkrétně
milovat každý), komu se tedy dostalo té milosti, musel by být blázen, aby o lom ještě psal. Takzvaná manželská
poesie je obyčejný podvod. Skutečná tvorba, na rozdíl od lásky křesťanské (agapé) a v ideální podobě i
manželské a otcovské, je milování abstraktní. Básník miluje ideál, který si buď vysnil a nikdy nepoznal nebo
je pro něho nedosažitelný, nebo hozahlédá na rozdíl od jiných lidí pod pokryvem ncídeálna. O tom, co vlastním
- a v čeho držení se mám osvědčit - nemohu psát. Nechybím tedy, jestliže řeknu, že pro poesii je štěstí, že se
Bczruč neoženil. Pro básníka to však byl jeho největší kříž: “A dva roky, žide, pil jsem vodku...”.
Zbývá podíl utrpení národního, o kterém se právě u Bczruče tolik napsalo. Ne vždy s čistými úmysly a často
je to podivuhodně jalové. ”... Zdá se nám, jako by Bczruč byl jen nástrojem neznámé ruky, hlasem neznámé síly,
a jako by ta ruka, která tento nástroj vedla, byla patřila nějakému beskydskému božstvu”, píše například S. K.
Neumann.
Nám se naopak zdá, že je to mnohem lépe vysvětlitelné bez toho beskydského božstva. Bczruč prostě měl,
jako každý básník a světec, onen hlad a žízeň po spravedlnosti, o nichž se mluví v Blahoslavenství. Vždy jsou
lidé, kteří mají zvlášťsilný prožitek nespravedlnosti. Z těchto pouští pak vycházejí mučedníci, světci a básníci.
Je ovšem pravda, a skoro trapné jc to opakovat, žc básník píše o sobě. Ale jsou doby a situace, kdy psát o sobě
znamená zároveň psát za mnohé. Zlo a nespravedlnost jsou všudy pří tom né jako sám ďábel, kterýsi nás vyžádal.
O následujícím tématu jsem dosud nikde nečetl, ale přesto je pokládám za nesmírně závažné: Básník a
zamčslnání. Jestliže je básník někde zaměstnaný (a to zpravidla jc), není schopen to zaměstnání odbývat - jedna
z nejzpozdilejších pověr jc, že básník musí být bohém - a i zamčslnání vykonává s velkým úsilím. Je známo,
jak strašně vyčerpávalo psaní při zamčslnání Bczruče, Březinu nebo Kafku,a loto dvojívypčlí bylo také zřejmě
hlavní příčinou fragmentárnosti jejich tvorby. Dosud naprosto nedostatečně bylo zdůrazněno, že tvorba při
zamčslnání je hrdinstvím. A naopak jak zvrhlé darmošlapství loje, když se někdo psaním živí a nevytvoří nic.
Apoštol národů a básník Pavel hlásal evangelium a současně hotovil stany. Jak s ním nyní lze srovnával
obyvatele Domova spisovatelů? Myslím, že tosrovnávat nelze, žc jsou to hodnoty nesouměřitelné. Zřejmě je
i jakási zákonitost v tom, že opravdoví básníci mají normální zaměstnání, zatímco podvodníci ze svého psaní
žijí. O tom by se dalo mluvit mnoho a zvlášť. Po svědomí se tak děje? Po svědomí, bratře Ondro...
Psát poesii až dostáří je nesmírně tčžké a takřka nemožné. Rýmovat jako nejmladší klasik Miroslav Florian
ovšem lze až do smrti:
Pod lampou sněhu hlína čte si
a list za listem obrací
velkolepé a vleklé lesy
vydané bez ilustrací...
-ale psát poesii nikoliv. Jednak tvorba člověka přímo stravuje, duchovné a nakoneci fyzicky, jednak s určitým
věkem dospívá člověk k syntetickému pohledu na všechny věci, což není pro poesii příznivé. Kromě toho, psát
sc dá jenom tehdy, když jc o čem. Normální člověk má o čem psát jenom zřídka, a s přibývajícím věkem stále
řidčeji. Nejen že má méně zážitků, ale i ty sc více ménč opakují, a je k nim zároveň kritičtější.
Nakonec Bezručův vztah k náboženství. Téměř všeobecně jc pokládán za bezvěrče a jen nemnozí proti tomu
protestují. J. V. Sedlák připomíná například kantora Halfara, který učí, jak mu káže zákon Boží. Žc nezbytný
zákon ve všem světě stojí, totožný se zákonem svědomí a tedy Bohem daný, Bczruč velmi dohře včdčL Ale chtěl
bych se obrátit k důvodu hlavnímu: Posledním dojmem zdila skutečného bezvěrče je deprese a rozkladný
smutek, protože “jestli není naše budoucnost v Bohu, není naše budoucnost žádná”, a ncní-li nesmrtelnost
duše, i láska jc jenom obyčejný podvod. Vlastním pramenem poesie jc dichotomie těla a duše (pomíjejícnosti
a věčnosti, symbolisované dvěma rameny kříže), a jestliže se zc všech věcí zachvíváme (Jakub Demí), pak jen
u vědomí této dichotomie.
Bczručova poesie není ovšem primitivně optimistická. Jestliže jc někomu “všechno zřejmé” a po napsání
básně jc stejný jako před ní, pak ta báseň nestojí za nic. Z Bezručových básní je mnohdy cílit tčžkomyslnosl,
až zoufalství. Ale vždy jako otázka, na niž často odpovídá sám Bůh. Výsledným dojmem ze Slezských písní
však jistě není smutek a beznaděj, ale odvaha k životu a naděje. Už proto jc jeho dílo náboženské.
Objektivní měřítka existují pro všechno, v tom už se nelze mýlit, a Bczruč je podle nich jedním z půl tucíu
básníků, kleří by v naší poesii skutečně chyběli.
(Převzato z ineditního sborníku Rostislava Valuška ENATO. Olomouc 1986)
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Petr Bezruč
HRABYŇ

Tak leckdy, kdy lehké topasy prii

s topolů v cestu a ve sny tni srií,

tak leckdy se mihnou pobožné řady
s korouhví napřed a dojemným zpěvem.

Ctím tvoji víru, ty staříku sivý,
ctím vaši víru, vy děvčata ze vsi.

Dávno je tomu, tenkrát jsem býval

hezounký hoch - po cestějsem zpíval,

korouhev napřed, za ruku otec
vedl mě dolem a vedl mě horem,

vedl mě poli a vedl mě borem,
až přišla Hrabyň, vysoká Hrabyň,
mohutný kostel s Marií Pannou,

poutníkům žehnal pan farář Bóhm.

Byli tu z Modré a byli tu z Polské,
byli od Váhu a my od Těšína,
nabit byl kostel, sladkými zory
hleděla na nás Hrabyňská Panna,

a před ní kázal pan farář Bóhm.

Bílé jsem čelo do prachu chýlil,

andělů zástup srdcem mi pílil,
sladkými zory hleděla na mne

Hrabyňská Panna, a před ní kázal
pan farář Bóhm.

Číjsi je, synku ? Za ruku vzal mne,
krámy mne vodil, hladil mi vlasy,

Bůh ví, co všecko mi v Hrabyni koupil
pan farář Bóhm.

Dávno je tomu. Z duše mi prchla

víra. Mrak škaredý sedl mi v čelo,

hřích oko zkalil a stáhl mi rty.
Bůh nežije pro mne. Ale když žloutnou
vrby při řece a jabloně dolů se nahnou,

pobožné zástupy na odpust táhnou:
shýbám já čelo, hříšný kříž zrobím,

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

dívala Panna, Hrabyňská Panna,

a před ní kázal pan farář Bóhm.
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PLUMLOV - li.
(P. Ernestovi)

Tisíc lidí v žití zřel jsem,
zapomněl jsem docela,
ale Tebe sídle vidím,
jak Ti padly do čela

černé vlasy na Plumlově,
jak pod nimi myšky dvě
(tak to byly malé oči)
dívaly se opilé.
Prchlého jsem ntlddí zpomněl:
čas spěl letem sokola,
a dvě noci a den celý
šly poháry dokola...
Sam jsem, nemiluji lidí,
struna v srdci dozněla,
ale chtěl bych, by Ti padly
černé vlasy do čela,

černé vlasy jednou zase,
by pod nimi myšky dvě
tak jak tenkrát na Plumlově
dívaly se opilé!

ÚSPĚCH

Zpíval jsem, kritika chválila,
jak moje písničky vzruší ni, to jen vzpomínka - bludičky,
tesklivou mihly se duší

Říkali, jaká je svéráznost,
jaká je mohutnost ve mně ni, ni, já jsem jenom ze Slezské,
z ubité, z uštvané země.

Přečtfy se verše mé před Prahou,
v potlesku duše si výskty za co? Že žila ta Maryčka,
ve Frýdku hrdlo nám stiskli?

Kdyby tak jednou pod Beskydem
pochodeň k Těšínu vzplála,
řadám, kde šel bych jak prostý muž,
píseň má do kroku hrála,
kdybys Ty, deptaný Národe,
uspaný, spoutaný obře,
kdybys TAK písni mé rozuměl řekl bych: Zpíval jsem dobře.
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Modlitby
Zdrávas Královno,

matko milosrdenství,
živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva.
K Tobě voláme,
vyhnaní synové Evy,
K Tobě vzdycháme,
lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí,
i protož, orodovnice naše,
obrať k nám své milosrdné oči
a JEŽÍŠE,
kterýž jest požehnaný plod života Tvého,
nám po tomto putování ukaž,
Ó milostivá, Ó přívětivá, Ó přesladká
Panno Maria.
Pod Ochranu Tvou se utíkáme,

Svatá Boží Rodičko.
Nezamítej naše prosby v potřebách našich,
ale ode všeho zlého vysvoboď nás vždycky,
slavná a požehnaná Panno,
paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše,
se Synem svým rač nás smířili,
Synu svému rač nás poroučeli,
k Synu svému rač nás přivésti.

a Ona počala z Ducha Svatého.
Zdrávas, Maria...
i řekla Maria: "Aj já dívka Páně, staniž se mi podle slova Tvého.
Zdrávas Maria...
A Slovo tělem učiněno jest a přebývalo mezi námi.
Zdrávas Maria...
Oroduj za nás, svátá Boží Rodičko.
Abychom hodni učiněni byli zaslíbení Kristových.
Andu. Paní, zvěstoval Marii

Modleme se: Milost svou, prosíme, Pane, rač v mysli naše vliti, abychom, andělským zvěstováním vtělení Krista,
Syna Tvého, poznavše, skrze umučení a kříž jeho k slávě vzkříšení přivedeni byli. Skrze Krista, Pána našeho.
Amen.
(Kromč doby velikonoční)

Raduj se, nebes Královno, aleluja,
jehož nosili hodna jsi byla, aleluja,
povstal z hrobu, jakož pravil, aleluja,
pros za nás Hospodina, aleluja.

Raduj se a plesej, Panno Maria, aleluja.
Neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal aleluja.

Modleme se: Bože, jenž jsi zmrtvýchvstáním svého Syna, Pána našeho Ježíše Krista, svět oblážiti ráčil, uděl,
prosíme, abychom skrze jeho Rodičku, Pannu Marii, dosáhli radostí věčného života. Skrze téhož Krista.
Pána našeho.
Amen.
(V dobč velikonoční)
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SCHLIEMANN anebo

PROVOKUJÍCÍ :

rozhovor na o stří nože

ZÁSTĚRA

DÄNIKEN-

ZASTÍRAJÍCÍ či ODESTÍRAJÍCÍ?
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Jako každý mladý student jsem byl, pokud šlo o naše
nejstarší dějiny, inspirován především Jiráskovými
“Starými pověstmi českými”, kde Jirásek vycházel
z Kosmovy "Kroniky České “, a přirozeně dále dílem

1)
Navzdory lavině, kterou jste v naší - nejen moravské
- kulturní a vědecké společnosti uvedl do pohybu (a
která v poslední dobějako by se zastavila v bažinách),
jste nesporně člověk - legenda: a přece zůstáváte sám ve
stínu znojemské rotundy. Můžete nám na začátek říci
něco o sobě? Vaším původním povoláním není přece
archeologie: jak jste se k ní dostal? A proč právě ke
znojemskérotundě? Vedlo Vás k Vašim výzkumům něco
víc než pouhá zvídavost vědce? A - bez ironie - láska
amatéra? Můžeme zde - z Vašeho hlediska - mluvil o
životním poslání? A prosím, nebojte se být názorný a
osobní. Veřejnost má právo vědět něco víc nejen o
převratných (přestože kontroverzních) hypothesách, ale
i jejich - Schliemannech či Dánikenech? (Řečeno
provokativně.) Představte se nám jako • Jaro
slav Zástěra. Zastírající v podstatě nepříliš problema
tický artefakt rouškou fantastických hypothes a
nedoložených dohadů - nebo naopak nadzvedávající
zástěru nad jedním kolosálním falsifíkováním dějin a
nad Velkým Tajemstvím?
Na začátek bych chtěl říci, že hlavním důvodem,
proč jsem se začal zajímal roku 1979 o znojemskou
rotundu, byla skutečnost, že k rotundě jsem byl do
slova přiveden za ruku pro svoji snahu vyplnit
historickou mezeru v našich nejstarších dějinách
konkrétními fakty. A tady se musím vrátit až do svého
mládí.
32

Františka Palackého. Bylo to období let 1933 -1938,
kdy jsem studoval na reálném gymnasiu v Hustopečích
u Brna a kdy moje generace, vyrůstající již v Masa
rykově republice, měla silné vlastenecké cítění vy
plývající z tehdejší mezinárodní situace. Tehdy se
schylovalo k druhé světové válce a docházelo k pří
mému ohrožení naší vlasti. A již tehdy mně vadilo, že
nejstarší část naších dějin na nejzápadnější výspě
Slovanů byla vlastně nedoložena historicky. Byly zde
pouze pověsti, a jak Kosmas sám ve své kronice uvádí,
pocházely tyto pověsti z podání bájných starců, kterým
čtenář může věřit nebo nemusí. A protože dějiny jako
vyučovací předmět jsem doslova miloval, mám na my
sli vůbec děj iny celosvětové, tento nedosta tek v našich
vlas t n ích dějinách mě iritoval. Je t řeba si uvědom i l, že
v tehdejší době platila jiná pravidla než dnes, kdy
hovoříme o společné Evropě, která bude domovem
všech národů našeho kontinentu. Tehdy i historio
grafie byla sítně akcentovaná nacionalismem, ať ro
mánským nebo germánským, a na Slovany se pohlíželo
dosti z nadhledu, dalo by se říci s určitým despektem
a pohrdáním.
A to byl jistě jeden z hlavních důvodů, proč jsem
této problematice zůstal věrný celý život. Měl jsem
v plánu po maturitě studovat historii na fil. fakultě
v Brně, ale jak známo, v roce 1939 byly naše vysoké
školy zavřeny, a lak můj život byl v této nové situaci
směrován k jiným perspektivám. Na druhé straně
však právě pro svůj vztah k naší národní minulosti
jsem se rozhodl spolu s jinými studenty v roce 1941
založit ilegální organisaci “Hnutí slovanské domovi
ny”. Bohužel zatčení gestapem v roce 1943, věznění
v Kounicových kolejích - Volksglrichtvc Vratislavi a
pobyt v dalších věznicích aždo konce války,osvobození
republiky a začátek nového života-sňatek v roce 1946
• značně změnily moje piány, i když své lásce, historii,
jsem zůstal věrný. Vletech 1960-1965 jsem absolvoval
dálkově pětileté studium nafil.fakultěv Brněv oboru
“dějiny pedagogiky” - titulem promovaný pedagog.
Teprve odchod do důchodu v roce 1976 mi umožnil,
abych se konečně mohl věnovat v plné intensitě své
láscez mládí. Vzdělání jsem ukončil ještě doktorátem
apak plnýmisilamijsemseujal konečně svého úkolu,
který jsem si již v mládí předsevzal • objasnil
historickou mezeru v našich dějinách od krále Sama
až po prvního známého velkomoravského panovníka
Mojmíra I.
Jak jc patrno, nebyla to jenom zvědavost a jenom
láska k oboru, ale vnitřní potřeba rcaiisovat, i když
dnes v jiném evropském kontextu, skutečnou pravdu
o našich nejstarších dějinách. Svým způsobem by se
dalo říci, že tento cíl se stal částí mého životního
poslání. Každý národ by měl znát pravdu o svých

nejstarších kořenech už jenom proto, že musí znát
svoji cenu a místo ve světě, kde se realisujc. Jc to
důležité nejenom pro jeho přítomnost, ale i pro jeho
budoucí poslání. Jak vidět, moje vysvětlení - co mé
přivedlo k znojemské rotundě - jc prosté a jedno
duché. Atak po 40 letech jsem znovu vyšel z Kosinový
“Kroniky České" - především z její nejstarší části z Vyprávěn í báj ných sta rců. Pros t udova I jsem veškerou
odbornou literaturu vztahující se k tomuto tématu,
včetně historiků, kteří nepochybovali o pravosti jeho
vyprávění, dále historiků, kteří přijímali tuto část
kroniky kriticky, a konečně i těch, kteří ji prohlásili za
úplný výmysl. Zajímaly mne všechny přístupy- hlavně
z posledního období, počínaje Turkem, Třeštíkem a
konečně Karbusickým. Podůkladnéanalýzc mně bylo
jasné a musel jsem nutně přijít k závěru, že toto
vyprávění má skutečně historické jádro, přcsto.ženěco
skrývá, protože tak, jak bylo formulováno a historicky
umístěno do určitého Času a prostoru, nemohlo se
nikdy odehrávat v Čechách. A když jsem zkoumal to,
co bylo známo o životě Kosmově - vyčerpávající
informace přinesl Třešlíkve svém díle "Kosmas" zjistil jsem, že Kosmas se často pohyboval na jižní
Moravčz titulusvéfunkcekanovníka pražské kapituly
-především v oblasti Sckyřkostcla, Podivína a Slavnicc
• a že pravděpodobně prameny pro své vyprávění
získal právě tady.
A teď bych rád reagoval, pokud jsem správně rozu
měl, na Vaši připomínku týkající se mého jména NOMEN OMEN - ano, v tomto smyslu se to dá tak
říci - Zástěra ve smyslu něčeho, co jc skrylo, co jc
utajeno - známe to již ze starého Egypta - Isidinu
zástěru ukrývající tajemství měsíce i tajemství boha
Totha, Velkého Herma Trismegista. Dnes můžeme
již tušit pravdu o měsíci, neboť pohled na toto nebeské
těleso za úplňku nám odhaluje možný podobný osud
naší planety, pokud nebudeme moudří a pokud u nás
všech nezvítězí pocti odpovědnosti za osud celé civilisace. To, co vidíme na povrchu měsíce, jsou pravdě
podobně stopy obrovské Kosmické války Titanů a
Gigantů, odehrávající se kdysi vnáší celé sluneční
soustavě, jak to také dokládají zbytky statisíců úlomků
hmoty jedné úplně zničené planety, které dodnes
obíhají v oblasti mezi Jupiterem a Marsem, a čas od
času některý ten úlomek vychýlený ze své dráhy
zasáhne jiné planety, ve výjimečných případech i naši
Zemi. Tyto skutečnosti najdeme zachyceny i v řeckých
hájích, když jim umíme správně porozuměl. A právě
řecké báje se slaly inspirací pro objevitelské dílo
Schlicmannovo, jehož víra v historické jádro
Montérových bájí ho přivedla, v rozporu s celou
tehdejší oficiální vědou, k jeho vynikajícím objevům.
To je tedy, co mě spojuje se Schlicmanncm.chccle-li
to slyšel, a pokud jde o Dánikena, i lady Vám mohu
říci, že dodnes některá jeho fakta, kierá ve svých
pracích uvádí, nebyla ani vysvětlena, ani vyvrácena. I
zdesedá vyjít nejenz řeckých bájí, které předcházející

Znojemská rotunda od jihu

vědění lidstva zahalily clonou času a poesie. Stejným
způsobem se můžete inspirovat starými indickými,
arabskými a perskými pohádkami, kde je zakódována
laké velká část pamětí lidstva, dále příběhem o
Gilgamcšovi. Nové poznání mohou přinést i četná
vyobrazenív pyramidách jak egyptských, tak majských
a aztéckých,a především samotný Starý a Nový zákon,
který obsahuje, umítc-li hledat a číst, veliké pravdy
skryté zástěrou času. Je zajímavé vniknout i do
tajemství knihy Enochovy, která, bohužel, je součástí
Písma svátého užívaného pouze v oblasti koptické
církve, takže u nás není vlastně lak známá.
Aletcďsevraťmeke Kosmoviak rotundčsamotné.
Nemyslím, že by bylo možno Kosmu nazval pouze
velkým falsifikátorem . Tento přístup bychom mohli
mít pouze z hlediska dnešního posuzování. V jeho
dobč kron i ká ř si ú pl ně samozřej mě vypůjčova l ni ot i vy
od jiných kronikářů, čerpal z římských nebo řeckých
pramenů, a popřípadě použil i vyprávění z jiných
oblastí, které pak přenesl do času a na území vlastní,
sleduje tak záměr svůj nebo záměr objednavatele,
kterým mohla být panovnická dynastie, popřípadě
církevní instituce. Více podrobnostíotétoskutečnosti
je obsaženo v mé knize “Znojemská rotunda a Velká
Morava”. Vraťme se však k citaci z “Kosmovy kro
niky”. - “Aponěvadžse tyto věci zběhly za starodávna,
ponecháváme čtenáři posoudili, zda se opravdu staly,
či jsou smyšlené. Nyní chceme své pero, byť tupé,
však zbožné, nabrousili, abychom vypsali ly věcí
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paměti hod né, jež zaručuje hodnověrné podání". Co
z tohoto citovaného textu ledy vyplývá? Nejstarší část
Kosinových příběhů až do nástupu Bořivoje na trůn
se - jak už bylo řečeno - mohla odehrát v jiném slo
vanském prostředí než českém - tedy na jižní Moravě.
Malby ve znojemské rotundě v tomto případě, ať
chceme nebo nechceme, to dokazují - Přemyslovská
scéna a osm panovn íků spodn ího pásu jso u h istorickou
součástí děje tohoto teritoria. Toto zrození dynastie
ve znojemské rotundčbylo Kosmovi přímou inspirací
a zde je také možno vysvětlit především údiv všech
odborníků nad tím, kde Kosmas vzal tento přesný
počet osmi panovníků předcházejících Bořivoje, když
neexis t uje žád ný písem ný pramen, který by toto sdělen í
obsahoval. Velkým tajemstvím pak byla skutečnost,
že bylo nutno celou velkomoravskou dynastii,
začínající Samem, za poměrů, které se začátkem 12.
století vytvořily - nechat doslova zmizel. To mělo
Moravu těsněji připoutat k panovnickému rodu sídlí
címu v Praze, neboť moravský národ bez minulosti
vlastních velkých panovníků a jejich hrobů, bylo
snadnější připoutat k českému státu. Události celého
12. století tuto skutečnost dokazují a vlastně teprve
počínaje Přemyslem Otakarem I. lze říci, žc Morava
se stává trvale jako Markrabství součástí Českého

království. Takécírkcv tehdy v osobě Jindřicha Zdíka
tomuto trvalému připojení pomohla, jednak změnou
názvu biskupství Moravského na Olomoucké a jed
nak zdůrazněním světccké úlohy svátého Václava na
teritoriu Moravy. Tím byly vytvořeny podmínky, které
měly dát možnost zapomenout dalším generacím Mo
ravanů na velikou úctu, kterou chovaly ke svým svět
cům, svátým Cyrilovi a Metodějovi, neboť v této sou
vislosti si musíme uvědomit i další podstatnou sku
tečnost, že tehdy jejich učení bylo zavrženo a prokleto
samotnou církví. Pro současnou funkci Českéhostátu
v tehdejším středoevropském prostoru to bylo
dokonce velmi potřebné. Dnes není důvodu,aby tato
Kosmou a Zdíkem zastřená pravda byla dále uta
jována, protože naopak by mohla vést k opačnému
výsledku s přihlédnutím k postavení, které svati Cyril
a Metoděj jako spolupatroni Evropy sv. Benedikta
v hierarchii svátých římsko-katolické církve zastávají.

2)
Nejsem archeolog. O to víc bych Vás teď poprosil o
přesnou a stručnou genesi problému. Co se vědělo o
rotundě až do Vašeho vystoupení a v čem to, co se
vědělo, byla - čije dodnes ■ jen hypothesa? S čím novým
jste přišel Vy ■ s čím novým doložitelným fakty, a s čím
novým, také jen hypothetickým ? Kde stavíte fakta proti
faktům a kde proti hypothese jen jinou, možná odváž
nější, možná fantastičtější - ale proč a v čem snad
pravděpodobnější hypothesu. A čím jste si dnes ve věci
rotundy, po všech peripetiích i (zdánlivě?) prohraných
kampaních, jist • a jak to dokládáte?
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Problém znojemské rotundy není záležitostí pouze
archeologů. Zde se můžeme nejlépe přesvědčit, žc
není možné řešit celou problematiku pouze z pohledu
jediného vědního oboru. Proto také všechny důležité
hypothesy, které od roku 1821 vznikly a mohu jc zde
vyjmenovat, řešily výklad vždy jednostranně. První
byl Josef Gollingcr, znojemský farář, který přišel s hypothesou, která v postavách obou pásů maleb viděla
Valkýry, jež bůh války Odin posílá do boje. Tento
pohled byl ovlivněn přístupem k národní minulosti
germánské. Podstatně lépe vyložil malby znojemský
rodák Pittncr. O rok později přišel s celkem správným
názorem, žc druhé a třetí pořadí ilustruje české dějiny
a, i když výklad postav byl trochu fantastický, považoval
je za české panovníky. Jeho výklad pak přijal další
badatel Adolf von Wolfskron v roce 1851. Stejné
stanovisko zastával z českých archeologů K. V. Zap.
S objevným názorem pak přišel kuslos Moravského
musea v Brně Mořic Trapp, který sepsal práci a k ní
připojil kolorované kresby znojemských maleb
s půdorysem a řezem rotundy. Význam Trappova Činu
byl v tom, že dal podklad k žádosti centrální kulturní
komisi ve Vídni, aby malby, které byly již v otřesném
stavu, byly zachráněny restaurací. Jeho snaha měla
kladný výsledek, a tak koncem století sc znojemské
malby dočkaly restaurace provedené vídeňským
malířem Thcophilem Mclicherem. Dalšími odbor
níky, kleřísc obsahem maleb zabývali, byli V. Houdek,
F. Lchner, vydavatel "Dějin umění národa českého”,
který svůj výklad opřel o Hájkovu Kroniku. V našem
dvacátém století to byl především profesor Matějček,
profesor Friedl a již známí autoři hypothes A. Merhautová, D. Třcštíka E. Křcminská. Ně kdy byla au tory
hypothes akceptována ikonografie maleb, někdy za
měření historické, jindy zas pohled archeologický.
Vůbec už nebyla řešena otázka architektonická.
V uplynulých 40 letech nebylo možno k problému
přistupovat ani z hlediska církevního učení. A i toto
bylo pro posouzení celé záležitosti důležité. A to
nemluvíme o přístupu z hlediska numismatiky,
paleografie, geografie a speciální fotografické a
termovisní techniky. A právě tento komplexní pohled
dává možnost řešení. V tom byl rozdíl mého přístupu
od všech předcházejících. Musíte pochopit, žc jsem
od roku 1979 prostudoval slovky odborných knih,
které měly k tomuto problému vztah, a to ze všech
pohledů různých vědních oborů až po současnost. A
v tom byl, myslím, základ mého odvážného řešení, že
mimo intuici, která jasným světlem ozářila poznání
pra vdy - by la d ůlcžitá d ů klad ná a vy l rva )c soust ředě ná
práce snažící se především získat důkazy pod novým
zorným úhlem, který byl dán právě komplexním
přístupem, aby sc našlo správné řešení. Škoda, že se
nezachovaly magnetofonové pásky z první ikono
grafické komise, kterou svolalo ministerstvo kultury
k 13. říjnu 1982 do Znojma a kde bylo přítomno 20
odborníků různých vědních oborů. Jak jsme byli

8. Donátorská scéna z triumfálního oblouku, zobrazující údajné Konráda II. Xnojemskiho a Marii Srbskou, Jde však o krále Rostislava a
knéžnu Libuši. Postava Rostislava nedrží »• ruce model rotundy, nýbrž basiliky ■ wmbolisující samostatnou církev moravskou, Žejde o krále a

ne knížete, je doloženo královským diadémem na hlavípostavy. ■ Druhou postavou je knílna Libuše, obítujlcíPerunovi. Jeho tvářje na snímku
nejasni vidit v bezprostřední blízkosti nalevo od hlavy Libušiny v prodlouženém smíru otevřené ruky Boží.

dodatečná informováni, když nebyl autorisován žádný
zápis z tohoto jednání - vysvčtlení bylo velmi jed
noduché: prý oba magnetofony, které při pčti hod i no
vém zasedání byly zapojeny - nefungovaly. Byla to
škoda, neboť pak by bylo možno slyšet názor jednoho
z odborníků, kterého nechci jmenovat - přibližné
v tomto smyslu: - Byli jsme přizváni, abychom vnesli
do celé záležitosti jasno jako odborníci. Myslím, že
tčžkodr. Zástčrovi poradíme, protože po seznámení
s jeho výkladem jsem dospči k názoru, i když s řadou
věcí nesouhlasím, že jediným odborníkem na
znojemskou rotundu je on sám a nemámcšanci s jeho
šíří znalostí, kterých dosáhl za 4 roky denní
deseti hod i nové práce, ho dostihnout, protože žádný
z nás, při svých pracovních povinnostech a schůzích,
nem ůžc tento čas potřebné včdccké práci včnovat. A
i kdybychom se o to pokusili, třeba za dva nebo tři
roky, určité bude opčt o nčkolik let před námi. Myslím, že lato okamžitá reakce byla přirozené
výsledkem určitého Šoku po mém výkladu, který byl
tehdy vysloven veřejné poprvé a který, kdyby se méi
potvrdit, by obrátil naše nejslarší dčjiny na hlavu jak s určitým odstupem času uvádély pejorativné ně
které komentáře v tisku. Citovanývýrok však celkem
správné charakterisoval skutečnost, že to byl právč

můj komplexní přístup kcclé problematice, který
mohl vyvolat t uto reakci. A to od té doby moje poznat ky
byly v dalších letech prohloubeny ještč o další důkazy,
takže, abych to shrnul, po stránce nového pojetí výkla
du ikonografie znojemských maleb, opřeného o všech
ny další včdní disciplíny, by bylo možno hovořit již ne
o hypothese, ale o pravděpodobném teoretickém vý
kladu. To pokud jde o malby - a pokud jde odůsledky,
které z jejich řešení vyplývaly, tam nastala složitější
situace, a proto bylo možno pozoroval, že v minulých
letech byly ve sdělovacích prostředcích vedeny útoky
právč na tuto navazující oblast, která se netýkala iko
nografického výkladu.
Dne 17. října loňského roku byla konečné - po
devíti lctcch(l) - svolána 2. ikonografická komise.
Zde jsem měl mít možnost obhájit své názory a
předložit další důkazy, shromážděné za uplynulou
dobu, nebo mi mělo být dokázáno, odborníky, kteří
zasedali už v komisi z roku 1982, že moje názory a
závěry jsou vědecky nesprávné. Bohužel se pozvaní
odborníci, především z Prahy, nedostavili. Přijel pouze
doktor L. Konečnýz Mnichova,kde při svéjednoroční
stáživ tamějším uměnovédném ústavu se měl pokusit
o novou interpretací maleb. Přednesl svoje názory
ještě ne v konečné formě; podstatným novým faktem
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novým faktem mělo být
posunutí stáří maleb z ro
ku 1134 do roku 1091, kdy
se stal centrálním kníže
tem v Praze Konrád br
něnský a z této své fun
kce i donátorem znojem
ské rotundy. Interpretací
známého nápisu, který se
v rotundě nalezl s datem
1134, i nápis sám prohlá
sil za falsum. Malby podle
jeho názoru byly prove
deny malíři zjihoněmecké oblasti. S podrobným
názorem vystoupí na příálí komisi, která byla do
hodnuta na jaro letošní
ho roku, takže naše veřej
nost bude mít možnost
konfrontoval jeho názory
s mými závěry. To pokud
jde o malby. Pokud jde o
rotundu, pokusím se
stručně uvést, co považuji
za naprosto prokázané ve
vztahu k předcházejícím
hypothesám.
Kromě postavy svátého
Václava - důležité důkazy
jsou především v roz
dílné velikost i panovníků
spodního a vrchního po
řadí. V raně románském
malířství platila zásada, že
čím byla vyobrazená po
stava důležitější a hod
nosti vyšší, tím byla také
velikost větší. Panovníci
vrchního pásu, kde je také
první český král Vra
tislav I., jsou o 35 cm
menší než postavy panovníků spodního pásu. Proto
nemohly být oba pásy malovány ve stejnou dobu,
neboť vrchní pás musel být dodatečné domalován
v prostoru, který zbýval. Důkaz pro to jc ve spodním
pásu, kde v “Přemyslovskéscénč” postavy dvou poslů
jsou o hlavu menší než postava Přemysla Oráče podle našeho výkladu krále Sama - zakladatele města,
jak mimo pochybnost dokazují na fotografiích dva
nápisy nad touto postavou. Dále pokud jde o postavy
panovníků bez pláště ve vrchním pořadí, nemohly být
z vedlejších větví - olomoucké, brněnské nebo
znojemské, protože mají kopí s praporcem, který byl
znakem suverénních knížat vládnoucích v Praze.
Můžeme se o tom přesvědčit na moravských denárech
z jedenáctého a poloviny dvanáctého století, kde
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Zobrazení postav panovníků v kopuli znojemské rotundy vjednoclivých pořadích. Spodnípds je o 35 cm vytít než vrchní. Vrchní
pds byldomalován alvpozdifjSídobénapnistoni, kterýzbylk disposici.

údčlníci mají pouze kopí bez praporce. Zjištěním
nízké mitry na hlavách dvou vedle sebe stojících knížat
ve vrchním pořadí, pomocí fotografie na infračervený
ma tcriál, mohli být určen i Spytihněv II. a Vratislav II.
Tato skutečnost je doložena i v historických prame
nech. Panovník předcházející Spylihněva II. mohl být
pak určen jako Břetislav I. a panovník následující po
Vratislavovi II. jako Konrád brněnský. Po Konrádovi
pak Břetislav II., Bořivoj II., Svatopluk olomoucký,
Vladislav 1., znovu Vratislav jako král a konečně Sobě
slav. Všechny tyto postavy mají plášť, protože vládly
od Břetislava I. také na Moravě. Jiným důkazem dále
je postava tzv. donátora v triumfálním oblouku, drží
cího v rukou chrám - basiliku. Kdyby se skutečně
jednalo o donátora, musel by v rukou držet rotundu.

Basilika, kterou má v ru
ce, symbolisujc církev v přeneseném slova smy
slu založení biskupství proto postava panovníka
ztčlesňuje Rostislava,
kteiýspolus Metodějem
založil samostatnou cír
kev moravskou. Důkaz,
že se skutečné nejedná o
knížete Konráda 11. nebo,
jak uvádí doktor L. Ko
nečný, Konráda brněn
ského, jc i nfra fotografie
léto postavy, kde jc na
prosto patrný a viditelný
na její hlavě královský
diadém. Tyto d úkazy stači
samy k tomu, aby dolo
žily velkomoravské stáří
rotundy. K lomu je třeba
p řipoj i l to, co už bylo uveděno deta i Ině v mé knize “Znojcms ká rot u nda a Velká
Morava", aby každý mohl dospět k témuž názoru.
DalSími důkazy jsou stavební prvky rotundy samot
né, které byly zjištěny archeologickým průzkumem a
které bohužel sc neprojevily v konečné zprávě archeo
logické komise v roce 1990. Tak Boris Novotný ve své
zprávě z roku 1965 o průzkumu znojemské rotundy
uvádí, žc podlaha svou skladbou jcstejná jako podlahy
sakrálních a světských staveb v Mikulčicích a vUh.
Hradiátt. Dále zjistil, že základy oltáře byly v takové
vzdálenosti od zadní stěny apsidy, žc kněz mohl stál
za oltářem, tedy podle ritu byzantského - cyrilometo
dějského. Zadní stěna při současném průzkumu nao
pak ukázala, že v ní byl zazděný výklenek (sedes) pro
Postava Přemysla ■ Sáma z kreseb Mořice Trappa z r. 1862 Hlavu
zdobí královská koruna. Dnes r malbách není, při jejich restauraci
nebyl tento důležitý' atribut obnoven.

Známá scénapovolání Přemysla Sáma. '/.obražení o hlavu nižších
postav v doprovodu vyjadřuje jejich podřízeni postavení.

biskupský trůn - opět podle zvyklostí 9. století v pří
padě biskupského chrámu. Bylo to prokázáno rozbo
rem jednotlivých omítek, který byl proveden v roce
1991. Další důležitý důkaz je výzkumem odkrytá
byzantská lavice, která sc nevyskytuje v žádné rotundě
- nejen na našem území, ale ani nikde v celé střední
Evropě. Jasně lak ukazuje na byzantské stavby, v kte
rých byla v 7. a 8. stolcií obvyklá. Komisí nevysvětleny
zůstaly i pravidelně umístěné otvory pod podlahou
rotundy na základové skále v šířce a hloubce 30 cm,
které nasvědčují tomu, že přcdchůccm stavby kamenné
byla stavba jiná, která měla dřevěnou konstrukci a
která v žádném případě nemohla sloužil jako lešení,
jak nesprávně usoudila komise, v níž nebyl žádný
stavební od horník. Funk
ci těchto otvorů odborně
prozkoumal pracovník
fakulty architektury, kte
rý výsledky svého Šetření
zveřejní v nej bližší době
ve sdělovacích prostřed
cích. Komise také neuči
nila žádné závěry ze
7 otvorů, které se na
cházejí v klenbě hlavní
lodi rotundy. V těchto 7
otvorech byla upevněna
v závěsu tzv. koruna,
umístěná vždy v hlavním
chrámu království a vy
zdobená bohatě zlatém a
drahými kameny, jak
tomu bylo ku příkladu
v hlavním chrámu Franc
ké říše, který postavil
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Karel Veliký v Cáchách. 7 závěsů znamelo 7 šárů
andělských, jež vedli jednotliví archandělé, ktcfí
tak zprostředkovávali spojení Boha s panovníkem a
věřícím lidem království. Tato koruna byla také pravdě
podobně králem Vratislavem přenesena ze znojem
ské rotundy na pražský Vyšehrad a z této události
pochází známý termín užívaný v historické odborné
literátuře “Transtlatioregni' ’ - “Přenesení království “
- v tomto případě z Moravy do Čech. Nedokončený

zůstal průzkum skalního podloží, na kterém rotunda
stojí. Další průzkum ukáže, zda skála pod podlahou
obsahuje kromě chodeb kryptu, která je místem od
počinku velkomoravských panovníků, a zda ve stěně
po levé straně za oltářem je umístěn hrob arcibiskupa
Metoděje.

3)
Mluvili jsme o peripetiích a bojích. Ve vědě - ale ani
v životě (a umění) zpravidla nic velkého nepřichází na
svět bez bojů a bez bolestí. Ale na druhé straně je tu
pochyba: neporodila Hora Myš? Jak vlastně vypadá
dnes, po Vašem souboji s valnou částí oficiální vědecké
obce (archeologické, historické, uniělecko-vědné...atd.)
- podle Vás - skutečný stav věci? V čem je jádro pudla?
Je pravdou, že je Vám nebo veřejnosti znemožňován
přístup k faktům - že výzkumy byly vedeny tendečně, či že
byly (ne)motivovaně zastaveny? Je skutečností, že tu
někdo něco - a kdo a co- zastírá?

Myslím, že je všeobecně známo, že skutečně jak ve
vědě nebo v umění, tak i v životě nic nepřichází na
svět bez boje a bez překážek. To je přirozený vývoj a
to snad j e i důvod, aby celá záleží tost kolem znojems ké
rotundy se brala sportovně, i když některé útoky
odpůrců postrádají rytířský způsob boje a velmi často
je používáno metod zákeřných ran pod pás. Pravdu
nelze zastavit. Takový je už život. Je to pochopitelné,
protože celý zápas o rotundu je veden více než 1(M) let
a neměl to snadné ani Mořic Trapp před 130 lety, ani
A. Friedl před 40 lety. Je známo, že vynikající analýza
Trappova spolu s kopiemi maleb, přestože měla po
žehnání Fr. Palackého a získala medaili na slovanském
archeologickém kongresu v Kijevě, na příkaz Cen
trální kulturní vídeňské komise nesměla být
publikována. I A. Friedl 10 let nemohl svoji práci
vydat, a když už byla vydaná v roce 1966 v počtu 1200
výtisků, záhadně zmizela z pultů knihkupců a dokonce
ani Universitní knihovna v Brně nemá její výtisk. A
pokud jde o souboj s valnou částí oficiální vědecké
obce-je znám prudký útok ministerstva kultury v roce
1983 proti mojí stručné publikaci v Zápisníku 83
v 21. čísle. O problémech vydání “Péřové koruny”,
která mohla vyjít jen v počtu 150 kusů v roce 1986 po
velkých překážkách, a to s vyloučením veřejnosti, se
také hod ně diskutovalo. Náklad by! určen pouze úřed
ním místům a vědeckým ústavům a recensenta před
okamžitou výpovědí zachránila jenom skutečnost, že
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Detail postavy knížete Spytihnfva II. Na temeni hlavy patrná nízká
mitra (dostalji za roCnlpoplatek lOOhřiven stříbra odpapeže Mikuláše
I!.).

byl v ochranné důchodové lhůtě. Moje kniha “Zno
jemská rotunda a Velká Morava” z roku 1987, přesto,
že dvě nakladatelství měla zájem vydat ji ve velkém
nákladě, a to dokonce v mimořádném vydán í, nemohla
vyjít, protože nakladatelství nenašla v celé republice
recensenta, který by byl ochoten recensi napsat,
dokonce ani s podmínkou, že může být i negativní.
Myslím, že to nepotřebuje komentář. Vydal jsem
knihu sám v roce 1990 vlastním nákladem, když už
tomu nemohl nikdo oficiálně zabránil. Boj o pravdu,
který není lehký, jak už bylo řečeno, ani v úplně
svobodné společnosti, byl před rokem 1989absolutně
ztížen tehdejší úřední mašinériía především vládnoucí
hierarchií v ústavech ČSAV. Myslím, že nemusím

tento problém široce vysvětlovat, neboť je všeobecně
známo, že tehdy pravda byla vždy jedna, a to pravda
ředitele ústavu. Je známo, že dokonce ani pracovníci
ústavu bez souhlasu vedení nemohli své názory a
teoretické práce publikovat. Tyto přístupy bylyznámé
především v oblasti jihomoravské. Velké problémy
měl ku příkladu známý profesor Hrubýs publikováním
výsledků své archeologické práce v Uh. Hradišti a
řada jiných pracovníků s podobnou tematikou. Další
problém, který tehdy podvazoval svobodu vědy, byla
skutečnost, že řada vědeckých pracovníků, chtčla-li
dosáhnout titulu CSc. nebo dokonce DrSc., byla závislá
na rozhodnutí komise, která o titulu rozhodovala, a té

vždy někdo předsedal. Nepředpokládám, a dalo se lo
bohužel chápat, že by nčkdo z Ičchto lidí hájil názory,
klerč nebyly v souladu s názory předsedy komise, i
když byly jistě i zde výjimky. Tady jsem se vždy řídil, i
když se mnč to přímo týkalo, bohužel v tom negativ
ním smyslu, známou francouzskou včtou “Toul comp rend re c’est lout pa rdo n ner” - vše pochop i t znamená
vše odpustit”.
Z toho, co jsem uvedl, je naprosto jasné, že byl-li
publikován nesouhlasný názor v silné sestavč před
stavitelů védy ve sdělovacích prostředcích ještě před
zahájením výzkumu abylo-li řečeno dopředu, že Velká
Morava na některé lokalitě nemůže existovat, tak
prostě neexistovala, i když existovala. Zní to iracio
nálně, ale jc to přesně tak. Znojemský hrad a zno
jemská rotunda nebyly výjimkou. Ještě jeden moment
pak přirozeně ztěžoval situaci mých objevů, a to byla
skutečnost, že jsem nebyl členem žádné vědecké
instituce ani pracovníkem university, což znamenalo
již dopředu narazit na vytvořenou zeď, vyplývající
z kastovnictví naší předešlé společnosti. Tehdy
neplatilo: umíš - umíš nebo neumíš - neumíš. Tehdy
platilo: jsi členem určité struktury - struktura tě plně
podporuje, pokud budeš plnit to, co se od tebe očekává.
V tomto případě jsem byl bohužel osamělý běžec,
který měl sice určité sympatie ve veřejnosti, ale to
nestačilo na proražení zdi nepochopení těch kruhů,
které o věci rozhodovaly, dokonce proti zájmu té
společnosti samotné. Ale to nebyl jev jistě ojedinělý.
Člověk s lítostí myslel tehdy na to, jak by taková věc
byla podporována pár desítek kilometrů na západ od
našich hranic. Každý by dnes očekával, že se situace
dnes radikálně změnila, ale zatím tomu tak není.
Naopak, byl jsem napaden s plným dopadem ve svo
bodném tisku v roce 1990, kdy na půdě Masarykovy
university, kam jsem nebyl pozván - se sešlo dvanáct
pracovníků akademie věd, university a znojemského
musea, kteří došli společně k názoru, že jsem zavinil,
jako bezmocný důchodce, který měl od roku 1985
oficiálně zakázaný vstup na území znojemského hra
du, vydá ní částky 1 milionu korun za provedení 12 vrtů
ve skále, na které stojí rotunda, ačkoliv rozhodně
polovina přítomných věděla, že tento průzkum byl
zadán a řádně objednán znojemským museem za
součinnosti SURPMO a památkové péče v Brně, a to
proto, aby byla zajištěna statika skály, na které ro
tunda stojí. Důvodem ledy rozhodně nebyla moje
hypothesa. Cíl byl jasný - rozpoutat proti mé osobě
útoky ve veřejnosti a tím zdiskreditoval celou moji
dvanáctiletou práci i její výsledky. Neuvěřitelná v ce
lém případě byla skutečnost, že nejen já a řada mých
příznivců ve veřejnosti, ale dokonce i jedna organi
zovaná skupina s podpisovým archem se snažila proti
těmto vrtům vystoupit, a to ne dnes, ale v době, kdy
měly v roce 1988 začít, protože vznikla oprávněná
obava,abyvrtů nebylozneužitok tomu, že by betonové
injekce nebo kubíky vody mohly zaplnit předpoklá

dané prostory hrobky pod rotundou. Dodnes se mně
za tuto akci nikdo neomluvil, a je proto přirozené, a
bylo by celkem těžké předpokládat, že shora uvedení
představitelé vědy nezměnili stanovisko, které k celé
záležitosti znojemské rotundy zaujali ještěpřed rokem
1989, pok ud jde o odborný p řís t up. To loje tedy jádro
toho pudla, na které se ptáte. Jedině od dalšího
p růžku m u, provedeného za asis tence j iných od horníků
na místech, která jsou k disposici, za podpory
veřejnosti a našeho Spolku přátel znojemské rotundy,
jenž získá sponsory pro tuto akci - můžeme očekávat
kvalitativní změnu v přístupu kcelé záležitosti, jen
on pomůže také ty síly, které se snaží opačně zastírat
to, co jsme právě odestřeli, natolik zeslabit, aby celá
situace kolem znojemské rotundy se konečně radi
kálně změnila. Tato výjimečná stavba je kulturním
skvostem nejen našich národů, ale celoevropského
významu a byla by obrovská škoda, kdyby její další
osudy měly být ovlivňovány ještě zpětně působícími
destruktivními silami. Očekáváme také proto, že pro
naše úsilí ve věci rotundy najdeme plnou podporu
nejenom u znojemské radnice a okresního úřadu ve
Znojmě, ale především na českém ministerstvu
kultury, popřípadě u mezinárodních organisací, jako
je UNESCO nebo kulturní komise při Radě Evropy.

4)
Otázka na závěr: cítíte se sám někdy ve svém nejhlubším
soukromí, třeba ve 3 hodiny zrána po probdělé noci více Schliemannem nebo Danikenem ?Nás, nevědeckou
(a co když i vědeckou) veřejnost vzrušuje, že vlastně
"všechno je možné" tady na zemi - a tím spíš teď, na
sklonku už Druhého Tisíciletí od příchodu Krista, na
Detail postavy knížete Vratislava II, infrafotografie. Na jeho hlaví
opit mitra (od papeže Alexandra II. za roční poplatek 100 hřiven
stříbra)
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prahu Věku Vodnáře, Tohoto Mistra Zázraků,
Odkrýváte Pokladů, ale i Strážce Tajemství. Ale má
místo ve věděpouhá víra a zbožnépřání?Anebo konečně
za Vás přece jen nakonec promluví - a i pro nás - řečí
Pravdy a Života Svatý' Metoděj a Dynastie Péřové
Koruny? Bude to právě Vaše Zástěra, která vynese na
povrch země z hlubin zapomnění nejen bělostné kosti
Metodějovy, ale i - v obnoveném lesku - věky nezlomené,
zlatém ryzí pravdy zářící pruty Svatoplukovy?

Musím Vás zklamat, pokud jsem ve 3 hodiny zrána
vzhůru, cílím se hýl sám sebou, protože schopnost
pochopit někoho nebo něco je nám dána každému,
jens lim rozdílem,že si tomnozí neuvčdomují, protože
jsmccivilisačním procesem ztratili přirozený kontakt
s přírodním světem. Naštěstí ale v zárodečných genech
je víc zakódováno, i naše napojení na kosmický
prostor, protože jsme jeho součástí a naplňujeme
tak pravdu - ať chceme nebo nechceme - jednoty
v množství a množství v jednotě. Každý z nás má tuto
skrytou schopnost a jc sc třeba jenom otevřít silám,
které proudí vesmírem. Je třeba jenom synchron isovat
správný čas otevření. “Všechno jc možné” jenom
v pravou dobu. To se týká i Vaší poznámky, žejsme na
sklonku Druhého Tisíciletí od příchodu Kristova, na
prahu Věku Vodnáře. Ano, v současnosti jsme na
hranici nového galaktického roku - Končí Éra Ryb a

přichází Včk Vodnáře, který symbolisujc skutečný
Včk Ducha - Vodnář není jen Mistr Zázraků, jc i
symbolem přelévání ducha. Všimněte si, že právě
v současnosti cítíme, jak svět sc zmítá v křečích vrchol
ného materialismu sc svým cílem dosáhnout totální
spotřební a konsumní společnosti, bez ohledu na
škody, které naše civilisacc působí přírodě, a jsme
tak daleko, že ohrožujeme vlastní podstatu bytí. Ale
vědomí se brání a můžeme proto pozorovat ve všech
sociálních vrstvách v rámci všech národů naší planety,
žc lidé si to začínají uvědomovat a rozhodují sc proto
bojoval za jiný vztah k přírodě, která nás obklopuje,
a na druhéstranč ke kosmu, jchožjsmc součástí každý
z nás, včetně naší planěly. Dosáhli jsme ve vědě 20.
století fantastických výsledků a dostali jsme do rukou
síly, které sc začínají vymykal naší kontrole. Nejsou to
jenom explose vodíkových pum.alc explose lidnatosti,
explose ničení živo ta, explose násilí, explose surovosti
a neci telnosti, exp lose ne ná vist i a obrovské ho sobectví.
A to jsou všechno symptomy porušení řádu, nebojme
sc říci kosmického řádu uvnitř nás samotných. Řítíme
se všichni do chaosu jako zaslepeni vidinou, že je nám
všechno dovoleno, ale současně, jak jsem již řekl,
naše vědomí se začíná bránila tato naše nová duchovní
energie začíná nabývat na síle, začíná stupňovat svůj
tlak na věci veřejné, podporována moudrými této
planety. Vzpomeňme prohlášení papeže Jana Pavla
II., že počátek 3. tisíciletí bude ve znamení Ducha
Svatého, vzpomeňme výzev dalajlámya vzpomeňme i
toho, že obě tyto významné osobnosti navštívily
v téměř jednu dobu naši zem, aby stály u zrodu naší
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svobody. Symbolem naší budoucnosti, především
mladé generace, nebudou jenom banky, akciové spoleČnosti,supervčdaasupcrtechnologie,ale především
duchovní hodnoty, které vytrysknou z podvědomí
našich národů, aby svým světlem přinesly náš velký
podíl nové Evropě a novému společenství národů na
ccíé naší planetě, jako tomu bylo věase Cyrila a
Metoděje.
Vstupujemcdo kosmického věku, a protosebudeme
všichni otvírat nové dimensi poznání jsoucna na lé
současné úrovni, kterou jsme všichni schopni chápal
a také si ji uvědomil. Jc třeba pochopit, žc jc to naše
příležitost, jak vytvořit podmínky k novému rozmachu
nového lidství a nové skutečné svobody s pevným
řádem v sobě a v souladu s řádem celého kosmu,
ozářeného světlem ducha proudícího na tuto naši
modrou planetu, do každého jejího koutu. Tyto nové
podmínky sc budou musel týkat také naší vědy, která
bude vrácena pod kontrolu našeho vědomí a která
ozářena vírou v poslání člověčenstva bude schopna
řešil všechny přírodní problémy, včetně hlavního
problému energie, lehce a jednoduše, bez odstrašuj ící
gigantománie upiynulédoby. Nové vědomí, nové bytí,
nové člověčenství bez rozdílu ras, přesvědčení,
náboženství - vše v souladu harmonie i disharmonie,
která jc dána lidské bytosti směřující a otevírající se
jsoucnu.
A právě příkladem lakového spojení Boha, kos
mického prostoru a lidské bytosti jsou právč rotundy,
které byly stavěny prvními křesťany - gnostiky. Kos
mos byl vyjadřován kruhem, byzantský kříž v základu
znázorňoval člověka vzhlížejícího k Bohu a energie
vody vyjádřena funkcí křtu Duchem Svatým sestupu
jícím na člověka. Proto i znojemská rotunda musí
odpovídá t těm to p rincipů m a zá kon i lostem, kde sa ma
stavba je ještě umocněna ve svém obsahu způsobem
provedených maleb, z kterých vyplývá také funkce
tohoto chrámce. V apsidě Kristus Majestátu Posled
ního Soudu, pod ním 12 apoštolů, znázorňujících
opět kosmický prvek dvanácti znamení zvěrokruhu po stranách jsou jako přímluvci Panna Marie a Jan
Křtitel, symbol isu jící funkci křeslu, který u člověka
spojuje astrální tělos duší, jež se tím stává nesmrtelnou
a může směřoval k Bohu. Protože v rotundě mimo
mariánský cyklus ve dvou pásech v lodi jsou vyo
brazeni panovníci, na které s kopule shlížejí 4 evan
gelisté a 4 andělé Posledního soudu - Cherubíni
s trojitými křídly na hořících Eliášových kolech - a ve
středu kopule holubice symbolisujc Ducha Svatého,
pak z toho jednoznačně vyplývá, že se jedná o
ikonografické vyjádření spasení těchto panovníků
v době Posledního soudu, z nichžli, kteří se nacházejí
ve spodním páse pod arkádami cihel, jsou také pod
rotundou pohřbeni. Nemůžebýl pochybností, žc takto
pojatá symbolika v tomto provedení nese pečeť
osobností Cyrila a Metoděje, v jejichž průvodu byli
rozhodně stavitelé, kteří ovládli principy byzantské

architektury - příkladem jim mohla být rotunda Sv.
Jiříhov Soluni-akteřív tomtoslohu postavili znojem
skou rotundu. Je proto také pravděpodobné - uvážímeli, že rotunda byla biskupským chrámem -, že po levé
stranč v apsidě za oltářem ve zdi jc hrob prvního
moravského arcibiskupa a dnešního spolupatrona

Evropy sv. Metoděje. Jak patrno, tyto závěry, ke
kterým jsme došli, nejsou jenom výsledkem víry, ale
především pozná ní, a abych ještě více akcentoval tuto
pravděpodobnou možnost, použiji pro vaši názornou
představu i prvek iracionální právč z Kosmovy
Kroniky, z její první části, který sc v současné době
naprosto naplnil, i když je to neuvěřitelné, a vlastně
prokazuje, že jediným místemv moravském teritoriu,
které odpovídá Sámovu sídlu - Rostislavovu starému
městu i sídlu sv, Cyrila a Metoděje při jejich společném
pobytu na Velké Moravě v letech 863 - 867, je právč

Znojmo.
Je to obsah proroctví kněžny Libuše, který Kosmas
poznal při svém pobytu na jižní Moravě a v závěru ho
upravil pro potřebu, jež. vyhovovala i jeho výkladu
českých dějin. Proto nejprve přesný text z Kosmovy
Kroniky:
“Spatřuji hrad, který pověsti nebes se dotkne, ve
hvozdě leží místo - je vzdáleno na 3(1 honů a mez mu
určují vltavské vlny. Toto místo na severní stranč
pevně chrání hlubokým údolím potok Brusnice, na

jižním však boku široká hora velmi skalnatá, která se
od skal (latinsky petrac) nazývá Petřín, převyšuje
okolí. Hora tohoto místasezkrucujc nazpůsobdelíína,
mořského vepře, směrem až k řečené řece. Až tam
přijdete, naleznete člověka, an uprostřed lesa teše
práh domu, a protože sc u nízkého prahu i velcí
pánové sklánějí, podle této příhody hrad, jejžvystav íte,
nazvete Prahou. V tomto hradě někdy v budoucnu
vzejdou dvě zlaté olivy, jež svými vrcholy proniknou
až do sedmého nebe a po všem světě budou zářili
svými divý a zázraky. Budou jcobětmi a dary ctili a jim
se klaněli všechna pokolení země české a ostatní
národové. Jedna z nich bude slout i Větší sláva (Václav,
latinsky Maior Gloria), druhá Voje útěcha (Vojtěch,
latinsky Exercitus Consolatio)!”
Jak patrno, do textu možno dosadit místo slov “vl
tavské vlny”- “dyjské vlny”, místo “potok Brusnice”
- “po tok H rad n ice” (G rá n ice), mís t o “Pet řín ” - “ská ly
znojemského hrad u”, které sc svažují k “řečené řece”,

“dvě zlaté olivy” - “Cyril a Metoděj” - slovo olivy jc
typické pro Makedonii a Řecko - Soluň; zde můžeme

také odkázat na legendy, kde tito světci jsou také lak
nazýváni, a na známý obraz Velehradu se svátými
Cyrilem a Metodějem od Kristiána Hirschmcntzcla,
kdcjc uveden text: "Dvě zlaté olivy-dva zlaté svícny”.
Závěr proroctví se sv. Václavem a Vojtěchem Kos
mas upravil, aby odpovídal pražským podmínkám.
Co jc však neuvěřitelné, je skutečnost, že tato věštba
se doslova naplnila, neboť v textu uvedené “ostatní
národové” se může vztahovat jenom na spolu pa Irony
Evropy, kteří spolu s Benediktem povedou národy do
3. tisícilctívc znamení Ducha Svatého, jehož holubice
j ako sy m hol j c znázorněna ve slřcdu klenby znojemské
rotundy. Symbolika prahu obsažená v proroctví sc
spíše vztahuje na brod přes řeku právě pod znojem
ským hradem. A nezapomeňme na řecký název
Znojma v Ptolemáiovč mapě “Kori dorgis” (spojení
dvou břehů suchým koridorem) a latinsky “Sugutur”
(suché hrdlo ■ znamenající brod přes řeku), což v obou
případech znamená totéž.
V závěru své otázky vzpomínáte zlatém ryzí pravdy
zářící pruty Svatoplukovy'. Rád bych k tomu pozname
nal, že znojemská rotunda a její malby v nové inter
pretaci nesou poselství z nejstaršího období naší stát
nosti. Proto má tolik co říci i dnešku, kdy opět stojíme
na křižovatce dějin, kdy rozhodujeme nejen o naší
přítomnosti, ale i budoucnosti našich národů v rámci
evropského společenství. Je proto symbolem času a
jeho kontinuity v tom nejlepším slova smyslu. Lze
vyjádřili politování, že obnovení naší státnosti v roce
1918 nebylo po ideové stránce postaveno na tradici
velkomoravské a cyrilometodějské, která byla společná
pro Čechy, Moravany i Slováky. Vážíme si tradice

svatováclavské i svatovojlčšské, tradice sv. Ludmily,
sv. Prokopa i.sv. Anežky České, ale právě dnes můžeme

vidět, že cyrilometodějská tradiccstává sc v duchovním
smyslu základem i pro nové evropanství, protože
Cyril a Metoděj, jak už jsem v textu několikrát uved),
byli papežem Janem Pavlem II. 31. prosince 1980
proh lášen i ved le sv. Ben cd i k ta za s pol u patrony Evro
py. A v tomto kontextu tři zlaté pruty Svatoplukovy
pak znamenají základní kameny naší vlasti • Čechy,
Moravany a Slováky, kteří by měli vytvořil potřebnou
jednotu, aby zabezpečili jisiou budoucnost plnou
svčtla vzájemného porozumění a lásky.
-jZk-

Driail uma nápisu v triumfálním oblouku s trnem: METODU rObíDH'. Infrafoto^afie.
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Modlitby
Véřím

v jednoho

Boha,

Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země,
všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána
Ježíše Krista,
Jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce,
přede všemi věky,
Bůh z Boha,
Světlo ze Světla,
Pravý Bůh z Pravého Boha,
zrozený, ne stvořený,
jedné podstaty s Otcem:
skrze něho všechno je stvořeno.
On pro nás, lidi,
a pro naši spásu,
sesíoupil s nebe,
skrze Ducha svátého
přijal Tělo z Marie Panny
a stal se Člověkem.
Byl za nás ukřižován,
za dnů Pontia Piláta
byl umučen a pohřben.
Třetího dne vstal z mrtvých,
podle Písma.
Vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Otce.
A znovu přijde, ve slávě, soudit živých i mrtvých
a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha Svatého,
Pána a Dárce Života,
který z Otce i Syna vychází,
s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován
a mluvil ústy proroků.
Věřím v jednu, svátou, všeobecnou, apoštolskou Církev.
Vyznávám jeden Křest na odpuštění hříchů.
Očekávám vzkříšení mrtvých
a život budoucího věku.

Amen.
(Cařiliradsko-niccjskí vyznání víry)

42

Nepoznaní Mistři MORAVY
Miloš Stehlík

Gottfried FRITSCH
Gottfried Fritsch, Smuteční anděl na bočním oháti v Černě kapii v Holešově
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K výrazným sochařským osobnostem činným v druhé člvrlinč 18. století na Moravě nepochybně patřil

Oottfricd Fritsch. Rozhodujícím podnětem pro formování jeho slohového názoru byla doba strávená v dílně

dovršitclc rakouského barokního sochařství Georga Rafaela Donncra (1693 - 1739), činného - s výjimkou
bratislavského údobí spadajícího do let 1731-39 - ve Vídni. O velikosti a závažnosti Donncrova tvůrčího

přínosu, neseného osobitou melodičností vyrovnané monumentality směřující kc skutečnosti, přesvědčují
zejména jeho alegorické postavy oživující vídeňskou kašnu na Moučném trhu, dále jezdecká socha sv. Mariina

z hlavního oltáře bratislavského dómu nebo vznešeně noblesní pieta dómu v Gurku. Výtvarné kvality
Donncrova nejoddanějšího žáka a později spolupracovníka, Gottfrieda Fritsche, potvrdilo jeho získání zlaté

medaile v soutěži vídeňské Akademie, byť nebyl jejím žákem. Za svého pobytu v Bratislavě, který lze z řady
důvodů předpokládal, se Fritsch pracovně patrně zúčastnil na provádění umělecky závažných Donnerových

zakázek.
Svědčí o lom znaky, kompoziční souvislosti i tematický repertoár Fritschova pozdějšího vlastního díla.

Z prací, svěřených Donnerovi v Bratislavě, v nichž sc však ozývají i charakteristické rysy osobních výtvarných
projevů jednotlivých členů jeho dílny, jc Fritschovu chápání nejbližší oltář P. Maric v bratislavském kostele

Ncjsvčlější Trojice, který v roce 1736 objednal hrabě Karel Zichy u Donncra. Přesto se zdá, že lze značně
přesvědčivě nalézt v tomto díle - a sice v klečících andělech formální znaky, které charakterizovaly následnou

Fritschovou tvorbu.
První známou samostatnou prací G. Fritsche, nepřímo archiválnč doloženou, jc zakázka kněžny Terezie

Maricz Lichtcnštejna pro farní kostel Andělů Strážných v Kostelci nad Černými lesy. Kněžna zadala roku 1739
hlavní oltář, dva boční oltáře a kazatelnu blíže nejmenovanému “vídeňskému sochaři”, kterého třeba ze
slohových důvodů ztotožnit s G. Fritschem. Výsledkem patrně spokojena, pověřila kněžna jako patronka

pavlánského kostela P. Marie na Vranově u Brna ještě téhož roku G. Fritsche realizací tamního hlavního

oltáře, když G. R. Donner tuto objednávku neprovedl. Plastická figurální výzdoba kostelecká i vranovská jc
slohově charakterizována vyhrartujícími se znaky budoucí umělecké individuality, jež se měla svým dílem stát
představitelem klasicizujícího směru barokní plastiky na Moravě. V tomto údobí vznikla figurální složka

Friischovy výzdoby bočního oltáře pavlánského kostela Andělů Strážných ve Vídni. Tato v podstatě nepříliš
rozsáhlá práce však Fritschovi způsobila značné nepříjemnosti s vídeňskými Štukaléry, kteří nakonec dosáhli

toho, že mu byla roku 1741 práce ve štuku dvorskou komisí zakázána. Gottfried Fritsch se po této pro něho
vlastně osudové události odebral na Moravu, kde jeho příbuzní, pocházející ze Slezska, žili v Tovačově na

panství hraběte Amanda Antonína Petřvaldského. V té době Fritsch patrně pracoval na sochařských návrzích
pro hřbitov ve Slřílkách, náležejících hraběti Petřvaldskému, pro něhož provedl kašnu na zámku v Tovačově

a jenž mu snad také umožnil hypotetickou, ale neprokázanou studijní cestu do Itálie. Přestože objednávka
sochařského vybavení stříleckého hřbitova nepochybně časově Fritsche značně zancprazdňovala, přijal
nabídku hraběte Františka Antonína Rotlala, aby vyzdobil kapli ve farním kostele Nanebevzetí P. Marie
v Holešově, když předtím, roku 1745, se bez úspěchu ucházel o zakázku pro dóm na Petrově v Brně. Plastická
figurální složka pohřební kaple, zvané Černá, dokončená roku 1748, poskytla Fritschoví možnost rozvinout

své umělecké schopnosti na dvou oltářích a postavách hraběcích manželů umístěných v nikách na bočních
stěnách kaple. Téhož, roku, 1748, vznikla Fritschovou rukou kazatelna v kostele v Určících na Prostějovsku,

opatřená na řečništi reliéfem představujícím Kázání sv. Jana Křtitele, a v letech 1749 - 50 následovala další

Fritschova práce, hlavní oltář ve farním kostele v Lipníku nad Bečvou, upravený v letech 1767 - 69 Václavem
Bóhmem. Nemocí poznamenanému sochaři nebylo již možno provést další zakázku, hlavní oltář v proboštském

kostele Očišťování P. Maric v Dubu nad Moravou, který dokončil Fritschův spolupracovník v DonnerovČ
dílně Franz Kohl.

Gottfried Fritsch zemřel ve věku čtyřiceti čtyř let 6. října 1750 a 8. října byl pohřben v kryptě před oltářem

Nejsvětčjší Trojice v dřívějším farním kostele v Tovačově, kde ještě předchozího roku stál při křtuza kmotra.
Svým uměleckým projevem souvisí Gottfried Fritsch, jak bylo řečeno, sG. R. Donncrem. Rozvádí však pouze
určitou polohu výtvarného názorusvého učitele. K realitě směřující Donnerův sochařský výraz, charakteristický

s menšími cesurami pro celou jeho tvorbu, neupoutal Fritsche takovou měrou jako Donnerovy klasicizující
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Gottfried Fritsch, hlavní oltář v Černě kapli farního kostela v Holešově
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práce, jež vlastně předjímaly následný vývoj středoevropské plastiky. V těchto abstrahuj ících a stylizujících
tendencích G. Fritsch Donnera domýšlel. Ve zralém údobí své sochařské tvorby se tak přesvědčivě stal

typickým představí tekem klasicizujícího proudu barokního sochařství na Moravě.
Vrcholné Frítschovo dílo nepochybně představuje plastická figurální složka pohřební kaple, zvané Černá,
při presbytáři holešovského farního kostela, opatřené protějškovými oltáři a postavami hraběcích manželů.
Kapli fundoval hrabě František Antonín Rottal v roce 1747, k svěcení došlo náslcdujího roku.

Sloupová oltářní architektura s výjevem Krista na hoře Olivetské je formována lak, aby vytvořila jen mělký
prostor pro rozvinutí ústředního sochařského motivu. Figury rozvrhl Fritsch po celé ploše retabula, přičemž

je podřídil diagonálám vedoucím od asistujících smutečních andělů v mezisloupí k andílkům v nástavci.
Hlavní dějový proud rozvedl do převýšených trojúhelníků, propojujících se do celkové skladebné sítě.

Významným centrem sochařského celku je Kristus podpíraný andělem. Výjev se odehrává před neutrální
plochou pozadí, popředí je nanejvýš sporým způsobem naznačeno formou kamenitého terénu, na kterém

skupina spočívá, a dvěma stromy, jež oddělují od ústředních figur Krista a anděla kompozičně málo významné
spící apoštoly. Tematicky se na centrální skupinu váže další andělská postava, vznášející se ve výši s kalichem
v ruce. S měkkou modelací rouch a s povlovnou plynulostí gest korespondují stylizované tváře podané v citově

zdrženlivé poloze.

Sousoší Krista je komponováno v ohlase Donnerových prací, a to jeho Piety v Gurku (1741), reliéfu, ktetý
má - podobně jako Černá kaple - za námět Krista s andělem z Almužníkovy kaple v dómě v Bratislavě (1729
- 32) a da Išího rel iéfu, představuj ícího sv. Jana a P. Ma rii v Ósterreich ische Ga lerie ve Vid ni. Pro vznik Fritschova

holešovského oltáře měly však rovněž význam Donnerův reliéf s kompozicí Krista se Samaritánkou a Hagary
v poušti v Ósterreische Galerie i Andromedina kašna na dvoře staré vídeňské radnice, kde se Fritsch poučil

zejména o vztahu figur k prostředí a o práci s detailem.

Postavy andělů asistující sousoší Krista na Hoře Olivetské mají tubovitý, nejvýš zjednodušený tvar. V úhrnu
jsou vázány jednotícím rytmem a pevně spjaty siluetou. Jejich pohyb vyrůstá z kontrapostu, bez vnějšího
motivu podložení volné nohy, jak tomu je u stříleckých andělů. Draperie nemá barokní autonomnost a ve

smyslu klasicizujícího chápání se zcela podřídila tělesnému jádru. Obepíná těla stavěná na jeden pohled,

poddává se jim, zdůrazňuje jejich oblost, vytváří minimálně hloubek a výrazně dává vyznít tělesné obrysové
linii.

Na bočních stranách kaple, jejíž stěny jsou obloženy černým a šedým mramorem, situoval Fritsch do dvou
nik plnoplastické postavy hraběte F. A. Rottala a jeho první ženy Marie Cecilie. Podání slavnostního šatu
hraběcích manželů nevyužil G. Fritsch k barokně vzrušené hře draperie; úsporným zpracováním štukové
hmoty, hladce a tence nanášené, v detailu pak nepřetížené, dosáhl sochař až porcelánově křehké subtilnosti.

Jeho výtvarná orientace směřující k stylizaci, patrná v uchopení celkového postoje figur, v jejich šatu i gestech,
se projevila také ve výrazu tváří. Portrétní rysy hraběcích manželů abstrahoval G. Fritsch stejnou měrou jako
typy andělských figur na oltářích kaple. Úhrnnému optickému působení podobizen, podaných v noblesním
postoji a ve vytříbené, zjemnělé pohybové akci, se tak dostalo zdání odtažité neskutečnosti. Fritschův obdiv

k Donncrovu dílu a jeho závislost na něm lze konkrétně vytušit zejména v postavě hraběte Rottala, která

zřetelně vychází z koncepce figury císaře Karla VI. z Donnerovy Apoteózy v Ósterreichische Galerie ve Vídni.
Na Fritschovu slohovou formálnívytříbcnost, většinou však postrádající interpretaci hlubokého obsahového

zážitku, navázali sochaři, kteří, poučeni podonnerovskou Vídní, přišli na Moravě do styku s G. Fritschem, znali
jeho dílo a kteří se svými pracemi, často nevyrovnané hodnoty, podíleli na interiérovém vybavení kostelů a

zámků. Uveďme v této souvislostí především kroměřížského Františka H i rnleho a jeho blízké spolu pracovníky
Václava Bohma a Jana Schuberla, abychom jmenoval i ncjlypičlější zástupce klasicizujícíhosměru v sochařství
druhé poloviny 18. století na Moravě.
Pro historii moravské barokní plastiky je závažné Frítschovo umělecké setkání s autorem figurální složky

sva lot roj ického sloupu v Olomouci, Ondřejem Zahncrem, na něhož Fritsch hluboce zapůsobil klasicizujícími

kvalitami svého díla, jak o tom svědčí práce v Holešově, Kroměříži a Dubu nad Moravou.
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Modlitby
Svatý Du$e, sestup k nám,
dej své světlo temnotám,
v jasu lásky nech nás žít.

Štědrý Otče ubohých,

dárce darů přemnohých,
přijď nám srdce potěšit.

Těšiteli, buď náš host,
žij nám v srdci pro radost,

.

pro klid, kterým oplýváš.

Po práci nech oddychnout,

osvěž naši zprahlou pouť,

setři slzy z našich řas.

Daruj Šťastný plamen svůj
věrným srdcím, pamatuj
na nás, k nimž ses naklonil.

Bez tebe jsme na zemi

ubozí a ztracení,

kořist pro tmu, pro omyl.

Smyj z nás hříchy, stopy vin,
dej svou svěžest žíznivým,

vyhoj z bolestí a ran.

Zchladlým srdcím oheň dej,

z lhostejnosti pomáhej,
vyveď ze scestí a chraň.

Veď nás k ctnostem, nauč nás
dobrem naplňovat čas,
svými dary pomoz všem.
UČ nás, jak si zasloužit

šťastnou smrt. A dej nám žít

věčnou radost před Bohem.

Ai.ei.uja.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věřících

a zapal v nich oheň lásky své.
Ai.ei.uja.

Stóij

rosu

Ducha svého, Ó Pane.

A obnovíš tvářnost země.

49

Mlčící SUPER*
NOVA:

ZENO KAPRÁL
BÁSNÍK ZTRACENÉHO
ČASU
Objevují-li sc v současné době
v našich literárních časopisech au
toři, jimž mezi vydáním první a
druhé knihy uplynulo i čtyřicet let,
považujeme tento jev za zcela nor
mální a ničím nás jižnepřekvapuje.
Zvykli jsme si mluvit o neochotě
minulé doby přiznal existenci
některých autorů. U Zena Kaprála
však k tomu přistupuje ještě jiný
fenomén. Fenomén až neuvěřitelnéskromnosti a básnického uza
vření.
Poté co roku 1962 vydal prvotinu
Ploty (MF, edice Mladé cesty),
uk rývá se do sa moty svého bás nén í
a nikým nerušen (ani Čtenářem,
ani kritikem) osnovuje své sny a
vize. Příčiny Kaprálova odmlčení
však nemožno hledal pouze v antikulturním tlaku po roce šedesál
devět, ale i v jeho subjektivním
vztahu ke svčtu. Kaprál - až zarážejícnč prost onoho příslovečného
básnického exh ibicionismu - zadá
vá sice na sklonku šedesátých let
Československému spisovateli
k vydání svoji další sbírku, o její
osudy sc však více nestará. Jako by
mu ani nezáleželo na tom, zda
vůbec vyjde. I v tom sc odráží jeho
chá pa ní básně a básnictví jako jakési niterné zpovědi před Všeho
mírem. Přestože sc vzdal široké
čtenářskéobcc.stojí před námi jako
vyzrálá básnická osobnost s na
prosto charakteristickými kontu
rami poetiky.
Zatímco v první knize je ještě
vyznavačem volného verše (není
přitom těžké zde vysledovat vliv
Sandburga a Whitmanna), záhy
opouští tyto výsostné vody a pod
řizuje svůj verš rýmu, jeho poezie
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se přibližuje poezii Demlově,
s nímž ho pojí shodné chápání snu
jako součásti lidského vědomí a
jeho neustálé prolínání s realitou.
Plynutí, jakási aristokratická dů
stojnost veršů a všcprostupující
nebezpečí zániku a zmaru jej zase
přibližují Karáskovi ze Lvovic, ale
styčné body můžeme nalézt i s poe
zií Zahradníčkovou a Březinovou.
Kaprál však není plagiátorem, ale
osobitým autorem, který chápe
poezii jako určitou možnost
existence.
Kaprálové poezii je vlastní asonance, s jejíž pomocí se vkrádá do
tajemného světa písně, aby se ho
zmocnil a propůjčil tak svým
veršům háv důstojnosti a veleb
nost i. Jeho lyrický h rdina jc přito m
jakousi bájeslovnou, tajemstvím
zahalenou bytostí, stojící na
rozhraní časů, uprostřed plynutí,
zaznamenávající svou navýsost
citlivou duší všechny vjemy, zvuky
a obrazy, které ji obklopují a které
přicházejí odkudsi zevnitř, z hlubin
platónské ideální paměti. Jc to
poezie plná náznaků a zámlk.
Jestližejc možné říci, žesc forma
veršů od prvotiny podstatně změ
nila, základní pozice a nazírání
básníka zůstává nezměněno. Kap
rál je i nadále oním vyrostlým
chlapcem, náhle v údivu zjišťu
jícím, že ploty jsou mnohem nižší,
nežse byl domníval, autorem obra
cejícím se především do sebc, do
svého nitra, jež jediné je s to
poskytnout mu odpověď na zá
kladní otázky, které formuluje je
ho zvýšená senzibilita.
Tato pokorná vnímavost sc
v něktetých číslech stává ústředním
motivem. Báseň pak před námi sto
jí jakoby neukončená, jako pouhý
artefakt, postrádající závěrečnou

katarzi a ze všeho nejvíce při
pomínající vágní plynutí Léthé,
z níž básník vyňal jedinou vínu a
postavil ji do zcela konkrétního
času, aby si ověřil, zda jc schopna
vlastního života.
Harmonicky se v Kaprálově
poezii střetává biblický pohled
s rozjímáním, vlastní východní
filozofii, a s židovským zaklínáním
se slovy. V těchto souvislostech
nabývá lyrický hrdina podoby
bloudícího Ahasvera, plynoucího
časem a zaznamenávajícího vjemy,
které na něho doléhají. Této ahasverské duši jc také vlastní forma
motlitby, příznačná pro řadu básní,
a - opět příznačně - řada “motliteb”
plynule přechází v rouhání. Ote
vírá se lak před námi lyrický svět
nejhlubšího niterného prožitku.
Pakliže oněch třicet let, které
uplynuly od prvního a současně
posledního oficiálního Kaprálova
básnického vystoupení, bylo po
znamenáno hledáním básnického
výrazu, pak nyní tu stojí Kaprál už
pevně ukotven. Ustálila sc rovněž
forma. Nejčastěji mají básně
podobu pěti čtyřveršových strof,
čímž se podtrhuje jejich písňový
charakter. Čtyřverší je dodrženo
zpravidla i v textech vizuálně
stroficky nečleněných.
Síla Kaprálovy poezie spočívá
především v hloubce prožitku,
vnímán í, ob rázu, do k teré se au tor
vydává, likviduje tak pojetí času a
prostoru a staví své verše kamsi
nad ně.
Ještě jedna paralela se nabízí. Pa
ralela s autorem, který jes Kaprálem
spjat rozhodné více než jen občan
ským povoláním (úředník v pojiš
ťovně) - Franzem Kafkou.
To/ruíf Kubíček

ZENO KAPRÁL
1941

19. 10. narozen v Brně.

1958

Nenípřijat na studia na filozofickou
fakultu, a musí proto nastoupit do

výroby. Rok pracuje v brněnské
Zbrojovce.
1959

Z inzerátu v novinách sc dozvídá o
otevření pedagogického institutu

v Karlových Varech. Jelikož si je

vlak vědom toho, že nemůže od
vedenízávodu získat doporučení na
studia, napíše sije sám i s patřičným
posudkem a opatřené pokoutně

získaným razítkem odesílá do Varů
1959 -1962

Studuje na pedagogickém

institutu v Karlových Varech a

navazuje přátclsrvís Ivanem Wemischcm.
1962

Po studiu krátce působí jako učitel
na I slupni obecné školy -

r témže roce nastupuje základní
vojenskou službu v Sokolové a

vydává svůj básnický debut Ploty
(MF 1962). Pravidelné publikuje
v Plameni, Tváři (1964), Hostu do

domu, Sešitech pro mladou litera

turu (1968), Tvorbě.
1963

Po

návratu z vojny rezignuje na

místo učitele a dostává výpověď.

Několik měsíců jc zaměstnán v pl
zeňské státní knihovně a spolu
pracuje s plzeňským rozhlasem.

1965

Odchází do Bystřícepod Hostýnem,

kde pracuje jako vychovatel v do
mově mládeže se zvýšenou výchov
nou péčí (polcpšovna).

1966

Nastupuje jako úředník v brněnské

1968

pojišťovně a zde setrvává doposud.
Československý spisovatel připra

BIBLIOGRAFIE:

vuje k vydání jeho druhou sbírku

Básné:
Tiskem:
Ploty (Mladá fronta, Praha ■ 1962)
Ineditní:
Texty Radky Fidlerové (1988)
Nové texty (1988)
Staré texty (1988)
Kniha plev (1988)
Glosy tonzur (1989)
Cokoli přidáš (1989)
Ftudv tirád (1990)
ÚMl tkvěni (1991)
Divadelní texty:
Ineditně:
Švestkový král (1979)
Šémgoléma (1980)
Sucholisly (1981)
Podkoní (1981)
Samodruzí (1982)
Obrazoborci (1983)
Připravuje:
Luna Nova
Území zvonů
Na předělu

Zachránci /Háků ■ tento projekt už

ale není realizován.
1969

Svatba.

70. léta Téměř desetiletá tvůrčí přestávka ,
k souvislejší tvorbě se vrací až od

roku 1979.
1979

Tímto rokem začíná spolupráce

s brněnskou televizí.
1988

Vlastním nákladem vydává první

Část prací z předchozího období
(Čtyři básnické sbírky).

1989

Druhá část básnické tvorby (náklad

1992

Nakladatclsn-ÍN<.mB\6 přípravuje
k vydání STARÉ TEXTYa NOVÉ

jednotlivých knih je 40 ■ 50 kusů).

TF.XFY, dále sbírku LUNA NOVA,
nukladatclstvíPEVXOV REÍNERUV

VÝBOR

í.

Nevydáno:
Zachránci ptáků (zadáno v Českosloven
ském spisovateli, Praha -1968)
Sucholisly (rukopis)
Šťavnolisty (rukopis)

II.
Vrba, František: Pětkrát poprvé. Literární
noviny 13.4.1963 (mj. Z. Kaprál: Ploty)
Třikrát ráno. Červenýb-čt Ostrava; září 1963
(mj. Z. Kaprál: Ploty)
Brabec, Jiří: Soutěž tvořivosti mládeže tentokrát v poezii, Kulturní tvorba, 11163,
(my Z. Kaprál: Ploty)
-jTk- (Jiří Kuběna): Zlatník, Nomád, Ze
mědělec. Proglas č. 5 ■ 6, 1990, str 160 ■
163; verše tamtéž - str. 155 ■ 156
Akord číslo 6, 1990, báseň Galerie
Literární noviny, 9. 8. 1990, str. 10, autorský
blok ■ básně
Kovařík, Mirek: Představuje Zeno Kaprá
la. Tvar, 18.4.1991;s. 8

Brněnský večerník, 17. 5. 1991, Vyšel osmý
Akord (informace o Kaprálově, básni
v Akordu)
-Ik-

51

52

53

LUNA NOVA
VZKŘÍŠENÍ

Jsem sotva sňat a už mě ukládají
do zimní zahrady mezi řepu a chřest.
Dým stoupá k nebesům, čpí tedy libě.
Vím, žc se o mnč bude vyprávět
jakmile do skleníku napadá sníh
rozbitou tabulkou z letošního jara.
Co plátno správci naší průhlednosti
nad černé fólie vztyčovat kříže,
kdy^ kdekdo ví jak udržovat oheň?
Takový jc to den. Čirý a jasný.

RŮŽENCE
Pamatuj, na vsi, odpoledne líná,
kdy není doma Bůh a pes oštěkal práh;
zvony sc zbláznily jak rafijc je stíná,
raděj sc nedívej a tahej za provaz!
Nech jiné dorážet po velkolepé věži
hlučné jak náramky v zápěstí kostela,
chřestivé obojky jež vůně růží střeží,
vás vůně zatouehié, mdlé růžc bez těla.

KAŠNA
Zprvu je nic, tak vždycky na začátku
ve zmatku nehybném se věci soustředí
v jediný bod, na jantarovou matku,

nábožnou kudlanku co přebytečné sní.
Zelené citrusy ať po Edenu sklízí
kdokoli z nás, v patách mu vlní had

svou řečí sykavou, zas sestavuje vizi,

trpčeji zajíká v nosových koncovkách.
Jen bílá lýtka žen jsou přisouzena jemu,

přisát sc polibkem a dlouhým tělem třást,
ostřičné brčály trčící z vodojemu
do transu znchybnil; k smrti pracovat.

TMA
Vsaďte na děje, které nastat mají;

což nedělají stejné proroci?;
a všecky věci v ně sc promíchají

Tajcmnství truhel a v peří z prádelníků
škrobených spodniček Jantaru napoví
až zvony ustanou a do ložnice díků
počestné ženičky svá ave drmolí.
Svá ave žilnatá, hrubá a bez paměti,
dřevěné od součků, od vrubů smolnalých,
klečící na hrachu co neposlušné děti,
šedivé drdůlky protknuté jehlicí.

do nepřehledná náhod, ještě dřív.

Jsou zatím stydcí, tvary neurčíme,

nikdo jim nezkoumej pazneht a chrup!,
až zítra, zítra, zamávali smíme

z rozvalu u cesty od Božích muk.

Mužové projdou na slovo vzatí,

andělské čelenky blýkají z nich
oblouky výbojek, jež stínem vrátí

Zdaleka, neklidné, můj šofar ovce shání
se strmot úbočí v zelená údolí.
Slyšíte jeho hlas? Z hor duní bez ustání
předzvěst zim vichřičných, lavin a metelic.

tmě dobré místo v našich ulicích.

Dá) volat nemusí, má předurčeno,
a koleni Stánku vděčně plno,
co právě tam se bude díl,
rit převratů a obětí.

NÁHRADY
Co zbylo na soklech odkud se kámen ztrácí
i věčno bronzové, druhdy lak napřažené
s blesky na hrotech kopí vždy pohotově.
Chodíme kolem ve slídě zapomenulí
a říkáme-li “nic tam nezbylo”,
sami se měníme v podstavec náručí prázdných
jako v těch pohádkách “podrž, než vystřídá tě”
Za tisíc let.
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NOVOLUNÍ
Po noci den a zůstáváme v noci.
Jen světla víc nám stany ozáří.
Ostřejší stíny jsou a křik jc zřejmější.

Bezbožná růžc rdí na polním oltáři.

POMNÍK

BETLÉMY

V krajině keltských bah kde čas zadrhává

Čas teče krví; beran; krev je čas.

o staré hodiny, kde kámen listuje

si v Knize mrtvých nazdařbůh lalvy své,

Trp, pohár pozvedni! a rez rozleje.
Kelt s rohy válek všech nivy mu spás.

čte nudné předmluvy a těžkopádné stati,

Rozstýlá placenta na slámě naděje.

sloup prachu světlo kde mu rozmetává
v bohatsví smrti, okru víření,

Snad krev, že odvěká, kane jen do času

tam pokaždé se, nezmar, zase vrátí

své černé krůpěje z baltského jantaru;
bereš je do prstů a v němém úžasu

lehčí než pápčří z něhož ta kniha je.

Ržá venku bujný Čas do kruhu Chronem veden
vstříc lesklým zítřkům umně postrojeným;
zde uvnitř regálů a vyprázdněných beden

sově se podobá, ponuře hřaduje
zlé noci pták když mhourá v jasu denním

ti v žilách koluje čas krve postaru.

My krev jsme chutnali a chutnala nám časem.
Nižádné železo se nezaleskio tak

průzorem tavení, tonouce, vlčím hlasem,
z rozbitých tyglíků v nádherný sarkofág.

tak z čivy pohroužen, že ho i tikot kruší.

Rameny náhrobků v mramoru napřažených

Ti, jako v narkóze, co pasou s bázní kozy

zlatými nápisy dat pyšně vydělí

na stráních údělu pod hřmotem Šofaru,

se věci z minula, vše co se říká o nich,

teď chvějí bílý chrom; tak vyrůstají bozi

když schýlí rostliny a chvilku nadělí

a zpět zas padají v čoudivém oparu.

úzkostným zpovědím jež neuleví duši.
Jako by nedělal nic k slávě látek vonných

Ve čpavé páře, v síře vysráženi,

než držel meč, lam mezi anděly.

jim předem rošt je dán za picdcstal.
Dost nenajde se pro ně krve v zemi.
Dost nenajde se času, aby neustal.

VÍNO
Má našeptávačko, vím, že se chvěješ mrazem.

Mně tu nic nechybí, vzdor tomu rád tě slýchám.

I Bakchus zpit rzí rájem tápe, starý blázen,

ŠTĚSTÍ

s řinkotem řetězu o prázdno, které dýchám.
Lip bylo v Tibetu.
Vlá pára železná v tvé dílně dobře skutá,

Na lámu ostříhaný

obtáčí girJandy kol rohů dobytčat.

sbíral jsem jačí trus

Jestli v ní pravda je, a je to pravda krutá,

a máslo s čajem pil.

jhem ledu sevře mé jak únor vinohrad.

A když se setmělo,

jen v horách bělel sníh
Chtěj nechtěj o révě po okraj slité něze

čím nezřetelný Om

sněhem se zalykám, až v horkost spálenou

mě vevnitř utišil.

radostně ustrojíš mě do oleje kněze,
klinkání zvoničky rozneseš ozvěnou.

Do něj hřmot varhan zní; odrůdy ušlechtilé
svůj buket pro ten mok ve zlaté tóny chvějí

hosana slávy krucht, div písně bohumilé.
Jsem, žel, jen víno psí, nehodný číše její.

Po vodě mlýnek mlel
a třepotaly vlajky,

pavilón modliteb

jak včelín medem zněl.
Co děláš? ptali se,

lak měkce vyptávali,
že jsem snad zapomněl

Jsem divé víno psí; na zdi mě drží skoby.

na texty, kdo je psali.

Prýská z ní černá sněť a vlhká omítka.

Jako bych jinde tkvěl.

Zná strohost katedrál rostlinu jež je zdobí?

Den vůbec nekončil

Tvůj šepot popínám; o hroznech se mi zdá.

v Tibetu, jeho dáli.
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SÍDLIŠTĚ

NEHYBNOSTI

Troufalí, opustili jste domy s hořícími krovy
v panoramatu města Červánků dlouhého večera.

Noc ztemněla ohnčm a tancem spáčů plameny živí,
po lomených střechách sc míhají jejich rudé stíny

jak tajemství ložnic nestoudné na odiv vystavené
cov soutčskách ulicchuchvalcedýmuherojsky táhnou

Uvoď nás, Maric, na širá místa slunná!;
ze zdejších vylíná jen mokré srsti pach
co revír značkuje si stínem, kterým kuna
v železech trápení do sněhu roní nach.

za písní lontu přes suti hradeb a dál, kde žijí lvi.

Kurové hřadují, snad stejně ohrabaní
a z téhož ledu jsou jak přísný život náš.
Ó čirá Marie, až. nasypeš jim zrní,

Krev teče z holubů, jak chceme ještě posílat zprávy

uvoď nás, zemité, do niv kde tančíváš.

do vlahých zahrad mést, dlažeb omytých průzračným
sluncem,

praporcům zástěr na sušácích dvorků z mýdla a škrobu,
žc u nás válka je.

SHRNUTÍ

Troufalí, slyšeli jsme váš nářek v té věci před prahem
kremační pece; právě jste vykročili, jak cizinci

bez vlastí, bloumající sady odlišnosti a stesku

potrávnících přes výstražné tabulky v neznámé mluvě
vzdáleni tomu, přestože dosud vás vidíme dole
pod okny s kufry stát a rozhlíželi sc do těch směrů,

kamkoli, ven z hrozného mčsta obřadu bez útěchy,
proč se už nerozbčhnete a neskončíte trápení

sobě i nám. Neboť stále myslíme na dětský pokoj

V letních pokojích okna ještě nezavřeli
a přece venku jde vítr, podzimem Stká
popílek sžchlýeh slov na horle nsic usedá
čas krutých milostí a tkvčlý jazyk jejich.
Ve známém vtěleni toporně krouží polem
čerň ptáků komendy a sklizeň v hroudách má
vděk humusu za všecka příští úrodná,
uráží estéty krás krákajících forem.

a hoří nám vlasy.

LOUKA

Řekni mi, jaká poselství si předává tvá tráva,
zda jsou jak ty omezena dřevěnými šancemi!
Vím, že za svitu luny stýkáváš sc s jaguáry
a přece: kolikrát jsi mi zapřela jc; spát vc dne.

Přes posléz v bábclu zadrhá, ovadá
řeč kterou šíří krajem dosud bděným
až k trýzni čivů po zdech navěšeným
tíž lodyh z květníků než na zem opadá.

To motýl ticha niv chudákům nese smrt.
Vždy na sklonku léta sc o ní mluvívalo
a pokaždé se truchlit ukázalo málo
i v domě bohatých větraném naposled.

Sám, tiše dravý, plížím se v terénu nepřehledném.
Chviličku prodlím jen a už věc nevybavím.

Jak v letním pokoji kde otevřena ještě
skla jasných průhledů pro tupé nárazy
náletů těl mdlých vos zapadlé odkazy
puzené zalézat pod parapety deště.

BYTNÁ
Jen meče vidíme, jejich jílce obnažené,

VODNÁŘ

v předsíni visí, mezi kabáty a peřím,
a matně lesknou sc svým ostřím obtažené

ve chvění touhy tvé když přísahají "věřím”.

A na smrt oddáni, k službě sc li nabízejí
pro samu horlivost a nedočkavost seče

znít v chodbě domu ech, jimiž sny rozbíjejí

na padrť v řinčení jež po schodišti teče.

Ať žvatlá každý tvor,
ať blažená jc řeč,
po louce rozlitá.

Ať slova z teplých vod
své hřbítky nastaví
v stojaté tůni, viz!

Soulčskou úzkosti lak vane vodopádu chlad
přes kvítka protěží a snílky šupin hadů,

Ó Bože životů,

jako by hlouběji až někde smělas přebýval,

kterýž jsi dopustil
nám druhé genesis.

přes prahy pokojů chodit tam, daleko vzadu.
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Portréty Zeno Kaprála (7. ledna 1992) fotografoval r fímina Údolní
Jiří Kubíček

57

ŽIVOT JE SEN (A GOLGATA):

LABUTÍ
KRÁL

August Fleischmann:
Král Ludvík II. Bavorský, portrét
z r. 1866

LUDVÍK BAVORSKÝ
58

minulého století pohnul tak silně myslí a
představivostí svých současníků i následníků, jako král Ludvík II. Bavorský. Velkorysá
podpora Richarda Wagnera a spoluúčast při založení německé říše v letech 1870171
zajistilitomuto witlehbašskému knížeti místo v dějinách, a lev povědomíŠiroké veřejnosti
přežívá Ludvík předevšímjako romantický "pohádkový král’ 'Jedinečná, skrz naskrz mimořádná,
bizarní a tajuplná osobnost Ludvíka II. fascinovala jižjeho současníky a dala již za jeho života
vzniknout "ludvíkovskému mythu”. Vladař, který se ■ ve století buržoazie, konstitucionalismu a
industrializace - blouznivě nadchl pro umění, poesii a každý vysoký ideál, který spatřoval
v absolutní monarchii francouzských Bourbonů nej vyššíformu kralování a který si, prchaje od
světa a lidí, vystavěl ve svých zámcích kulisy pro své sny • takový král náležel, jak se zdálo, jinému
světu, světu pohádek a fantasií a všemu jinému mnohem spíš, než skutečnosti své vlastní doby.
Ve skutečnosti však vyrůstal Ludvík II. přece jen v mnohém směru z tradic svého rodu, své
země a své epochy.
Odedávna se Wittelsbachové věnovali podpoře umění a duchovního života. Vprvnípolovině
19. stoletísi získal Ludvík L, dědeček Ludvíka II., evropský věhlas, jako geniální znalec a přítel
umění a vášnivý stavebník. Zatímco se věnoval Ludvík I. především výtvarnému umění a jeho
syn Maxmilián II. kromě vědecké činnosti v první řadě básnictví, obrátil vnuk zájem převážně
khudbě a divadlu. Svět umělecké představivosti mladého knížete byl formován doznívajícím
romantismem, který teprve teď dosáhl největší šíře svého působení, zatímco jako jednotící
duchovníhnutíjiž upadal. Romantická hudební díla Richarda Wagnera, která tolik odpovídala
jeho myšlenkovému a citovému světu, byla pro Ludvíka zjevením. Že král krátce po svém
nástupu na trůn skladatele k sobě povolal a nadále velkoryse zajišťovaljeho existenci, i když se
trvalý pobyt Wagnerův v Mnichově brzo ukázaljako nemožný a přátelství Ludvíka s Wagnerem
doznalo časem mnoha hořkých zkoušek, bude mu provždy započítáno jako velká zásluha.
Bez královy pomocné ruky by se nemohl největší hudebnígenius své doby nikdy plně rozvinout.
Mistři pěvci, Nibelungové a Parsifal by nebyli ukončeni a nebyly by založeny slavnostní hry
v Bayreuthu.
Ludvík II. pokračoval též ve stavebnické tradici svých předků. O umělecké ceně jeho zámků
soudíme dnes namnoze přívětivěji než dříve. Samostatný architektonický projev období historismu vylučovalo; také Ludvík I. a Maxmilián II. napodobovali slohy minulých dob, od řecké
antiky přes raně křesťanské umění a gotiku k renesanci. Ludvík II. k nim přibral baroko a
rokoko. Stavebnické záměry Ludvíkovy byly přirozeně zcela jiné, než jeho předchůdců. Ne ve
městě, ale v odloučenosti bavorské horské čijezerní krajiny vznikalyjeho zámky, a ne k veřejným
účelům, pro potřebu representace či pro povznesení národa, ale aby vyvolaly ducha oněch
vzdálených Časů, do nichž se vesníval osamělý král.
Politika stavěla blouznivého mladého krále hned v prvních letech jeho vlády před osudově
těžká rohodnuti Mladý bavorský stát vznikl spojením mnoha částí země teprve na počátku
století, v r. 1806 dosáhlo Bavorsko pozdvižením na království nejvyššího stupně v žebříčku
státních forem. Národnostní hnulí se nyní zasazovalo za sjednocení Německa, a Bismarkova
politika dobývala krok za krokem prostorpro založenímalé německé říše pod pruským vedením.
Jens těžkým srdcem as vnitřním odporem spoluúčastml se Ludvík II. tohoto vývoje. Samostatnost
Bavorska byla ochraňována po celá staletí, její zachování bylo odedávna stěžejní zásadou
bavorské politiky. Jelikož byl Ludvík II. přímo přeplněn vystupňovaným vědomím svého
královského Majestátu, který mu umožňoval vidět monarchii z Milosti Boží v jejím nadpřiroze
ném jasu, muselo se ho tím více dotknout, že právě v době jeho kralování byla suverenita
otva který jiný německý monarcha

S
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Bavorska i jeho krále podřízena nové prusko - německé říši. V každém případě však sám
Ludvík IL, držen v kleštích svými poradci, směroval nabídku císařského titulu na krále Viléma
I. Pruského, aby se pak nadále sžíral bezmocnou zatrpkloslínad "'následky roku 1870/71”, když
se teďjeho vladařský cit nemohl vyrovnal se ztrátou tolika práv a důstojenství.
Vzdor všem svým vysokým představám o moci důstojnosti královského úřadu byl Ludvík II.
v jádru nepolitický Člověk. Jeho umělecké a literárnísklonyjej odváděly stranou, jeho přespřílišná
předsta vivost mu zahrazovala cestu ke skutečnosti, jeho postupně stále sílícíplachost před lidmi
činila ho neschopným vypořádat se se svým okolím a naplňovat své královské poslánísilou činu
a houževnatou vytrvalostí. Nadšení pro státní záležitosti, které projevil král bezprostředně po
svém nastoupenína trůn, bylo brzo vystřídánoslupňujícíse lhostejností PopoUtickýchzklamáních
let 1870/71 utíkal se Ludvík ještě více než předtím do světa svých snů a fantazií. Stále řidčeji - a
nakonec už vůbec ne - vystupoval lidí se stranící, plachý král na veřejnosti, stále víc protahoval
svůj pobyt na osamělých venkovských zámcích a horských sídlech. Co mu neumožňovala
politická realita a jeho vlastní založení - vystupovat a působit jako mocný vladař -, to plně
uskutečnil ve snovém světě svých zámeckých staveb, jimiž si pro sebe oživoval znovu časy
středoevropského rytířstva či francouzských Bourbonů, v nichž se vciťoval do postav velkých
králů, napodobuje přitom dvorský lesk dávno zašlých epoch.
Je nepopiratelné, že tyto a jiné vlastnosti královy byly už projevem v rodovém zatížení
kořenícího duševního onemocnění, které během posledního desetiletíjeho života postupně vedlo
až k plnému propuknutí. Blouznivě vzletné, horující naladění královo ustoupilo časem stále se
stupňující zatrpkloslí: trýzeň dobrovolně zvolené samoty, utrpěná zklamání, sebeobviňování,
nedůvěra, podezíravost a strach zatemňovaly mysl nešťastného monarchy, který se z trapné
skutečnosti stále výlučněji stahoval do světa svých snů • a jemuž hranice mezi obrazotvorností
a realitou stále víc - až k samé ztrátě soudnosti - splývaly. Jedním z příznaků chorobného stavu
byla nezkrácená stavebnická vášeň, která ho zcela ovládla, a tím vyvolaná finanční krize
způsobila konečně, Že král byl zbaven svéprá vnosů a zřízeno regenství.Že byla takováto opatření
nejen nutná, ale i oprávněná, nebude nikdo soudný popírat. I když je výsledek lékařského
vyšetření z roku 1886 v mnoha ohledech napadnutelný, přesto nelze pochyboval, že Ludvík II.
byl ■ také z hlediska dnešního slávu vědy - v době, kdy byl zbaven svéprávnosti, psychicky těžce
nemocen, a že nebyl již schopen vládnout.
Pro vladařský naturel Ludvíka II. znamenalo zbavení svéprávnosti zničeníjakékoliv možnosti
dále žít. Král seznal, že je od nynějška odouzen ktomu, žít životem pacienta ústavu pro
choromyslné. Od této ch víle v něm zrálo odhodlán ík sebevraždě, jež by ho zba vila pro něj n adále
neúnosné a bezcenné existence. Vedla tato vůle k sebezničení krále ke smrti, kterou • společně
sesvvým lékařem - nalezl 13. června 1886 ve Starnberském jezeře? V každém případě byla pro
krále smrt vykoupením.
Jako jeden z nejnešťastnějších monarchů, kteří kdy seděli na trůně, zaslouží Ludvík II. náš
soucit, ne však nekritické zbožňování. "Ludvíkovský mythus” ozářil postavu tohoto tragického
krále, současně však ji i zkreslil.Předkládaný výběr soudobých textů má umožnil čtenáři, abysi
sám utvořil nezfalšovaný obraz osobnosti Ludvíka II. se všemi jejími světlými i temnými
stránkami. Mezi otiskovanými zprávamijsou četné dosud nezveřejněné dokumenty, především
z lajného archivu Wttelsbachů v Mnichově. Dovolují nám ukázat životní příběh Ludvíka II.
v takové úplnosti a bezproslředi tosů, jakou poznání až dosud známých pramenů n eumožňovalo.
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Erich Comns: Král Maxmilián II. Havorskýs královnou Marií a syny
Ludvíkem (vpravo) a Ottou na zámku Hohenschwangau. Po r.lUSO
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Rupert Hacker
Úryvky z knihy

LUDVÍK II. BAVORSKÝ
ve svědectvích současníků

RICHARD WAGNER
Koncem března 1864, několik dní po nastoupení
Ludvika IL na tnin, se zdržoval 51 lety Richard Wagner
- na úprku před svými věřiteli - přechodně v Mnichově.
Tísnivé hospodářské poměry jej přinutily k lajnému
odjezdu z jeho bytu ve vídeňském předměstí Penzingu. O
svém mnichovském pobytu vypráví o rok později:
Minulý Velký Pátek jsem zirávii na útěku v Mni
chově, byl jsem na cestě a nechtěl jsem už toho dne jet
dál; jsa churav a v bolestech, doufal jsem, že si aspoň
jednunoedobřeod počinu. Bloudil jsem ulicemi mčsla:
bylo syrové, kalné povčtří. Truchlící lid proudil na
náměstích, z kostelů. V jedné postranní uličce uvidčl
jsem za sklem výkladní skříně poprvé obraz mladis
tvého následníka právč zesnulého monarchy. Upoutal
mne nevýslovný půvab Ičch neuvěřitelné oduševnělých rysů. Povzdechl jsem. “Kdyby to nebyl král, lak by
ses s ním rád seznámil”, - řekl jsem si.”Ale teď jc to
král a o Tobě sc nemůže dovědět.“ Mlčky a osamčle
jsem putoval dál.

Po odcestování z Mnichova prodléval Wagner na
statku svého přítele Willeho v Mariafeldu u Zurichu,
kde strávil několik neklidných týdnů. Petru Comeliovi
píše 8. dubna 1864:

Moje postavení je velmi povážlivé; kolísá na jazýčku
vah: jediný náraz a je konce se vším, takže už nic ze
sebe nevydám, nic, už nic! Světlo sc teď musí ukázat:
musí sc objevit člověk, který mi energicky pomůže pak bych v sobě ještě našel sílu, takovou pomoc
odplatit: jinak ne, to cítím! (...)

Skutečně, cítím to, tam hluboko uvnitř jde to se
mnou ke konci. (...) Jak už jsem řekl: jenom skutečný
zázrak, opravdová účast mi musí přijít na pomoc,
jinak je konec!
Koncem dubna odjíždí Wagner dál do Stuttgartu. Je
rozhodnut skrýt se někde poblíž v zapadlém koutě před
svými věřiteli, kdyžje mu v podvečer 2. května ohlášena
návštěva sekretáře vládního kabinetu Pfistermeistera
z Mnichova. O tomto poslání podává zprávu Gottfried
von Bóhm podle osobního sdělení Pftstermeisterova:
Již v prvních měsících své vlády si dal Ludvík před
ložit listinu cizinců a usilovně hledal, nikdo nevěděl
koho a co? Když nenašel to, co hledal, zeptal sc

62

jednoho dne Pfistermeistera, proč není v seznamu
uveden Wagner? Kabinctní sekretář opáčil, že na
světě jc mnoho Wagnerů, načež mu mladý král
odpověděl, že pro něj jc jen jeden: Richard Wagner.
Tohoto jediného vyhledat, bylo posláním Pfistermeisterovým. Měl mu předat prsten s rudým kamenem
na znamení lásky a pozvat jej ke králi.

Ludvík je rozhodnul, stát se knížecím mecenášem
Wagnerovi, tak jak po tom básník tónů volá ve své
předmluvě k Prstenu Nibelungů. Z pověření králova
vydává se Pfistermeister na cestu: po marném hledání
ve Vídni a v Mariafeldu se podaří vystopovat Wagnera
ve Stuttgartu. Když hou něj ohlásili, nechává se Wagner
zprvu zapřít:

Velice nepříjemně překvapen lím.žeomém pobytu
ve St uttgartu ví dokonce už i ten, kdo j ím jen projíždí,
nechal jsem vzkázat, že nejsem doma, načež jsem sc
okamžitě stáhl do svého hostince, kde jsem byl
opětovně zpraven hostinským o tomtéž, totiž, že si
nějaký pán z Mnichova nutně přeje sc mnou mluvit,
což jsem odsunul na zítřek na 10 hodinu ranní.
Připraven jako obvykle na nejhorší, strávil jsem
neklidnou noc, po níž jsem druhého dne pana
Pfistermeistera, sekretáře kabinetu J. M. krále Ba
vorského, přijal ve svém pokoji. Ten mi nej
dřív projevil velkou radost nad tím, že mne po všem
marném hledá ní ve Vid ni a dokonce i v Mariafeldu na
Zú říšském jezeře, díky šťastnému pátrání, nakonec
tady našel. Předal mi list mladého bavorského krále
spolu sjeho obrazem a prstenem, které mi posílal
darem. Nemnohými, zato však hluboko do srdce
pronikajícími řádky zvěstoval mi mladý monarcha
svou velkou náklonnost k mému umění i své pevné
odhodlání, ochránil mne co přítele po svém boku
každé ne přízně osudu. Současně mi pan Pfistcrmcister
oznámil, že byl pověřen okamžitě mne přivést ke králi
do Mnichova, a vyprosil si ode mne svolení, oznámit
svému pánu telegraficky můj příjezd na zítřejší den.
Bezprostředně po rozmluvě s Pfistermeisterem píše
Wagner Ludvíkovi:
Drahý milostivý králi!
Tylo slzy pohnutí, vytrysklé ze šatného nebe, Vám
posílám co důkaz, že zázrak Poesie co božské pravdy
právč vstoupil do mého ubohého, po lásce žíznícího
života! - A ten to živo t, všechny je ho básn č i tóny, pa t ří
nyní Vám, můj milostí obdařený mladý králi: naložte
s nimi jako sc svým majetkem!
Na vrcholu blaha, věrně a opravdu
Váš poddaný
Richard Wagner
Příštího dne - 4. května 1864 - stojí Wagner poprvé
před Ludvíkem 11: je to počátek jedinečného přátelství
mezi geniálním umělcem a blouznivě horujícím monar
chou. Z plného srdce píše Wagner paní Elize Wille do
Mariafeldu:

Byl bych len ncjnevdččnčjš i člověk na světě, kdybych
Vám hned nczvěsloval své bezbřehé štěstí!
Víte už, že mne dal vyhledat mladý bavorský král.
Dnes mne k němu uvedli. Je bohužel tak krásný a
duchaplný, tak odušcvnčlýa nádherný, ažscdčsím, že
se jeho život v tomto sprostém světě rozplyne jako
pomíjivý božský sen. Miluje mne se žhavostí a žárem
první lásky: zná a ví o mně vše a rozumí mi jako má
vlastní duše. Chtěl by, abych u něj napořád zůstal,
abych pracoval, odpočíval, uváděl své práce; chce mi
dát vše, co k t om u pot řeb uj i; má m dokonči t N ibe lu ngy,
a on je chce provozovat, jak já chci. Mám být nic než
svým neomezeným vlastním pánem, nikoliv pouhým
kapelníkem, ničím jiným než sebou samým a jeho
přítelem. A to vše myslí vážně a domýšlí do detailu,
nejinak jako když mluvíme spolu my dva, já a Vy.
Chce mne zbavit vší bídy a nedostatku, mám mít vše,
co potřebuji - jenom u něj mám zůstat.
Co tomu říkáte? - Co říkáte? - Není to neslýchané?
- Může to být něco jiného než sen? •
Jenom pomyslete, jak jsem z toho celý pryč!
Tisíckrát Vás ze srdce zdravím! Moje štěstí jc
tak veliké, že jsem z toho úplně zdrcen. Neumíte si
představit, jak kouzelné má oči: jenom aťmi neumře;
jc to všechno příliš neuvěřitelný zázrak!

O svém prvním setkání s Wagnerem vypráví král
Ludvík své sestřence, vévodkyni Sophii:

Kdybys mohla být svědkem toho, jak mne zahan
boval svým díkem, když jsem mu podával ruku
s ujištěním: žc jeho velké dílo, Nibelungové,se dočká
podle jeho záměrů nejen dokončení, ale i provedení,
že starost o to vezmu včrnč na sebe. Tehdy sc sklonil
hluboko k mé ruce a zdál sc pohnut tím, co bylo
lak přirozené, neboť takto setrval delší čas, aniž byl
mocen slova. Měl jsem pocit, jakobychom si oba
vyměnili role.
Schnul jsem se k němu dolů a přitáhl jsem si ho
k srdci s pocitem, jakobych sám před sebou právě
složil přísahu: zůstat s ním věrně spojen po všechny
časy.
Povolání Wagnera do Mnichova pro něj znamená
definitivní záchrana z hmotné nouze. Až do Wagnerovy
smrti ochraňoval Ludvík skladatele před starostmi
všedního dne a tak dostál svému slibu, který je obsažen
v dopise Wagnerovi z 5. května 1864:
Vážený pane!
Pověřil jsem dvorního radu Pfistcrmeistcra, aby
s Vámi dohodl Vám odpovídající bydlení. - Buďte
přesvědčen, že chci udělat vše, co jen mohu, abych
Vás odškodnil za minulé trýzně. - Nízké starosti
každodenního života chci navždy zaplašit s Vašich
skrání, chci Vám zajistit vytoužený mír, abyste mohl
nerušeně rozvinout v ryzímetheru svého vdčkuplného
umění mocnou peruť Vašeho genia!
Aniž jste mohl tušit, byl jste Vy sám jediným zdrojem

mých radostí od dob mého útlého jinošství, můj příteli,
který mi jako nikdo mluvíte k srdci, můj nejlepší
učiteli a vychovateli. Chci Vám všechno splatit podle svých sil! • Ach,
jak jsem se lěšíval na onen den, kdy tak budu moci
učinit! Ani jsem si netroufal doufat, že už tak brzo
budu moci dokázal Vám svou lásku.
S ncjsrdečnčjším pozdravem
Váš přítel Ludvík
Král Bavorský
Julius Hey, jehož král o několik dní později přijal
v audienci, zažil okouzlení, které pociťoval Ludvík
z přítomnosti Wagnera a nad jeho dílem:
Byl 13. květen, když jsem byl přijat Ludvíkem IL,
abych - se stal svědkem jeho štěstí nad tím, žc nyní
konečně má uctívaného, zbožňovaného Wagnera jen
a jen pro sebe. Zdálo se, žc na svůj majetek pohlíží
jako na drahocený dar, jímž ho vyznamenala sama
Prozřetelnost. Každé jeho slovo, stejně jako roz
hodnutí stát sc ochráncem a záštitou umělcovou, to
dotvrzovalo. “Copak se najdou u těch ostatních také
lak sladké, nadzemské Melodie? - Považuji už
Tannháusera - báseň a Tristana - drama za zázračná ■
neporovnatelně působivá díla. Jaká leprv musí být
hudba k nim! Myslím, žc jc převážně chmurná,
zejména v třetím jednání. - A k tomu zcela nový,
zvláštní způsob výrazu té básně, ty obraty řeči, plné
hlubokého smyslu! Wagner si myslí., že naši pěvci
vlastně nerozumí lomu, co on chcc;jinak by ho zpívat
mohli. Tvrdí, že Tristan nebude nikde k nalezení - u
nás už vůbec ne. Ale nedali by se napříště přece jen
sehnat zpěváci, kteří by sis jeho operami lépe poradili
než naši?Tak rád bych mu dopřál radost z uvedeného
díla, které nazývá dítětem své bolesti, nesmím ale
dopustit, aby zpozoroval, jak netrpělivě já sám očeká
vám jeho proveden i, protože by tak rád vyhověl mému
přání, ale sežene sotva pěvce pro své dřívější opery,
nalož pro Tristana. Ah, jak by bylo krásné, kdyby se
nám podařilo uvést všechny, všechny jeho opery pod
jeho vedením a na naší scéně!” Král mi připadal jak malé dítě, které slojí na prahu
pokoje, v němž se připravuje vánoční nadílka, a jež sc
snaží aspoň klíčovou dírkou uviděl rozžatý vánoční
stromeček.
Wagnerovy spisy znal král, jak sc zdálo, všechny. O
Wagnerových reformních plánech byl do detailu
informován z “Opery a dramatu”. Byl jsem překvapen,
s jakým porozuměním a jak jasně si král osvojil Wag
nerovy výklady. Zc všeho, co pronesl, bylo možno
poznat, žc mladého vladaře ovládá přání stát se učen
livým žákem svého mistra, který pro něj znamená
zosobnění všeho vědění a ideální umělecké tvořivosti.
Nikdy v životě jsem sc nesetkal s tak ohnivým nad
šením, jako u tohoto královského jinocha, jehož celá
bytost by la přímo proniknut a jedinou, po či ncch žízn ící
silou vůle: zajistit wagnerovským snahám bez rozmý
šlení plné uskutečnění.
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Při audienci přišla řeč také na Wagnerovy odpůrce.
Julius Hey vypravuje:

Král udělal několik kroků po místnosti. Naslouchal
tomu, co jsem řekl, s výmluvným zájmem. S přemý
šlivým výrazem se na okamžik zastavil: “A myslíte
skutečně, že skladatel Lohengrina může ještě mít
nepřátele? - Já to považuji za ncmož.né! Kdo by mohl
zůstat nedotčen tou kouzelnou, pohádkovou básní,
tou rajskou hudbou?”
K polovině května vstupuje Wagner do - Ludvíkem
mu k užívánípostoupeného - venkovského sídla Pelletu
u Kempfenhausenu na Starnberském jezeře, jež mu má
sloužit k letnímu pobytu. Odsud píše své přítelkyni
Mathildě Maierové:

Mám v sobě ještě mnoho neklidu a sotva bych mohl
říci, že bych byl právě zcela vyrovnaný. To co mám za
sebou je tak hrozné, a co před sebou, je tak božské, že
můj stav není vůbec lehké vypsat.
Abych se tím vším zas znova neznepokojoval,sdělím
Ti jen stručně a věcně, co se se mnou stalo od chvíle,
kdy jsem Ti naposledy psal. Zatímco uspořádat můj
budoucí vztah k mladému králi, jako by se to samo
sebou rozumělo, se ukázalo být hračkou (hned po
našem prvním setkání v Mnichově mi ustanovil roční
příjem ve výši 4(M)0 íl., bezplatné bydlení a okamžité
vyplacen í obnosu ccloročn ího příj m u na ú hradu výlo h
spojených s mým přestěhováním) - odcestoval jsem v pondělí před osmi dny - do Vídně, abych tam uspo
řádal své záležitosti, které se vinou mých neuvěřitelně
bezhlavých zplnomocněných přátel octly ve stavu
totálního změtení. Spolu s (manželským párem
sloužících) Franzem a Annou (kteří mi prokazovali
dojemnou, ba srdceryvnou oddanost), s jejich tří
měsíčním děťátkem a starým loveckým psem Pohlem
vrát il jsem se koncem lýd ne zpč t do Mnichova a od l ud
dál sem na Slarnbcrské jezero, kde se snažím, ve
zdejším krásném a osamoceně ležícím venkovském
sídle, se jak jen možno nejlépe zařídit pro léto. Mladý
král dlí čtvrthodinku odsud na zámečku Berg, jejž teď
v létě krátkodobě a jen sem tam obývá, a denně pro
mne posílá, aby mne měl u sebe. Z jehodopisu znáš jej
i jeho vztah ke mně. Nevzal jsem na sebe ani stín
nějakých závazků: mám mít pouze klid, při vyloučení
všech starostí a pracovních povinností - jen to a nic
více. Chci-li něco provozoval, zajistí král všechno, co
potřebuji: a to jc vše. Ale on miluje mne a já jej: náš
vztah je jen a jen vztahem vzájemné lásky. Jc šťasten,
že mi může někým být. Právě mu předčítám své básně:
o všem, co mu až dosud zůstalo nejasným, dožaduje se
co nejohnivěji poučení, s vroucností a nádhernou
chápavostí, jeho účast mne často dojímá: jeho
překrásná fyziognomie vyjadřuje hned hluboký žal a
hned zas vrcholnou radost, podle toho, jak naladím
jeho mysl. Jen jedno ho plní smutkem, že by totiž
všechny mé umělecké plány měly opravdu dojít svého
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provedení: chce vidět ideál uskutečněnýa realizovaný
a míní proto dál výhost každé své zálibě, aby své
prostředky udržel neztenčeny pro mé účely. (...)
Je božský! Jsem-li já Wotan,jeonmýmSicgfriedcm.
- Přitom je vc všem všudy král: nemá žádného opa
trovníka, stojí jen na svých nohou, bez známky
jakéhokoliv ovlivnění; jeho vážnost, jeho přísnost
v obstarávání vládních záležitostí nenechává nikoho
na pochybách, že má co dělat se skutečným králem.
Můžeš si snadno domyslet, jak snadné je pro mne
v léto plnosti ušlechtilého štěstí čelit co nejmírumi
lovněji každému záští. Všichni teď už znají můj
mimořádný vliv na krále: zaraženost nad tím ale už.
začíná mizet. Nikoho si nepřipouštím k tělu, nikoho
neutlačuji: krá 1 pohrdá la k ja ko já divad lem; j a k poše
tilý bych byl, kdybych si tím byť i jen v nejmenším
zadal. Jenom v jedné věci považujeme za správné,
(rada královského kabinetu a já) pomlčel o pravdě,
abychom nevzbudili přílišnou závist: veřejnosti jc
udáván nepoměrně menší příjem, než je ten, který
skutečně dostávám.
Také v dopise Elize Willeové líčí Wagner své štěstí:
Ah, konečně láska, která s sebou nencsc žádnou
bolest a trápení! Jak mi jc, když vidím toho
nádherného jinocha takto před sebou! K mým
narozeninám mi věnoval svůj krásný portrét v oleji,
k němuž seděl vlastně jen kvůli mně. Ten překrásný
obraz m ne po no u ká, abych teď ukázal i os t a l n í m ja ko
nepopiratelný fakt, že mám “Genia”: tady, jen se
podívejte, tady vidíte na vlastní oči mého “Genia”
před sebou! - Ujišťoval mne jeden důvěrný přítel
kráIův, že se mu zdá, že tento jinoch je proto tak vážný
a přísný ve vládních záležitostech, jen aby si zajistil
nemožnost ovlivňování a úplnou svobodu a mohl tak,
jist a vědom si své moci, při úplné ncodvislosti své
lásky žít jen pro m ne. Vel m i dobře ví, kdo jse m a čeho
jc mi třeba: o svém postavení jsem nepotřebovat
ztratit ani jediné slůvko. Vyciťuje dobře, žc jeho
královská moc musí sama postačit k tomu, aby ode
mne vzdálila každou nízkost tak, abych mohl náležet
zcela své Múze a opatřit všechny prostředky nutné
k tomu, aby bylo možno provést má díla kdy a jak si
přeji. Zdržuje se teď nejvíce lady v jednom malém
zámku v mé blízkosti; za deset minul mne doveze
vůz až k němu. Posílá pro mne jednou či dvakrát
denně. Letím k němu pak vždycky jak za milenkou.
Je to úchvatný vztah. Té touhy být poučen, té
chápavosti, toho chvčniažhnutíse mi nikdy nedostalo
v kráse tak nezastřené. A k tomu la láskyplná péče o
mne, ta ryzí cudnost srdce, ach len výraz, když mne
ujišťuje oštěstí.že mne smí zvát svým; sedíme tak často
úplně němí, jeden ztracený v pohledu druhého. Ncvychloubá se mnou: náležíme jen jeden druhému.
Kdybych chtěl • tak mi bylo řečeno -, byl by tu celý
dvůrjenpromnc.Onbymncvšak nedokázal pochopit,
kdybych zatoužil po roli cližádoslivce. Tak krásné a
pravé je všechno.

formou příjemné zábavy jaksepatřís dobrou hudební
I itera 1 urou, a já v nčm mám pro všechna svá pod nikám
a hlavně provozování svých děl spolehlivého a odda
ného spolupracovníka. Stačilo, abych to co své přání
králi jen naznačil, a už jsem jej - kjcho vlastní
opravdové radosti - viděl připravena vše vyplnit. Dostal
jsem od něj ze Schwalbachu zase jeden zázračný
milostný list Jc a zůstává pohádkově krásný a laskavý.

O svém dojmu z mladého monarchy píše Bulow
později:

Královo fantastické nadšení není žádná okamžitá
nálada, datuje se již,od jeho patnáctého roku. Ted’je
mu devatenáct let. Ve všech věcech prokazuje neo
byčejnou pevnost a samostatnost. (...) Ano, takovému
králi člověk musí důvěřovat, když ho jednou viděl a
mluvil s ním. Je to unikum; však taky vypadá úplně
tropicky, chci říci exoticky.
V den 16. narozenin Ludvíkových navštíví Wagner
krále v Hohenschwangau. O něco později se vyjádří
v dopise Mathildě Meierové, v němž je řeč o rázných
osobních starostech:

Richard Wagner (J8J3 ■ 1883)

V jiném dopise Wagner píše:
Jak bych by] mohl tušil, že polkám kdy tak nádher
ného jinocha, jakým je mladý král! Žádné thema,

buďsi sebevíc vzdálené, ho neunavuje; celé hodiny
s ním mluvím o umění, a jeho nadšení nad tím stále
mohutní. Jakkoliv jc král mladý, netouží ani dosl
málo po rozptýleních, jinak přiměřených jeho věku.
Jeho nádherné oko musí zrcadlit duši skutečné
božskou: často v nčm zahlédnu zvláštní záblesky, jež
mne zarážejí. Nemá to žádný vztah kdané chvíli.
Upomíná mne 10 na docela jiný svět.

Po všech těch nepříznivých vlivech mi věrně zůstává
jen přízeň mladého krále. Miluje mne státe vroucněji
a krásněji. Není jeho vinou, nejsem -li schopen vzletu.
I za to nejmenší, co mu prokáži, jc vděčný jak dítě:
přitom je pevný a královský, a neuvěřitelně naivní.
Živoucí báseň!
Přeložit Jiří Z.denék

(pokračováni)

í.udvík II. (1845 - 1886), král Bavorské 1864 ■ 1866, v ornátu rytfříi
Řádu sv. lift

V létě a na podzim roku 1864 vídali se král a Wagner
jen zřídka. Zatímco se Ludvík zdržoval v Kissingenu a
ve Schwalbachu, přibyli do venkovského sídla Pelletu
na Wagnerovo pozvání dirigent a klavírista Hans von
Bulowse svou paní Cosimou, dcerou Franze Liszta a se
svými dětmi. Vjednom dopise Mathildě Malérové vy
práví Wagner:

Král sc vrátil z Kissigcnu až hodné pozdě; nemohl
přicházet sem na jezero; celý týden jsme museli jezdil
za ním do města, kde jsme mu předváděli zlomky
mých nových prací. Velmi nás to sebralo: Bulow si
přivodil recidivu svých nemocí. Náš ubohý přítel sc
následkem nadměrných námah ve svém mélier bez
mála úplně zruinoval.
Můj plán v jeho věci sc Šťastně vydařil: zůstane zde
jako králův předehrávač s příjmem 2 IKX) fl. Pečuje
tak o to, aby krále, který vůbec hudbu nezná, seznámil
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OSLAVOVATEL svetla

O DVOCH RODNÝCH
SESTRÁCH

Až vlna dosiahne vrchol, / začne upadať I a strácal' švih.! Lež rastie
v múdrosti. (Úryvok z básne Dozrievanie v zbierke Hľadanie sietia.)

box: úroku 1989ste na otázku
o lom, ako preciťujete vzťah
medzi vierou a básnickou
tvorbou, okrem iného uviedli
v odpovedi aj tieto myšlienky:
‘ ‘Pra vápoézia musí ma ('znaky
univerzálnosti. H. Brémond
chce básnickú skúsenosť
vysvetliť mystikovou skúse
nosťou a poéziu nazýva sest
rou vnútornej mystikovej
modlitby. Iste, takáto poézia
sa dotýka domény viery v ira
cionálnej oblasti transcen
dentná. Mňa viera stimuluje
k básnickej tvorbe a poéziou
sa vo mne viera prehlbuje,
jedno prerastá do druhého,
lebo ako hovorí K. Rahner:
‘Kto sa vie vzrušil krásou na
tomto svete, je už anonym
ným kresťanom.’ ” Mali ste
takéto predstavy aj vtedy, keď
ste ako príslušník slovenskej
katolíckej modemy vstupovali
na dráhu básnika? Boli ste
vtedy viacerí, mladí, nadaní...

Sedím v izbe na fare v Kráľovej pri Senci. Dívam sa do očí za okuliarmi,
skáču v nich, nech mi to prepáči, šibalské ohníčky. A zrazu siuvedomujent:
Svetloslav táng! patrí ku generácii katolíckej moderny, tvoril ju, prispel

k vzopätiu jej vlny, a hoci generačná vlna opadla, sám nezačal upadať a

nestratil švih. A pritom rástol v múdrosti.
Svetloslav Veigl (vlastným menom Ferdinand ^eigl) sa narodil
v Horňanoch (okres Trenčín), ale, ako sám hovorieva, rodisko mu k srdcu
velmi neprirástlo, rodičia sa často sťahovali. Zato nezapamätať si dátum
narodenia S. Keig/a je vari nemožné - narodil sa na Štedrý večer - teda 24.

decembra 1915. Gymnázium začal navštevovať v Trenčíne, nižšie triedy
vychodil zase v ďalších končinách Slovenska - v Ružomberku a v Levoči.

Dofrantiškánskeho rádu vstúpil#, septembra 1932 v Trnave, kde odbavoval
jednoročný noviciát. Vtedy prijal meno Klárus (Clarus), ktoré
však v literárnych prácach dôsledne užíva v poslovenčenejforme Svetloslav -

oslavovateľ Svetla. Vyššie triedy gymnázia dokončil už ako klerik na
františkánskom gymnáziu v Malackách, kde maturoval roku 1936.

Bohoslovecké štúdiá konal v Salzburgu (1936-1937) a v Bratislave (1937-

1940). Za kňaza bol vysvätený 16. júna 1940. V rokoch 1940-45 študoval
na Slovenskej univerzite v Bratislave slovenčinu afilozofiu. Na tejto uni verzite
roku I946dosiahol doktorátfilozofie. Vyučoval slovenčinu na gymnáziách
v Malackách (1944-1946) a v Bardejove (1947-1949). Od roku 1950

účinkuje v pastorácii Trnava-Tulipán (1950-1959), Abrahám (1959-1975)
Básne začal písať už ako študent na malackom gymnáziu. Prispieval do

vtedajších študentských časopisov, neskôr do kultúrnych periodík (Slovenské
pohľady, Elán, Kultúra, Pero, Verbum a iné).

V rozpätí ôsmych rokov (1938-1946) vydal šesť básnických zbierok:

Cestami
Menom

vetrov (Bratislava 1938),

horu

Táhor (Bratislava 1939),

Kvety na

troskách (Trnava 1945),

Výstup na

ťa neviem osi.oiif (Trnava 1941),

Volante z diaľky (Trnava 1946), Láska smrť (Trnava 1946).
Roku 1968 po vyše dvadsiatich rokoch mu vyšla zbierka Mesto na návrší
(Slovenský spisovateľ v Bratislave). To bolo jeho literárne vzkriesenie.

Druhé, telesné, zažil v roku 1983, keď sa podrobil ťažkej operácii. Lekári

mu po nej dávali tri mesiace života. A stačísa na jeho vitalitu pozriet ‘dnes...

...dnes sa priznáva k dvom básnickým impulzom. Prvý prežil už v roku
1963 - 22. novembra, keď zomrel americký’ prezident J. F. Kennedy, vtedy

temer za noc napísal500veršovú skladbu Zo studne úzkosti-z úcty k tomuto
mužovi. V roku 1988 S. Veiglovi po dlhých rokoch vyšla zbierka Pred ružou
stojím nemý - a krátko na to - o rok v novembri zažil další básnický impulz.

V roku

mu vyšiel výber z doterajších zbierok doplnený o niekoľko

neuverejnených básní - s názvom Jemu Jedinému. A v minulom roku sa na

knižných pultoch objavila nová zbierka - Hľadanie svetli. A čoďalej? Totiž
napovie nasledujúci rozhovor a niekoľko básní.

Môžem
úprimne povedať, že takéto
jasné, konkrétne predstavy o
poézii a jej rozpätí som pri
vstupovaní do sveta poézie
nemal. Ale už vtedy vo
svojom vnútri som prežíval
to, čo som si neskôr v dospe
lom veku ako kňaz uvedomo
val a formuloval. Totiž vyrastal som v hlboko založenej veriacej rodine, ako v tom
čase takmer celý národ najmä
na vidieku. Ako šestnásť
ročný som vstúpil v Trnave
do noviciátu rehole sv. Fran
tiška. V tomto kláštore vtedy
práve pôsobil ako kňaz môj
rehoľný spolubrat básnik
Rudolf Dilong. A tak “viera
ma stimulovala k básnickej
tvorbe a poéziou sa vo mne
viera prehlbovala”, veď ozaj
sú to dve rodné sestry, ktoré
svetloslav vfjgl:

a napokon Kráľovápri Senci (od roku 1975).
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spravil výnimku v kniheJe/nn

Jedinému (1990). Nakoľko za

7.1'ava: Básnici Rudolf Dilong a Svatoslav Veigl • v poi. 30-rych rokov

vyrastajú z jedného prameňa
- z tej najvyššej nestvorenej
Krásy, alebo môžme pove
dať, zo srdca Ježišovho.
box: Do vašich básní postu
pom času začali prenikať aj
svetské motívy. Nie je to tým,
že nič ľudské vám nie je
cudzie? Alebo je dôvod iný?

s. veigl: Správne hovoríte,
postupom času prenikali do
mojej tvorby básnickej aj
“svetské” témy, konkrétne
motív lásky, ženy. Áno, nič

ľudské nie je mi cudzie. Veď
čo Boh stvoril, všetko je
dobré, pravda, keďsa to užíva
vo svetle Božom, podľa
smerníc Božích alebo podľa
prirodzeného zákona, ktorý
má každý človek vo svojom
vnútri. A tak aj básnik kňaz môže o všetkom písať
vo svetle Božom - tak potom
všetko je na slávu Božiu ako
hovorí sv. Pavpl: “Či teda jete,
či pijete, či čokoľvek iné
robíte, všetko robte na Božiu
slávu.” (1 Kor 10, 31). Ko
nečne, žena je najkrajším
stvorením sama v sebe, veď
Boh ju stvoril poslednú, je
vrcholom stvorenia. Priťa
huje, premáha, dvíha i zotro
čuje. Teda môže byť v nej
anjel alebo diabol, ako v kaž
dom človeku. Aj mňa svojho
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času táto krása uhranula, a
tak som napísal ľúbostnú
(nie erotickú) poéziu v knihe
Láska Smrť. Básnik Štefan
Moravčík v Doslove môjho
výberu Pred ružou stojím
nemý o nej napísal, že patrí
medzi najčistejšiu ľúbostnú
poéziu v slovenskej litera
túre. A ženu som stvárnil
tak ako je to v živote a ako
čítame vo svätom Písme
(SZ): “Ženu statočnú kto
nájde? Nad perly cenu má”.
A zas “I našiel som, že
horkejšia nad smrť je žena,
ktorá je osídlom lovcov,
ktorej srdce je sieťou a ruky
okovami".

Sokrates hovorieval, že
jeho úlohou nie je múdrosť
rodil, ale iba pomáhať pri
zrodení myšlienok druhých.
Súhlasíte s názorom, použijúc
voľnú parafrázu Sokrata, že
úlohou náboženskejpoézie nie
je ani tak múdrosť prinášať,
ako podnecovať k múdremu
premýšľaniu ostatných? (Nie
je to prípadne úlohou poézie
vôbec?)
box:

s. veigl: Plne s vami súhlasím.
Áno, aj úlohou náboženskej

poézie je predovšetkým pod
necovať k múdremu premý
šľaniu. Nov mojom zrelom,
ba treťom veku som vedome

štyridsať ročnej vlády býva
lého režimu nemohla vy
chádzať náboženská poézia,
a vplyvom protináboženské 
ho boja, ba teroru mnohí
ochladli vo viere, široké pu
blikum si odvyklo od ná
boženskej poézie a mnohí
boli od poézie vôbec odpu
dení väčšinou básnickej pro
dukcie tých čias, vydal som
výber špeciálne náboženskej
poézie, do ktorého som
úmyselne zaradil aj časť bás
ní, v ktorých mi nešlo natoľko
o umelecké výboje, ale najmä
o ideu, pravdu a ich komu
nikatívnosť, prirodzene,
funkciu estetickú majúc tiež
na zreteli. Touto knihou
chcel som na široké publikum
vplývať aj ideove, čo nie je
hlavným poslaním poézie, i
iniciovať u publika lásku
k poézii, čo som ozaj do
siahol. Náklad päťtisíc vý
tlačkov, na slovenské pomery
veľký, sa minul za niekoľko
mesiacov, a mám desiatky
listov, v ktorých sa mi nezná
mi čitatelia vyznávajú zo svo
jej lásky k mojej knihe Jemu
Jedinému, ktorú čítajú ako
modlitby, poézia im je ako
Svatoslav Veigl ■ zat. 40-tych rokov

balzam na ich dušu. Isteže,
poézia má predovšetkým len
naznačovať, “podnecovať
k múdremu premýšľaniu”,
skutočnosť obzvláštňovať,
urobiť zo známeho neznáme
a nové. To je poslanie poézie
katexochén. K tomu sa pri
bližuje kniha Hľadanie svetla,
ktorá vyšla vo vydavateľstve
Slovenskýspisovateľv r. 1991.
Pripravujem do tlače ďalšiu
knihu pod názvomZmtýkľúč.
Chcem v nej čitateľom dať
“zlatý kľúč”, ale otvárať ním
dvere k tajomstvám si musia
sami.
box: Sú známe vaše básnické
duchovné kontakty nielen so
slovenskými básnikmi V.
Beniakom, E. B. Lukáčom,
P. G. Hlbinom, R. Dilongom,
ale aj s českými V. Nezvalom
a J. Seifertom. Ste tiež čestným
Členom Spoločnosti priate
ľov - Dedičstva - Jakuba Demla. Neprekážalo niekedy

týmto priateľstvám utkaným
médiom poézie vaše kňazské
poslanie?
s. veigl: Slovenskí básnici,
s ktorými som mal duchovné
i osobné kontakty, boli so
mnou ideove spriaznení, to
bôž väčšinou boli kňazi a všet
ko hlboko veriaci. Seifert mal
korene kresťanské, Nezval sa
v čomsi prispôsoboval bý
valému režimu, no ja som si
z nich vyberal, čo vyhovova
lo, čo harmonizovalo s mo
jou ideovo-filozofickou ori
entáciou - priťahovali ma ich
brilantné umelecké postupy
a nie ich povinná “daň”
režimu.
box: Aké sú podľa vás na
Slovensku šance, že v budúc
nosti vznikne nová silná
katolícka generácia básn ikov?
Čoho by sa títo poeti mali
vyvarovať, akú najdôležitejšu
skúsenosť by ste im mohli
venovať?

s. veigl: Poznám viacero
mladých nadaných adep
tov poézie, ktorí vytvoria po
čase silnú katolícku ge
neráciu básnikov. Títo mladí
budú potrebovať časopis,
kde by mohli uverejňovať
svoje práce, potrebujú or
ganizátora, kritika, redak
tora, ktorý by ich podchytil,
tvorivo podnecoval. Ináč za
náboženskú poéziu pova
žujem každú poéziu, ktorá
stvárňuje danosti života vo
svetle Božom, alebo aspoň
podľa nepokriveného pri
rodzeného zákona. Mali by
sa vyvarovať kazateľského
tónu, čo som si ja vždy
v mladosti plne neuvedomo
val, a nech sa usilujú vytvárať
jednotu života i poézie. Nech
v poézii nefilmujú, ale aby
v nej bol tep ich srdca.
Za rozhovor ďakuje
a blok zostavil
Ľ Svetoň

Prvé sváté Prijímanic v Abraháme ■ 20. mája 1962
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STRETNÚŤ ČLOVEKA
Ťažko sa dýcha,

keď je nebo čiernym flórom

zatiahnuté.
Smutný je život
bez slnka.

V takomto nečase
zatúži človek stretnúť človeka,

počuť dobrý ľudský hlas.
Včera som volal
do domu,
nad ktorým dvíhali sa Čierne mračná
a obletovala ho
lastovička samoty.
V tichom rozhovore
rozpúšťal sa bôľ -

v dome,
nad ktorým plávali čierne mračná,
zažiaril zrazu
slnečný jas.

Zazvonila láska.
Vtedy zastavil sa čas.

Do duše padal
zlatý peľ
a na nebi trhali sa mračná.

KATARZIA
Každý má škvrny

Na svojom slnku v duši

Každý aj zatmenie skúsi
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Kým príde k zenitu

NAPRÍKLAD LIPA

Tajomná brána

Tomu sa otvára

Kto túži po svetle
Kto vzýva svetla jas
Čo zhora prichádza

Co Škvrny spaľuje
V plameni pokánia
Boh vždy sa zmiluje
Hoc svieca dohára

Svetlo
Sa leje do duše
Z plného pohára

Svet vykupujú tí,

čo sa rozvíjajú v láske
do hĺbky, šírky a výšky

ako košatý strom.
Napríklad medonosná lipa.
Jej ohňom priťahované včely!

Jej vôňa mučivá,
jej tôňa liečivá,
jej vzácne modelovanie drevo!
Čo všetko nám len dáva!

Je plná služby a lásky.

Podobá sa ľudom,
čo majú srdce.

ZLATÝ KĽÚČ
.ir básnik Svelloslav Veigl dnes
(1992 r Kráľovej pri Senei)
fsto Kinlliu Múčková

Krútime sa
Kde by sme mohli objaviť

Tie pravé dvere

Ktorými sa vchádza
K tajomstvám

Kutíme
A odhadzujeme

Aj ochranné zábradlie

I plášte vytvorené vekmi

Božím dychom
Pýcha nám zatemňuje oči

Iba telom sa chceme predierať
K jadru

Telo však nachádza
Iba telo

Zlatý kľúč
Ktorý nám otvára
Tajomné dvere

Má iba duša
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MEDŽUGORJE
Kráľovná
Mieru
Luboš
Svetoň

Socha P. Márie Mediugorskcj pri kostole
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Komol P. Mdrie v Medžugprí - Doni Kráťovnej Mieru ■
miesto streinutia miltónovpútnikov z celého ^'eta

Často hovorieva v odkazoch: "Ja som vaša

Matka.” Aic

povedala tiež: " Ja som Kráľovná mieru.” Možno by
však bolo lepšie v posolstvách tieto slová tlmočiťako
Kráľovná života alebo Matka života, najmä keď o
pramatke Eve možno hovoriť ako o matke mŕtvych.

Na svete už bolo vyše sto miliárd ľudí, a každý z nich
bol iný.
Mcdžugorská Panna Mária.
Medžugorje. Dedinka v hornatej krasovej krajine asi
30 kilometrov od Mostaru v Hercegovine. Kraj, kde
sa stretávajú tri myšlienkové svety - katolícky,
pravoslávny a moslimský. Farnosť Medžugorje po
chádza zo 16. storočia a v roku 1892 jej správa bola
zverená františkánom hereegovinskej provincie. Tí sa
o ňu starajú dodnes. A boli to práve oni, ktorí prispeli
k rozšírení u zjaven í neraz aj za ecn u trestov v žalá roch.
Nový kostol tu hol postavený v roku 1969, starý bol už
v havarijnom stave.
Jedným z prvých miest zjavení Svätej Panny v mi
nulom storočí bola La Saletia, pod najvyššou horou

Európy, kde sa stretávajú hranice troch štátov Francúzska, Talianska a Švajčiarska. Medžugorje je
opäť stretom troch kultúr - a navyše prvým miestom
zjavení vo východnej Európe.
Za uplynulých 160 rokov boli mariánske nadpri
rodzené úkazy zaznamenané na viac než 5(X) miestach,
francúzsky teológ Rcné La u rent i n, známy a vo svete
uznávanýodborník na fenomén zjavenia Panny Márie,
tvrdí, že od roku 1930 bolo vyše dvesto zjavení a vízií.
Väčšina z nich, ako sa pomerne rýchlo preukáže, je
len pseudo-mystických. Popri lom však rastie počet
zjavení, o ktorých Cirkev predpokladá, že ich
pravdivosťjevysoko reálna. Napriek vyše 12miliónom

pútnikom, ktorí od roku 1981 Medžugorje navštívili,
napriek slávnym a potvrdeným zjaveniam vo fran
cúzskych Lurdoch.v portugalskej Fatime či mexickom
Guadalupe, cirkevní hodnostári len pozvoľna akcep
tujú medžugorský zázrak. Skúmanie hodnovernosti
môže trvať ešte roky. A zjavenia zatiaľ pokračujú.
Zjavenia... OtecGiuseiteBcssulli, profesor na rímskej
pontifikálnej škole, pripomína, že samotná Cirkev je
založená na zjavení - konkrétne na vzkriesení Ježiša
Krista.
Ako to však v Medžugorí bolo v roku 1981? Prvé
zjavenie sa udialo v stredu 24. júna, kedy má svia
tok svätý Ján Krstiteľ. Toho dňa podvečer okolo šiestej
hodiny sadvedievčatá- Ivana Ivankovičová (15 ročná)
a Mirjana Dragovičová (14 ročná), zhodou okolností
dve dievčatá z miest (Mosiara Sarajevo), prechádzali

na kopci Crnica. Na kamenistom mieste nazývanom
Podbrdno naraz Ivana pred sebou zazrela svetelnú
siluetu, ktorej formy boli sprvu nezreteľné. Zdalo sa,
že je to mladé dievča v sivom oblečení a s nežnou
žiariacou tvárou. Postava sa vznášala asi 30 centi

metrov nad zemou. Ivana to neskôr popisovala takto:
Bolo to na úpätí kopca. Ja a Mirjana sme sa pre
chádzali, modlili a spievali nábožné piesne. Naraz som
sa pozrela nahor na kopec a vykríkla som: "Pozri,

Gospa!” (V miestnom nárečí sa Svätej Panne hovorí
Gospa.)
"Prosím ťa, ako by sa nám mohla zjaviť Gospa?”
odpovedala mi Mirjana.
Odišli sme domov. O čosi neskoršie nás Mirjanina
sestra Milka poprosila, aby sme s ňou zašli na kopec
pre ovce. Vrátili sme sa na Crnicu a opäťsom zazrela
Gospu. Tentoraz ju videla aj Mirjana a Milka. Vtom

kráčala po ceste Vieka, zavolali sme na ňu.
“Čo sa deje? Je tam had?” spýtala sa. Pribehla, ale
natoľko sa vyľakala, že si vyzula topánky a iba lak
v pančuchách utekala nadol, po chvíľke sa však vráti
la. Vtedy sa na kopci objavil aj Ivan Dragiccvič
s kabelou jabĺk. Aj on uzrel Gospu. Preľakol sa, až

mu kabela vypadla z ruky. S Ivanom bol ešte starší
chlapec, ktorý sa tiež volá Ivan. Aj on uvidel Gospu.
K ďalším zjaveniam však už nechodil. Šlismedomov a
kcďsme rozprávali, čo sa udialo, ľud ia sa nám väčš inou
smiali. Niektorí nám ale povedali:” Ak to naozaj bola
Góspa, potom príde zajtra v rovnaký čas.”

Neskoro do noci sa táto udalosťv dedine pretriasala.
A naozaj, druhý deň sa Svätá Panna deťom, aj
niektorým novým opäť zjavila. V ten deň sa utvorila
sk u p ina šicst ich m ladých vi zionárov, ktorých zložen ic
sa v ďalších rokoch nemenilo. Dospelé osoby, ktoré
boli s deťmi. Pannu Máriu však nezazreli. Detí, ktoré
sa so Svätou Pannou modlili i rozprávali, žiadali ju o
nejaké znamenie, aby im ľudia uverili.
Trel í deň, 26. j úna, opäť podvečer, o štvrť na sedem,
sa na obzore nad miestom zjavenia trikrát po sebe
objavila žiara. Viz.ionári bežali na Crnicu každý zvlášť,

sami od seba dobehli na miesto asi o dvesto met
rov vyššie a tu zrazu všetci naraz padli na kolená.
Neobyčajnú žiaru spozorovali ľudia v širokom
okotí, nahor pribiehali obyvatelia okolitých dedín /. Bíjakovíc, Medžugorja, Milctiny, dokonca až
zčitluka, okresného mcsia vzdialeného asi Šesť
kilometrov. Toho večera na horu pribehlo dva až tri
tisíce ľudí. Všetci chceli byť vizionárom nablízko,
nastala tlačenica, že z toho dve vizionárky omdleli.
Deti boli sprvu zmätené, potom sa však spamätali,
začali spievať nábožné piesne. Potom sa Svätej Pan
ny, ktorá sa im medzitým zjavila, spýtali, či zajtra
p r ide opä ť. Svä tá Pa nna pri kývla. Na to sa spoločne so
zástupom pomodlili ruženec a tradičnú miestnu
modlitbu (sedem Otčenášov,sedem Zdravasov a jeden
Sláva Bohu). Gospa k tomu pripojila ešte jedno

Verím v Boha.
Vieka, najenergickejšia zvizionárov, Gospu po
kropila svä tenou vodou, k torú si pri n iesla vo fľaši ičke
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Mária a Ježiš Kristus. Spomína sa tiež premena strie
borných ružencov na zlaté.
K najpopulárnejším zázrakom pochopiteľne patria
zázračné uzdravenia. Aj v Medžugorí k nim dochádza
- a nielen tam, niektorých Mcdžugorje pripravilo na
neskoršie uzdravenie. Takto sa vyliečilo niekoľko
žien zo sklerózy multiplex, jedna z nich považuje
svoje zázračné uzdravenie za milosť, ktorou ju Matka
Božia obdarovala za to, že napriek výraznému
zhoršeniu zdravotného stavu rozhodla sa na
priek varovaniam lekárov dieťa donosiť a porodiť.
Väčšina týchto zázračných uzdravení je opísaných
slovami: Ako keby ma bolo čosi prežiarilo, ako keby
mnou prešľahol elektrický výboj. Pozoruhodné je, že
o elektrickom výboji a podobných pocitoch - stavoch

Krtie na Podbrdu s pútnikmi

hovorili aj viacerí účastníci psychoseansí najnovšieho

veku, tí, ktorým sa rýchlo začali hojiť rany, znovu im
vyrástli vlasy... Pri všetkej rozdielnosti jestvuje jeden
styčný bod pre oba fenomény - viera.
Dalo by sa povedať, že všetky zázraky vyplývajú
z viery a koren ia v nej, bez viery by sa zázraky nemoh I i
diať. Ak laktóz dôsledkov schádzame k príčinám,od
javov k podstate, začína byť zrejmé, že podstatnejšie
než slnečné zázraky alebo uzdravenia jednotlivých
osôb, hoci pre ne je to udalosť prvoradého významu,

je všeobecne prijímanie posolstiev Panny Márie,
stotožnenie sa s nimi, žitie podľa nich. Preto možno
akceptovať názor mnohých veriacich, že skutočný
zázrak nespočíva v tom, Čo sa stalo na kostolnom
chóre alebo na oblohe, lež v tom, aké zmeny nastali
v živote tých ľudí, ktorí toto miesto navštívili, ba
dokonca nemuseli ho ani navštíviť, stačí len
kdekoľvek uveriťa riadiť sa posolstvami a základnými
mravnými princípmi. Nemálo návštevníkov prišlo do
tejto dediny zo zvedavosti, ale odchádzali duševne
bohatší. “Ľudia sem prichádzajú nájsť samých seba,
a lei Boha,” tvrdí Leonardo Orec, františkánsky mních
a farár v Medžugorí. “Myslím si, že tu nájdu oboje."

Viacerí pútnici z ďalekých krajín hovorievajú, že
sprvoti pri modlení boli trochu nepokojní, lebo
nepoznali reč domácich, potom sa však ponorili do
hlbokého rozjímania, modlenia sa celou svojou du
šou, a po niekoľkých hodinách sa cítili očistení, vyrov
nanejší a šťastnejší.
Posolstvá.
Mcdžugorská Gospa vyzýva deti a mladých ľudí,
aby sa zvláštnym spôsobom zasvätili jej nepoškvr
nenému Srdcu. Majú byť verní pápežovi a Cirkvi,

riadiťsa Božími prikázaniami. Denne sa majú modliť
ruženec, čo najčastejšie uctievať Ježiša v jeho

eucharistickom tajomstve, byť príkladom v čistote,
striedmosti a skromnosti, odmietať provokujúcu a
necudnú módu, bojovať proti nemorálnym knihám a
filmom. Ale predovšetkým sa na všetkých obracia
s výzvou k silnejšej a úprimnejšej viere. Od viery je už
len krok k mieru: “Ak sa modlíte, z vašich sŕdc vyte
ká prameň života. Modlitba je jedinou cestou vedú
cou k mieru. Ak sa modlíte a postítc,dostanetevšetko,
čo si pýtate.”
Vážnou výzvou je tiež výzva k pôstom. K pôstom
v rôznej forme: “Každý si nájdite svoj spôsob ako sa
postiť. Kto fajčí, nech prestane. Kto pije alkohol,
nech ho už nepije. Nech sa každý od riekne čohosi, čo
mu jc drahé. Dokážte sa tiež postiť od televízie, je to
reťaz, ktorá z vás robí neschopných modliť sa.

Televízia zaujala v rodinách miesto patriace Bohu.”
A opäť o modlení sa: “Všetky modlitby sú dobré,
ak sú hovorené s vierou.” V posolstvách Panny Márie
sa objavuje výraz “modlite sa stále". Čo však znamená
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Vieka hovorí s púmihm

to stále? Na ulici, v autobuse, vovlakustálcodriekavať

nahlas či pološeptom Zdravas Mária? Vysvetlenie
Svätá Panna ponúka dalším výrazom, ktorý vo svojich
posolstvách používa: “Modlite sa srdcom”. Teda vlast
ne venovať svoje srdce Bohu.
Ale vráťme sa ešte k pôstom. Aj Ježiš sa svojho času
postil a k pôstom vyzýval, aj apoštoli sa postili a

istotne sa postila aj Matka Božia. Ešte predtým,nežsa
stala Ježišovou Matkou, postila sa ako dcéra izrael
ského národa dvakrát týždenne, v pondelok a vo
štvrtok. Neskoršie sa v Cirkvi postilo tiež dva razy do
týždňa - ale v stredu a piatok. Napokon zostali len dva
záväzné pôstne dni do roka - Popolná streda a Veľký
pia tok. A do tejto si í uácie prichádza so svoj im i výzvam i
k pravidelnému posteniu sa dvakrát týždenne v stredu a piatok - mcdžugorská Gospa. Ako by tým
chcela naznačiť, že ľudstvo sa má vrátiť k viere aj
týmto spôsobom.
O postení sa pochvalne zmieňujú mnohí lekári, ba
dokonca, čo je istou zvláštnosťou, s propagáciou
pôstov, často i niekoľko týždňov trvajúcich, mohol
v posledných dvadsiatich rokoch výstupová ť aj v tota
litnom Sovietskom zväze svetoznámy ruský chirurg
Nikolaj Amosov. Ak by sme však chceli poukázať na
stravovacie zvyklosti západného sveta, možno bez
obáv tvrdiť, že v priemere sa konzumuje o jednu

tretinu viacej, než ľudský organizmus potrebuje. Pre

jedanie zaťažuje srdcovo-cicvny systém, nchovoriaco
ďalších, znižuje sa odolnosť voči chorobám. Postami
sa organizmus očisťuje. Teda moderná medicína po
tvrdzuje tiež zo svojho hľadiska potrebnosť návratu.

Pri postení sa neočisťuje len materiálna zložka
nášho ja, ale aj jeho duchovná. Z psychologického
hľadiska práve isté odriekanie sa môže a malo by
každého jednotlivca presvedčiť, že mu občas stačí
naozaj len krajec chleba a pár dúškov čírej vody.

Ak človek žije neustále v nadbytku, často máva pri
tom pocit, že potrebuje ešte viac, potom vlastne
prestáva vidieť, čo všetko má, nedokáže rozpoznať
podstatné a v jeho duši nastáva konflikt. Tak sa strá
cajú psychické sily. Čo znamená “psychické sily”?
Napríklad nezúfať si okamžite, len čo sa ktosi ocitne
v ťažkej situácii. Sú mladí ľudia, ktorí, pretože
nezvládli skúšku, upadajú do depresií alebo dokonca
utiekajú sa k samovraždám. Mnohí sa pokúšajú o
únik drogami. Podobne je toaj s rozvodmi. Vari nikto
neuzavrie manželstvo s niekým, koho nemá rád. A
napriek tomu jestvujú rozvody. Často aj preto, lebo

partneri sa v niektorom bode nezhodnú, nedokážu sa
vo svojich nárokoch na toho druhého uskromniť,
nedokážu odpustiť - a lak sa rodina rozpadáva. Tu
všade by mohol aspoň v istej miere pomôcť pôst.
V psychológii jestvuje tiež teória “musenia”. Musím
spraviť to, musímspraviť tamto, pretože inak nastane
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každý deň v Mcdžugorí?" Tým sa hovorí tiež jedna
veľká pravda: Je služobníčkou Pána, ale zároveň aj

služobníčkou záchrany ľudstva. Potrebuje ľudstvo.
V Mcdžugorí Svát á Pan na vy zjVa všetkých veriacich,
a to predovšetkým mladých ľudí, ktorí často ešte

nemajú rodinné či pracovné záväzky, aby sa združo
vali do krúžkov spoločnej modlitby, pokiaľ možno
vedených kňazom, a aby sa tak spoločnou modlitbou
posväcoval cclýsvet. V Mcdžugorí lak vznikajú rôzne

modlitebné skupiny. Prvú skupinu založili vizionáři
Mária Pavlovičováa Jakov Čolov polovici roku 1982.
Tátoskupina má asi 2(1 členov,sú tam ženatí, slobodní
i deti, schádzavajú sa podľa želaní Gospy, veľa sa

modlia, najma ruženec, využívajú každú voľnú chvíľu

i prestávky medzi vyučovacími hodinami v škole. Dve

skupiny vedie Jeleňa Vasilijová (narodená r. 1972),
ktorá má dar vnútorných rozhovorov s Pannou Má

riou. Začalo sa to u nej vtedy, keď sa u Mirjany
Dragičevicovej skončily pravidel n č zjavenia. V jednej
z týchto skupín pri vstupe do nej sa všetci zaväzujú,
tak chcela Gospa, že Štyri roky nespravia žiadne
životné rozhodnutie. Podobná, ale vyslovene zamera

ná na kontempláciu, je komunita frátra Tomislava
Viašiča z Mcdžugorja. S tým istým zameraním jestvuje
Modlitba na Podbrdu

d nes asi šty ridsaťčle n ná sku pi na pát ra G ia n n iho Sgrc-

zase w a (o. Ľudia sú potom neustále pod vplyvom
stresu, hrozby z neplnenia Čohosi. Psychológom

vu, profesora teológie vo Verone.

nezredka dá mnoho práce odstrániť tohto strašiaka
“musenia". A podobne je to aj s pôstom. Mnohí ľudia

jeden mladý švajčiarsky klavirista. Medžugorje ho
zmenilo natoľko, že založil fond pre chudobné deti -

si dnes myslia, že “musia" najmenej trikrát denne

Fond Medžugorje predel i. Prispelodo neho už. mnoho
známych umelcov, napríklad herečka Sofia Lorenová,

výdatne jesť, inak že sa zosypú, nebudú môcť žiť a
tak podobne. Pôstne dni však presviedčajú o opaku.

Do Mcdžugorja pricestoval vo februári 19X5 aj

V tej i o súvislosti by mohlo byť zaujímavú pripomenú ť

režisér Franco Zefirclli, ktorý nakrútil aj film o svätom
Františkovi a veľkofilm Ježiš Nazaretský, a mnohí

aj inú skutočnosť - medžugorská Panna Mária ne

ďalší. Vo Viedni vznikla spoločnosť Modlitebná akcia

hovorí, že ľudia “musia” sa postiť, modliť, ale iba

Mária - Kráľovná mieru - Medžugorje. V úzkej

láskyplne vyzýva, pozýva k modleniu a posteniu sa.

spolupráci s touto akciou vzniklo na Slovensku Ma

Rovnakoak Cirkev určitý zázrak akceptuje, veriaci
nie sú povinní veriť mu. Napríklad Cirkev iba vrelo

časopis Medjugorje. Vychádzajú rôzne knihy,

odporúča stotožniť sa so zjavením Panny Márie
v Lurdoch, Guadalupe a vo Fatime, tvrdí Eamon

Caroll, teológ na univerzite sv. Ignáca z Loyofy
v Chicagu. Ale pokiaľ ideo liečenie a odpustky, ktoré
saspájajús tým i to posvätným i miestami. Caroil vraví:

riánske cent rum Medžugorje, ktoré vydáva štvrťročne
publikácie, i len zvlášť lisly s pravidelnými mesačnými
posolstvami. To všeí kosa deje v záujme čo najširšie ho

oboznámenia všetkých s myšlienkami, ktoré medžu

gorská Gospa zvestúva prostredníctvom vyvolených
vizionářův.

“V tomto je Cirkev kompetentná povedať, že sú die

Prečo to všetko?

lom iba Boha."

František Press v knihe o Mariánskych zjaveniach

O Mcdžugorí sa nezriedka hovorieva, že je Školou,

a posolstvách ľuďom 20. storočia píše: “Priznajmesa:

ktorú otvorila Panna Mária. V istom zmysle to

skutočne nie sme objektívni, humanistické osvieten

potvrdzuje aj jeden žart kolujúci medzi medžugor-

stvo od čias Voltairových nás už spracovalo natoľko,

skými františkánmi a prichádzajúcimi pútnikmi:

že nedokážeme všade merať rovnakým metrom: a

Vravieva sa, že raz, ked' bol ktosi v Raji, videl Ježiša

tak pozitivistický vedec hovorí napríklad o mimo

plakať. Spýtal sa ho:”Prečo plačeš. Pane?” Ježiš mu

zemských bytostiach ako o jave, ktorý'je v medziach

odpovedal: "Ako nemám plakať, keď moja matka je

možného, existujúceho, bez toho, že by o lom mal čo

7K

len najmenší objektívny dôkaz, zato Ježiša jeho Matka,

sme získali slobodu, ale chýba nám pokoj a umier

ktorí pred dvomi tisíckami rokov po tomto svete

nenosť, ktoré na celom svete propaguje cirkev. Pokus
spoj i ť pod jednou strechou kultúru a kulty, loje práve

preukázateľne aobjektívnevlastnými nohami chodili,
sú preň preludy dávno zašlej kresťanskej mytológie.

pokus o obnovenie pretrhnutej reťaze v duchovnom

Ak sa však zdráha ateista či nábožensky indiferentný

vývoji človeka” Túto myšlienku približnev tom istom

človek uveriťmariánskym zjaveniam, netnak sa často
chová i kresťan. Je paradoxné, že práve ateista môže

období zvýraznil aj kardinál Paul Poupard, predseda
pápežskej rady pre styk s neveriacimi: “Dialóg

uveriť obsahu mariánskych posolstiev jednoduchšie

v oblasti literatúry a umenia vedený medzi všetkými

a skôr než úprimne veriaci katolík, pretože nie je
zaťažený predchádzajúcou teologickou výchovou,

európskymi národmi sa môžestať rozhodujúcim prv

ktorá sa k mariánskym zjaveniam, a predovšetkým

potrebuje náš kontinent..." Ak vezmeme v úvahu, že

k obsahu mariánskych posolstiev, stavia často s kraj
nou nedôverou a dogmatickou averziou. A nemožno

náboženská viera je tiež kultúrnym prejavom človeka

sa tomu čudovať, veď Mária prichádza so správami

nemožno pochybovať, že posolstvá medžugorskej

kom pre nastolenie ‘kultúry mieru’, ktorú lak nutne

nielen k Bohu, ale tiež k druhému človeku, potom

úplne neobyčajného, často šokujúce ho obsahu a cirkví

Kráľovnej mieru stále silnejšie cvendžia svojou nalie

i ľudstvu ukazuje v dnešnej ťaživej celosvetovej

havosťou.

situáciii nové cesty i nové perspektívy, ktoré kedysi

boli súčasťou hebrejsko-kresťanského výkladu
cschatológic dejín, ale na ktoré už dnešní cirkevní
činitelia mnoho razy dávno zabudli.”

Marija Pavlmifovdpri rjawtil 20. októbra 1990 r Hhtbokom
r bývalom /SSH

Kráľovná mieru. Akoby napríklad dnes rozpadaj úca

sa bývalá Juhoslávia mier potrebovala! Aj posolstvá
sa teraz s väčšími ťažkosťami dostávajú do sveta.
Čosi sa vo svete deje. Signalizujú to aj desiatky a
desiatky nepravých zjavení. Čo v ich pozadí hľadať?

Možno by sa dalo od povedať pros t red ničivom talian
skeho spisovateľa Umberta Eca: “Pre našu psychickú
rovnováhu potrebujeme určitú časť mystérií a
tajomstiev. Zároveň je tiež však tajomstvo, presnejšie
utajenie, nástrojom moci... Na jednej strane leda

vidím nepochybné st rúcanie sa tajomnosti, všeobecne
veľkú transparentnost* náš h o život a, na druhej strane
práve preto jestvuje na to reakcia, tot iž pokus vytvárať

nové tajnosti a tie etablovat* aj ako znalosť vlád nútia

alebo ovládania. Samotné tajomstvá sa fabrikujú
v banálnej neočarujúccj každodennosti.”
Čosi sa vo svete deje. Objavil sa hlad po mysticizme.

Mnohí katolícki teológovia vravia, že rastúci záujem

o zjavenia je spôsobený umocňujúcim sa hlasom a
nostalgiou po mystických formách oddanosti - po
ružencových modlitbách a požehnaní - od ktorých
upustili mnohé farnosti po II. vatikánskom koncile
v roku 1960. Verejný záujem o zjavenia, zdôrazňuje

jeden vatikánsky predstaviteľ, je výzvou pre C irkev,
aby takto hladných nasýtila. Mnohí to zase považujú
za záleží tosťautosugescic. "Hľadáte zázrak a nájdete

ho," hovorí Wiliam Dinges, profesor na Katolíckej
univerzite vo Washingtone.
Čosi sa vo svete deje. V roku 1990 to takto charak

terizoval lon Ungarianu, minister kultúry a kultov

Moldavskej SSR, herec a režisér: "Myslím si. že

najhoršie, tragické obdobie nás ešte len čaká, pretože
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PRVNÍ SOBOTY V MĚSÍCI
První soboty v měsíci jsou zasvíceny smíru

Ježíšovo

Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

SOBOT DEVÍTI PO SOBĚ JDOUCÍCH MĚSÍCŮ ke

UŽsv. PiusX.poskytl 3. 6. 19l2za obvyk
lýchpodmínek plnomocnéodpustky věřícím,
kteří na první sobotu v mísící vykonají
smírnou pobožnost k Neposkvrněnému Srdci
Panny Marie. Benedikt XV. dne 9. 11. 1920
potvrdil smírnou sobotu. Je to splněníjednoho
přání P. Marie ve fatimských zjeveních.

cti Neposkvrněného Srdce Manina:

Zaslíbení prvních sobot v Mf.slt i
Dne 10. 12 1925 se zjevila Panna Maria
Lucii zFatimy (v klášteře v Fontcvedro) a
řekla jí: "Hleď, milá dcero, jak jc mí Srdce
obklíčeno tmím; nesdílní lidí je ustaviční
proboddvají rouháním a chladností. Aspoň
ty se přičiň, abys mí potěšila, a oznam všem
Ment, že při smrti budu nablízku se všemi
milostmi, kteří potřebují ke spáse, tím, kdo
po pít po sobijdoucích prvních sobot v mí
sící vykonávají sv. zpověď, sv. přijímání,
pomodlí se růženec a věnují mi čtvrthodinku
nasmírapři tom budou rozjímat o tajemstvích
$i’. růžence. ”

l.

zaslíbení pro novéně prvních

Všechno, co od mého Srdce vyprošují
skrze Srdce mé Matky, jim udělím ještě
během novény, kdyžotoprosí s důvěrou.

2.

Ve všech životních okolnostech pocítí
podporu a požehnání mé Matky.

3.

Mír, porozumění a lásku zavládne »• du
ších a rodinách.

4.

V rodinách nebude svárů, zklamání a
nespravedlnosti.

5.

Manželé se nebudou rozváděl a rozve
dení se zase vrátí k sobě.

A

7.

Rodiny si budou rozumět a až do konce
vytrvají v pravě víře.
Matky v požehnaném stavu zakusí
zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou
všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují.

20. Duše se lehce vyprostí z pokušení těla,
světa a ďábla.
21. PýŠníse v krátkédobě stanoupokornými,
nenávistní se naplní láskou.

22. Horlivé duše zakusí lahodu motlitby a
oběti: neklid, strach nebo zoufalství je
nebudou trápit.

23. Umírajícíbudouz tohoto světa odcházet
bez smrtelného zápasu a bez útoků ďáb
la. Náhlá a nenadálá smrtje nepřekvapí.
24. Umírajícídostanou tak velkou touhu po
věčném životě, že se odevzdají do mé
vůle a klidně zesnou v náručí mé Matky.

25. Ibi soudu zakusí zvláštní ochranu mé
Matky.
26. Duše obdrží milost, aby nad mým utr
pením a bolestmi mé Matky pocítily
vnitřní soucit a lásku.

(Ktomuje třeba podotknout, žesv. zpověď
vykonaná během týdne scsmírným úmyslem
stačí, žcpožadavku čtvrthodinového rozjímá
ní sc vyhoví, když uvažujeme o jednom nebo
více tajemstvích sv. růžence nebo se po
modlíme druhý růženec. Také stačí čtvrthodinka duchovní Četby o jednom nebo více
tajemstvích. Jde o první soboty v mísící a ne
vždy o první soboty po prvním pátku.)

8.

Chudým se dostane příbytku a chleba.

27. Ti. kteří touží po dokonalosti, obdrží
jako vyznamenání hlavní ctností mé
Matky: pokoru, čistotu, lásku.

9.

Duše získají zálibu i' modlitbě a utrpení
a naučí se milovat Boha, bližního i

28. Bude je provázet uklidnění, vnitřní a
vnější radost ve zdraví a v nemoci.

Dne 15. srpna 1942 ukázal Spasitel
Neposkvrněně Srdce sví Matky ctihodně
Služebnici Boží Consolatč Betronc se sloty:
"Tak jakojájsem skrze Neposkvrněné Srdce
mi Matky přišel na svět, tak přijdou duše
skrze roto Srdce k mému Srdci... Toto Srdce
jepramen mých milostí, ze kterých prýští život
aposvěcenísvětu. Jakomnědal Otec všechnu
moc na nebi i na zemi, tak skládám vítěznou
moc nad hříchem a svitem do Srdce mě
neposkvrněníMatky. Mádcero,skrze Markétu
(Marii Alacoque) jsem dal světu velká za
slíbení. Protože jsem však ve své dobrotě
nekonečný a mé milosti jsou nevyčerpatelné,
slibuji nyníještě více. Jestliže duše chtějí, aby
se má zaslíbení naplnila, ať milují a uctívají
Neposkvrněné Srdce mé Matky. To budou
dokazovat tím, Že budou po devět po sobí
jdoucích prvních sobot měsíce (stejné jako
po devět prvních pdtků) po kající přípravě
přijímat mé Této s úmyslem, aby usmiřovali
mě Božské Srdce spojené s Neposkvrněným
Srdcem mé Matky."

11. Hříšníci neupadnou znovu do stých
dřívějších hříchů a dosáhnou nejen
odpuštěníhříchů, ale dokonalou lítostí a
láskou získají znovu křestní nevinnost.

Panna Maria žádala prostřednictvím
fatimskě Luciepětsobot, Spasitel však mluvil
o devíti. Sestře Consolatčto zdůvodnil takto:
"Prosba mé Matky o prvních pět sobot jc
projev jejípokory, kterou má i v nebi, protože
se necítíhodna stejné úcty. Mojeprosba však
je projevem mé lásky, která nemůže snést,
abych dostal více než ta, se kterou jsme v lásce
spojeni."
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nepřátele.

10. Hříšníciseobrált bez zvláštníchpřekážek,
i když jc pro ně novéna konána jinou
osobou.

12 Kdo tuto novénu vykoná v křestní ne
vinnosti, ani potom nebude mé Srdce
urážet žádným těžkým hříchem až do
smrti (platízvláště dětem).

13. Duše, která se upřímně obrátí k Bohu,
ujde nejenom věčné záhubě, ale i očistci.

14. Vlažné duše zanechají své vlažnosti,
vytrvají v horlivosti a v krátké době
dosáhnou nejtyšfídokonalosti a svatosti.
15. Když rodiče nebo některý člen rodiny
vykoná tuto novénu, nebude žádné dítě
ani nikdo jiný z rodiny zavržen.
16. 7. mládeže obdrží mnozípovolání k du
chovnímu stavu.

17. Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se
zase vrátí k pravé církvi.

18. Duchovní a řcholnfci zůstanou věrni
svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili
svému povoláni, obdrží milost pokání a
návratu.
19. Rodiče a představeníobdržípomoc nejen
v duchovních, ale i v hmotných staros
tech.

29. Duchovní osoby obdrží milost, aby ne
ustále prožívaly přítomnost mí Matky,
jakož i moc i přítomnost bez zvláštních
obtíží.
30. Duše, které pokročily ve sjednocení se
mnou, obdrží milost, žc pocítí, žc nežijí
ony, ale já v nich - to znamená: miluji
jejich srdcem, modlím se jejich duší,
mluvím jejich jazykem, sloužím celou
jejich bytostí. Ony poznají, žc vše dobré,
krásné, svaté, pokorné, mírné, poslušné,
štěstí a divotvomost v jejich nitru jsem já
sám. Já Všemohoucí, Nekonečný, Samo
vládce, jediný Bůh, jediná Láska.

31. Duše, které vykonajítuto novénu, budou
po celou věčnost zářit jako lilie kolem
Neposkvrněného Srdce mé Matky.
31 Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem
svátým se budu věčně radovat z těchto
duší, které záři na Neposkvrněném Srdci
mé Matkyjako lilie a skrze míNcjsvětíjší
Srdce dojdou věčné slávy.

33. Duchovní osoby budou v úkonech víry a
ctnostném životě snadno postupovat.

K tímto zaslíbením Spasitelovým se
připojuje ještě zaslíbení Ncjblahosiavcnčjší
Panny, a to její "Velké zaslíbení".
"Každou první sobotu se uzavírají brány
pekla (nikdo nebude zavržen). Brány očistce
se otevírají Mnoho dušípřijde do nebe. Toje
dílo milosrdné lásky mého Syna, kterou
odměňuje ty duše, které uctívají mé Nepo
skvrněné Srdce!"

Miroslava NOVÁKOVÁ
- SKALICKÁ

Detail tapiserie z konce 17. stol, s dobovým
Manovým aranž/ntí

POUT
KVĚTIN
HISTORIÍ

Květiny, které od dávných dob
sloužily k výzdobě či kultu, oživo
valy nej in úmnějSÍ život ní prost řed í
lidí, což je jejich úlohou dodnes.
Pro tyto účely se vždy nějak upra
vovaly a tuto úpravu nazýváme
dnes “květinové aranžmá”. Dlou
hou tradici aranžování květin nám
dokumentují umělecká díla všech
dob. Jako všechny historické jevy,
rozvoj i úpadek upravování květin
souvisel vždy sestupném civilizace
a kultury té které epochy a podléhal
jejímu měnícímu se slohovému i
filosofickému pojetí. Charakte
ristické aranžování květin i rozsah
užívaného sortimentu souvisel
zprvu se symbolikou známých kvě
tin a po nástupu renesance hlavně
s jejich krásou. Naše dynamická
doba používá květiny pro vystup
ňování estetiky prostředí a také
často jako prostředníka mezilid
ských vztahu.
V tom tkví přínos květinové de
korace! Všimněme si stručně vztah u společnosti ke květi ná m bč hem
historického vývoje. Antika a
středověk zdobily rostlinnými mo
tivy své rukopisy a také často
předměty užitého umění. Ale
antický svět také s květinami čile
obchodoval, jak nám to například
dosvědčuje dovoz egyptských růží
do Říma. Řím rovněž využíval
květin pro representaci při oká
zalých slavnostech. Vítězné oblou
ky pro vracející se legie se zde
zdobily girlandami. Dávno před
nimi Rekové vázali ratolesti i živé
květy do věnců, kterými odmě
ňovali olympijské vítěze. Zacho
vala sc zpráva o origi nálním použi tí
květin římským císařem Neronem.
V jeho domě prý by I st rop z po hyblivých slonovinových destiček, na
které se kladly řezané květiny.
Jakmile byl uveden do Chodu
mechanismus pohybující des
tičkami, padaly kvč ty na hostyja ko
déšť “barev a vůní”! Zahradníci
období antiky pěstovali již pře
vážnou část druhů květin, které
známe i my. S postupným zánikem
ant ické společnost i, která pod leh Ia
nájezdům severních “barbarů”, sc
však na čas znalost květin jako
kulturního fenoménu vytratila
z evropského povědomí.
Teprve v osmém století, když
Maurové dobyli Iberský polo
ostrov, začali zde zakládat své po
věstné zahrady, kde kolem vodních
nádržek vysazovali kvetoucí keře
a květiny. Tak se svět květin znovu
vrátil tou to jižní cestou na evropský
kontinent. Počínaje devátým sto-
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Rekonstrukce historické kytice z období rokoka. ínsmtktái na zdtnku r Námé.fti n.O., 1986

letím s rozvojem církevních řádů
počali zahradníci pěstovat květiny
v kláštcrníchzahradách prosakrální účely a také na výrobu různých
esencí a léků. Později, v dobách
křižáckých výprav, přiváželi si
jejich účastníci kromč jiné kořisti
do svých domovů i různé sazen ice,
například jasmínů a šeříků, které
se postupně rozšířily po celé
Evropě. Francouzský král, pozdější
Sv. Ludvík (1214 - 1270), přivezl
například do Francie z. osmého
křižáckého tažení z Tuniska oblí
bený květ - karafiát.
Vpásech nově budovaných opev
něni u měst i hradů vznikaly malé
zahrádky, kde se kromě bylin pro
po třebu kuchyně pěstovaly i okřas
né květiny. Byly to zejména růže,
kosatce a lilie a také “zakrslé
stromečky“, jakési bonsaic. Ty vidí
me na středověkých iluminacích
z poč. 15. stol, v knize “Přeboha
tých hodinek vévody z Bcrry“:
V hradní zahrádce sc sedátky
z drnů jsou rozestavěny nádoby
s malými stromečky a s karafiáty
E odepřeným i dřevěnou mřížkou.
vynálezem knihtisku na konci
15. století a tištěním herbářů se
násobí i počet známých květin
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většímu okruhu pěstitelů. Rene
sanční myšlenky a objevení “No
vého světa” stupňují také zájem
našich předků o další botanické
druhy rostlin i když jich znají již
celou řadu, hlavně i. okruhu volně
rostoucích za hradbami, z nichž
většina má také svůj symbolický
význam. Konvalinka je znamením
radostné události, mák znamená
spánek a smrt, fialka je výrazem
pokory a podobně. Kolem roku
l5(X)je zvlášť oblíbená sněženka a
šafrán, po roce 1535 drobný napolitánsky brambořík, který roste na
trávnících nově vznikajících zahrad
u renesančních zámků v povodí
Loiry. A ze zámoří jsou dováženy
s tá le da Iš í d ru hy “cxó t ů”, k t eré j so u
aklimatisovány ve Španělsku, ve
Francii a jinde. Poptávka sběratelů
rostlin (kteří obdivují i květ fazole
dovezený z Ameriky) a také nově
založených botanických zahrad
(např. v Pise, Padově,ve Florencii
v 1. 1543 - 45, v Curychu 156(1,
v Lcydcnu 1577) po dalších dru
zích jc stále naléhavější. Pokusy
s pěstováním květin se rozvíjejí
zejména v Anglii a Holandsku. Z
Turecka je přivezen do Evropy
t u 1 ipán, který počínaje rokem 1561

pěstují bohatí bankéři v Augšpurku. A patrné dcera jed noho z nich,
Filipína Welserová, manželka
arcivévody Ferdinanda, místodržícího v Čechách, přiváží první
cibu l ky t u I ipá n ů do Prahy, kde jsou
vysázeny v královské zahradě u
pražské ho hradu. Ja ko p rošt ředn ík
dovozu rostlin z. Turecka sehrává
v druhé polovině 16. století důle
žitou roli Belgičan Augicr G hislain
deBusbecq, vyslance Ferdinanda 1.
u sultána Solimana Nádherného
v Konstant inopolL Ten přináší
tulipány do Holandska, kde jc
pěstitelé rozmnožují v ideální pro
ně oblasti - v okolí Haarlcmu, kde
jepísečná půda. Roku 1629jižmají
140 kultivarů této cibuloviny. Od
roku 1634doroku I637setulipán
dokonce stává předmětem finanč
ních spekulací. Následkem horečné
“tulpomanie” cena jednotlivých
cibulek na dražbách v Haarlcmu
dosahuje i několika tisíc guldenů.
V roce 1637 je veřejná správa
nucena limitovat jejich cenu
dekretem. Takřka po celé 17.
století posílají evropští vystě
hovalá z “Nového světa” do svých
starých vlastí saze nice květin, keřů
i stromů. Tak se k nám dostává
lobclic, liliovník lulipánokvčlý,
magnolieadalší. Potoce 1680také
holandští kolóni z Kapského
Města zásobují exotickým sorti
mentem botanickou zahradu
v Lcydcnu. Během dalších staletí
různí cestovatelé přivážejí rost
linný materiál z Japonska, Číny,
z Indie, a tak sc v Evropě soustřeďujcobrovský botanický fond, jímž
disponuje naše doba. Vraťme sc
nyní k výtvarnému zobrazování
květin a k jejich aranžování. Na
obrazech z 15. století a počátku
století 16. mají kvěly, jak již bylo
řečeno, vždy symboíieký význam.
Teprves příchodem renesančního
humanismu malíři květin se snaží
zachytit jejich vlastní krásu. Šíří se
móda “kabinetů kuriosit” a mezi
ně patří i kolekce květin v za
hradách velmožů. Někteří sbě
ratelé květin, jako byl například
v Německu biskup zEichstádtu
(1613) nebo později ve Francii
Gaston Orlcánský (1646), nechá
vají své zahradní květiny malovat.
Díky pořízeným kresbám můžeme
si udělal představu o tvářnosti
tehdejší flory. Zajímavé také jc, že
již dříve, v roce 1608, vyšla ve
Francii kniha, v níž bylo 73 mě
dily tin květin z botanické zahrady
u lékařské fakulty v Paříži. V této
knize, která byla první fran

couzskou knihou o květinách, byly
zpodobnčny kosatce, narcisy, lilie
a další tehdy známé cib uloví ny. Šlo
o jakýsi vzorník, který sloužil
pařížským uměleckým řemesl
níkům, zejména královské vyšívačské dílné. Vyšívané “broderie”
zpétnč ovlivňovaly rozvržení
zahrad a lak spolupůsobily na
vytříbení francouzského zahrad
ního stylu. Bratru francouzského
krále Ludvíka XIII. • Gastonu
Orleánskému - však nešlo o
pořízení předloh pro dekoratéry.
Chtěl získat jedinečná vyobrazení
květin své zahradní sbírky v Blois
s jejich estetickým i přesným bo
tanickým výrazem. Malíři miniatur
Nikolasu Robertovi, který s ně
kolika žá ky na d íle 2(1 Ee t pracova I,
se podařilo vytvořit pověstný sou
bor květin malovaných na per
gamenu, jehož dokonalost nebyla
nikdy překonána.
Od úlohy doplňkového motivu
komposice stala se, po odeznění
středověku, květina sama mo
delem. Od drobných lučních kvčtů
řeřiš nice, sedmikrásky, pomněnky,
orlíčku, kopretiny,chrpy, koukolu
a pampelišky se zájem výtvarné
veřejnosti upřel k honosnějším
kvčtenstvím císařské koruny,
hyacintu, tulipánu, slézové růži a
nepřebernému množství kosatcůa
lilií. První malíři květinových zá
tiší, mezi něž patřil antwerpský
malíř Jan I. Brueghel, malují
imaginární převýšené kytice. Dalo
by se říci, že jde o “anthologie”
dosud známých kvčtů. Tísní se zde
vedle sebe druhy jarní, letní i
podzimní, kvčty cizo kraj né i polní,
v pohádkové harmonii. Zájem o
květiny úplat ňujese i v jiné rovině.
Ve snaze oživit a ozdobil hodovní
tabuli sc v 16. století volné roz
hazují kvčty na pokrývku stolní
desky.
S nástupem manýrismu na počát
ku 17. století se nové zvyklosti
odrážejí i v úpravě květin do
honosných váz. Aranžuit sc nyní
výhradně “cizokrajne” druhy
květin a jejich kultivarů a kytice
oválných forem sc stávají jakýmsi
uměleckým dílem v místnosti.
Jeho bohatost má zvýšit lesk pro
st řed í a současně m usí obstá t ved 1c
módních pestrobarevných tapiserií
na stěnách sálů a vedíe vyřezáva
ného a zlatou polychromu opatře
ného nábytku. V aranžmá se kupí
cibuloviny, delfínia, stolislé růže,
melírované karafiá ty, okrasný mák,
pivoňky i kvčty citrusů a planých
jabloní. S dovozem různého zboží

z Dálného východu seznamují se
Evropané s dalšími květinami, keři
a okrasnými travami, které kromě
chrysantéma pivoněk zdobí japon
ský i čínský porcelán a předměty
i. laku. Předmětem zájmu sc stává
i orientální aranžmá, tzv. ikebana,
jejíž koncepce jc pravým opakem
evropského pojetí. Zatímco barok
ní kytice využívala pestrosti a
množství květin bez doplňování
zelení, ikebana si volí jen malý
počet kvčtů a zelené nebo i suché
vět ve, kle ré a ra nžuj c zcela asymet
ricky. Ten to oric n tá I n í s tyl ovl i vn il
částečně ara n žová n í květin v rokoku, které postupně omezilo množ
ství květin v kytici, uvolnilo sevřenost kompozice a vneslo do ní
zdání pohybu. Klasicismus sklonku
IX. století zdrobnil měřítko aranž
má a oblíbil si květinové závěsy
sepnuté stuhami. Teprve násle
dující “císařský sloh” - empír - se
vrátil k monumentální presentaci
květin ve velkých vázách antických
tvarů. Obrys kytice měl svým
pyramidálním tvarem nevtíravé
připomínal Napoleonovo tažení
do Egypta v roce 1798. Teprve pod
vlivem romantismu, který vystřídal
formálnost a honosnost empíru,
ustupuje representační funkce
květin do pozadí. Oblibu získávají

drobné kytice z prostých květin
venkovských zahrádek. Jsou pou
žívány astry, jiřinky, zvonky, cinie
a další. O něco později, v době
biedermeyeru, květiny i zelené
rostliny všeho druhu slaví doslova
vítězný vpád do bytů ve městech i
na venkově. Na jednom z obrazů
z roku 1843, který představuje
dobový obytný pokoj, dominují
nádoby s květinami. Jejich počet
je větší nežli počet nábytkových
kusů. Na sklonku 19. století a'na
počátku století 20. evropská este
tika navazuje znovu na orientální
vlivy. Aranžéři květin sc zájmem
napodobují ikebanu, i když, její
filosofický smysl uniká. Kytice jsou
doplňovány suchým materiálem i
péry. 20. století še svými novými
umčleckými aspiracemi a od 1 ištíým
životním stylem však mění i názor
na aranžování květin. Jejich
formální úprava dospívá k jakési
zjed nod ušené styl isact. Zdá se však,
že nyní, na sklonku 20. věku, se
pojetí květinového aranžmá vrací
k evropskému způsobu, známému
z historie.
Celá řada aranžérů květin se
snaží navázal na vzory známé ze
slavných období kvčtinářských
tradic, a to nejen formálně, ale i
výběrem materiálu.

OrientiJlisujk f aranžmá. vhodné pro rokokový interiér, zámek NdméŠť n.O.
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ZÁBOJŮV SLAVÍN

0)

Aid Záboj (1991)

NULTÉ POKRAČOVÁNÍ

Prostřednictvím tohoto seriálu
vás seznámíme alespoň se zlomkem
z více než čtyř set archiválií, které se
dosud podařilo shromáždit v rámci
PROJEKTU PRO Z4 CHOl 'ANI KUL TURY PrOIO -

že máme zato, že sám tvůrce tohoto
projektu je osobnostípřinejmenším
zajímavou, věnujeme roto ''nulté"
pokračování seriálu jemu.
VAZBA JMÉNEM ZÁBOJ

Za blahých socialistických časů
se naSe kultura, jak známo, rozště
pila. Kromě její oficiální Odře exi
stovaly i podoby pololegální či ile
gální, někteřív této souvislosti hovoří
o kultuře druhé a třetí. Kulturnípod
zemí ovšem existuje v každém spo
lečenském systému, který je na
určitém stupni vývoje - o tom konec
konců svědčí i naše realita. Vazby
mezi neoficiálním kulturním děním
v minulosti a dnes jsou mnohdy
z nejrůznějších důvodů zpřetrhány
nebojen velmi volné. Rozbor těchto
vazeb je tématem pro široce kon
cipovanou studii: chci sejen pokusil
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o prezentaci jedné z nich. Jde o
vazbu, která neníorganickou vnitřní
součástíkulturníhopodzemí (přede
vším brněnského) a vchází do něj
“zvenčí" jako pozorovatel. Své
označení si přesto plně zaslouží.
Reprezentujejijméno, kterézní:ALEš

Zápoj.
VE ZNAMENÍ NÁHODY

Začněmedatem 7. září1987. Aleš
Záboj se tehdy objevuje zdánlivě
odnikud (jak sipozději řekneme, byla
tu logická návaznost), bere do ruky
videokameru a natáčíjedenáctiminutový dokument Vzlet balónu, který
zachytil zahajovací akci v pořadíjiž
třetího divadla vpohybu, jehož garan
tem bylo Divadlo Husa na provázku
(tehdy vynuceně Divadlo na pro
vázku). Během dvaceti dní, které
časově ohraničily trvání akce, vzni
klo dalších dvaačtyřicet (!) doku
mentů.
"Na začátku byly dvč náhody:
múj bratr vlastnil videokameru a
já jsem znal Petra Oslzlého, dra
maturga Divadla na provázku. Ten

mi navrhl,abych zkusil zaznamenat
nčkterá jejich představení. Ně
kolikrát jsem to zkusil a ‘naostro’
jsem odstartoval Vzletem balónu.
VSechny dokumenty byly od po
čátku zamýšleny jako archivní díla,
nebyly a nejsou určeny k veřej
nému promítání.”
Vnávaznosti na Divadlo v pohybu
IIL začíná Zábojova participace na
dalších kulturních aktivitách, které
masová média nezachytila. Obje
vuje se GALERIE ZLEVNĚNÉ ZBOŽÍ (V níž
měl prsty spolu s Rostislavem Po
spíšilem opět Petr Oslzlý) a Záboj
je u toho: součástí každé vernisáže
bylo promítání jeho dokumentu
právěotom výtvarníkovi, jemuž byla
výstava věnována. 1. října 1988 na
táčí Aleš Záboj veřejnou deklaraci
volného sdružení umělců otevřený
dialog. Podrobný výčet dalších akdvit
by se stal brzy zdlouhavým, stačí
snad konstatování, že živým inven
tářem většiny podzemního kultur
ního dění se stal Aleš Záboj se svou
videokamerou. Jedna z akcí však
ještězmíněna být musí, protože svým
významem ostatní předčí: jde o
výběrově příbuznosti, velkolepý cyklus
iniciovaný dramaturgicky J i řím K u bčnou a režijně koncipovaný J. A.
Pitínským, na němž se podílely
mnohé "utajované" osobnosti
z okruhu umělců i teoretiků.
Časem vznikajíi Zábojový vlastní
filmy, např. dokument o Gabčíkovu
nebo na námět Milana Uhdehoszn.M
ZASTAVENÍ NA POUTI KE SVATÉ ANEŽCE, film,

který se zrodil v létě 1989 a měl
posloužil při předpokládaném ne
uvedení kanonizace této světice naší
televizí.
Zábojovy činnosti si povšimla
vzdělávací nadace Jana husa, organi
zace, která vznikla v roce 1980

v Oxfordu a která podporovala roz
víjení nezávislého kulturního a
společenského života u nás. Dokuntentarista se podílí na pořizování
českých verzí dodávaných zahra
ničních filmů, u nás nepovolených,
díky materiální podpoře stále více
natáčí-mimojiné i bytové semináře,
organizované nadací. Do listopa
dových událostí má na svém kontě
asi tři stovky záznamů.
“Těsně před listopadem 1989 sc
má aktivita, která v sobě dosud ne
sla prvky živel nosí i, mění v rno/EKr
PRO ZACHOVÁNÍ KULTURY. JctlO CÍlCm JC
koncepčně zazna menávat na video,
film a fotografie kulturní hodnoty,
které jsou mimo oblast komerční
produkce.”
V roce 1990 se sponzorem stává
nadace charty o. která přispívá na
novou techniku. Záboj začíná svou

Všichni za jeden provázek, akce Divadla na provázku

činnost rozšiřovat o další okruhy...

CURRICULUM VITAE
Je načase, abychom se vrátili zpět
do minulosti od onoho "objevení"
zdánlivě odnikud" v září 1987 a
prošli se krátce po cestě, která Aleše
Záboje k tomuto dni přivedla.
Narodil se 2. srpna 1956. Jako
třináctiletého jej přivádí kamarád
do dětského divadelního souboru
PÍRKO, kde dochází k prvnímu ze
tří osudových setkání jeho života:
Jindra Delongová a dramatická
výchova (oba tyto fenomény jsou
natolik pozoruhodné, že jim v bu
doucnosti věnujeme zvláštní po
jednání).
Po absolvování textilní prů
myslovky začíná studium na peda
gogické fakultě UJEP a dochází
k setkání druhému: "Dr. Vlasta
Staňková nade mnou držela ochrannou ruku, když jsem měl být
z politických důvodů vyloučen ze
studia, a pomáhala mi vyrovnat se
sc systémem.” Kvůli vyšetřování
ohledněpřechovávánízakázané lite
ratury je na tři roky nucen PÍRKO
opustit.
Mezitím se seznamuje s Bolkem
Polívkou a tehdy se zrodila legenda,
jížjsem na svých návštěvách PIRKA
tolikrát naslouchal: "To je ten Zá
boj, co učil žonglovat Polívku!"

Výbčrové příbuzností UM ■ J. Zahradníček Znamení moci (M. tomášová, R. Lukavský)
Vysokoškolský klub: vystoupeni Mina Tanaky- Otevřený dialog
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''Jako většinu z toho, co umím, i
žonglovat jsem sc naučil sám. Pa
radoxní jc, že deset let poté, co
jsem žonglování pověsil na hřebík,
se m u věn uj t ja ko pedagog: externě
je učím na JAMU.”
V Divadle na provázku hraje
Záboj v kapele v Baladěpro banditu
a dalších hrách, samozřejmě žon
gluje, nahrává studiovou hudbu
s Milošem Štědroněm. Přichází DivadloXadesetiletíbubnování,hraní
i režie vlastních her. A na "Prováz
ku" setkání třetí: Petr Oslziý.
Jak vidno, "objeveníodnikud" mělo
svou železnou logiku.
BF.Z VULGÁRNÍCI ( VZTAJ1Ů

Od jara 1991 pracuje Aleš Záboj
díky pochopení zaměstnanců škol
ského úřadu v Centru pro mi sí

Z naitíčrnt Secími zůstavení keAnežce, nd.Mva u l-'r. kardinála TomdXka

VZDř.LÁVÁNÍ UČITEI.Ů fUt MASARYKOVÉ

universitě.

"Projekt pro zachovaní

Kiii.TtiRYprobíhá v rámci dokumentačníuocentma. z. Tojsou mésoukromé
záležitosti. Náplň mé profesionální
práce spočívá ve zpřístupňování
tohoto archivu. Nynější formou
prezentace jsou sestřihy a infor
mační pořady z nejrůznějších
kulturních aktivit, které jsou urče
ny pedagogické veřejnosti, žákům
a studentům i vědeckým ústavům.
Mám další plány, některé cykly už
vznikají, ale vše je vázáno na pod
poru. Počet okruhů zájmu a hloub
ka realizace jsou přímo úměrné
dotacím. Trvám na zásadě, že
nej méně d vč t ře l i ny mé či n nosí i by
měly pokrýt dotace, lak se snažím
vyhnout přímé závislosti na směně
peněz. Nebráním sc zpeněžení vý
sledků mé práce, ale to nesmí být
podmínka další činnosti - jakmile
bych upadl do vulgárních ekono
mických vztahů, asi bych se pro
jektu vzdal. Pravdou je, že mé
zdroje příjmů přestávají stačit..."
ARCIHVORÍGINÁI .NÍCH ZÁZNAMŮ
DOKUMf.NTAČNÍf K) Ct.NlRA A. Z

Z pochopitelných důvodů nemů
žeme uvést celý seznam video
záznamů, pro vaši orientaci se ome
zíme na výčet jednotlivých okruhů.
Ač se na způsobu,jakým se záznamy
budou dostávat k zájemcům, teprve
pracuje, je jisté, že tento archiv má
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M. Uhde Čte svou hru Hodina pravdy v jednom z bytň

Z natáčeni Sedmi zastavení

z historického i kulturního hlediska
nevyčíslitelnou hodnotu.
A rch i v zahrn uje: 1: Rozpra vy,
čtení a rozmluvy se zajímavými lidmi
(110) položek. 2. Dokumenty doby
(69). 3. Záznamy divadelních
představení (53). 4. Záznamy
představení Ha Divadla (17). 5.
Záznamypředstavení Divadla Husa
na provázku (80). 6. Záznamy
výtvarných akcí, dokumenty o
výtvarnících (63). 7. Záznamy
koncern) (17). 8. klástnífilmy A. Ž.

(25).
Cl !Ci TOČIT!

Od té doby, co pracuje v Ccsiw;
rso další nof-iÁVANÍ učitelů a jeho
posedlost se mu stala zaměstnáním,
natáčí Ale3 Záboj paradoxně
mnohem méně než dřív. Je zapotřebí
vykonat množství úřednické práce,
zpracovávat “surové" záznamy a
na to hlavní je stále méně času.
Řešením by bylo zvýšení počtu
profes ion álnfch spolupracovn tká,
jenže to je v nedohlednu. I proto
hledá organizaci, která by mu
pomohla se zpracováním materiáhl
a distribucí zájemcům...
“Mohl bych se k t id nč zavřít, zpra covávat archivu půjčovat kazety.
Jenže to je práce pro někoho jiného,já chci točit’. Celý můj dosavadní
život probíhal v desetiletých cyk
lech - mám před sebou jeStč pčt let
natáčení.”
■txAlrí7.<ibaj

Připravil: Marek Pivovar
fotografie: Petr liuran
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Jean COCTEAU
P A R TI E
Š ACHU

Jean Cocteau

SLOŽITÁ CESTA KE SVĚTU A ŽIVOTU

Když uplynulo sto let od narození básníka Jeana
Coctcaua (1889 -1963), československý tisk si toho
téměř nepovšiml. Mnohým vadila jeho příslušnost
k vyšším společenským vrstvám, jiným zase jeho
neustále rozporné soudy, neúnavné hledání výrazu a
tvaru, dalším zase břeskné spory s představiteli
francouzské levice. Na Coctcauovi každý našel nčjakou
chybu. Ale česká meziválečná avantgarda tohoto
básníka nejen dobře znala (zdaleka ne všechna jeho
díla byla do češtiny přeložena!), jako tom svčdčí
např. Seifertova básnická sbírka Slavík zpívá špatné
zrnku 1926, jejíž název je převzatým aforismem

88

z rozsáhlého Cocteauova díla, výmluvně o tom svčdčí
také sborník Devčtsiluz roku 1922 Pásmo, ale i ohlas,
s jakým se Cocteauova díla u nás vždy setkávala. Ať to
byly divadelní hry, romány nebo filmy.
"Cocteau je klasický jako Ronsard a moderní jako
telefon,” řekl kdysi Vítězslav Nezval. To ovšem ještě
netušil, nemohl tušit, že právě Cocteauovi se dostane
nejvyšších poct, že bude zvolen do Belgické královské
akademie, do Francouzské akademie, že mu bude
udělen čestný doktorát v Oxfordu a že se stane kníže
tem básníků; na stránkách časopisu Les Lcttres frantjaises na jeho počest vystoupil Louis Aragon, vysoce
vyzvedl jeho básnické dílo a vzdal mu hold, ač právě
on ne vždy souhlasil s Cocteauovými proměnami a
výboji.
Jean Cocteau svým příznivcům nikdy nic neulchčovaL Když už měli dojem, že konečně zakotvil a že se
jeho tvorba vyrovnala se všemi dosavad n ím i prob lémy,
přišel s novou proměnou, s novými výrazovými pro
středky, s novými nápady a efekty a všechno jako by
začínalo znovu a od začátku. Pocházel ze zámožné
mčsťácké rodiny, otec byl známý pařížský advokát.
V deseti letech mu sice otec zemřel, ale matka si i
nadále udržovala mondénni styky ve vysokém světě,
k nčmuž rodina patřila. Proto se už roku 1908 mohl
uskutečnit literární večer v divadle Femina, na jehož
programu byla dílka mladého básníka přednesena
významnými francouzskými herci. Senzaci ovšem
vyvolávala také bláznivá dobrodružství mladého
Coctcaua. Když vypukla 1. světová válka, zatoužil na
vlastní kůži poznat válečná tažení, přidal se k oddílu
námořní pěchoty a teprve když měl dostat vojenské
vyznamenání, podvod vyšel najevo (Cocteau byl ze
zdravotních důvodů osvobozen od vojenské služby).
Záži l ky z vál kyne mohly z.ůs tat bez odezvy. Našly svůj
výraz v románu Tomáš lhář. Hlavní hrdina se vydává
zapříbuznéhovlivnéhogencrála.dostanesenafrontu
a hrdinsky tam položí život. Atmosféra světové války
poznamenala i román Potomak. Ten vznikl sice už
před válkou, ale vyšel až roku 1919. Roku 1919 začal
v Paříži vystupovat Ruský balet vedený Sergejem
Ďagilcvcm a hudebním skladatelem Igorem Stravinským. Paříž byla oslněna mistrovskými výkony
ruských tanečníků i novátorskou hudbou. Cocteau
nemohl zůstat stranou. Ďagilev i Stravinskij se stali
jeho osobními přáteli a k nim brzy' přibyli další - malíř
Pablo Picasso a hudební skladatelé slavné Šestky:
Athur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc,
Georges Aunc,GermaincTailleferrováa L. D. Durey.
Cocteau byl duchovním vůdcem celé skupiny. Ta se
pak podílela na proslavených představeních Vůl na
střeše (1920) a Svatebčané na Eiffelovce (1921). Po
sledně jmenovanou féerii inscenoval v Praze Jiří
Frejka s hudbou Jaroslava Ježka roku 1927.
Cocteau sestával slavným. Mezi jeho přátele patřil
Marcel Proust, Raymond Radiguet, jehož román Ďá
bel v těle je známý i u nás, především pak herec Jean

Marais. Zájem o divadlo provázel Coctcaua po celý
život. Modernizoval stará témata, staré mýty, dával
jim novou podobu. Nesmírné silně byl zaujal orfeovským mýtem a několikrát se k němu vracel. Orfeus =
básník = Cocteau. Divadelní hra Orfeus byla v Paříži
uvedena r. 1926 a už v r. 1928 ji uvedlo Osvobozené
divadlov překladu Jiřího Voskovccs proslulou úvodní
přednáškou Vítězslava Nezvala. Zestarých látek využil
ještě látky oidipovskéve hrách Oidipus král a Pekelný
stroj. Roku 1927by la uvedena Ant igo na. Za skandál ní
byla označena d i vadě! n í h ra H rožní rod iče vyprávěj ící
otřesný příběh rozvráceného manželství. Cocteauovi
h rdinové jso u zmítán i si I nými ci ty a prud kým i vášnčm i,
jso u st rhová n i udá los l m i, které sa m i uved I i do pohybu
a jejichž další vývoj už nejsou schopni ovlivnit. Tak jc
tomu i v divadelní hře Dvojhlavý orel, kterou do
češtiny přeložil František Hrubín (byla uvedena r.
1946v Divadlena Vinohradech, později takév televizi
v rámci bratislavských pondělků). Ukázalosc.žeCoc
teau neztratil nic na Životnosti, že může aktuálně
promluvit i v současné době, žc jeho symboly nejsou
jen mrtvá schémata. Coctcauova témata obvykle do
stávají podobu mýtu, jeho poetika na nich zrála a
utvářela se k jejich nové podobě. Už F. X. Šalda
napsal: “I nej modernější básníci dnešní, takový
Cocteau..., jsou proniklí, ať přímo, ať nepřímo, kla
sicismem, mají v alexandrinských subtilnostcch jas a
jiskru antickou, světlou pohodu ducha latinského,
rozmarnou grácii a teplou smyslnost ducha řeckého.”
Cocteau v mnohém předešel svou dobu. Už v roce
1930 napsal jednoaklový part pro jednu herečku Lidský hlas. Osamělá žena, u nás v podání Marie
Královičové a Jaroslavy Adamové, se marně snaží
zabránil rozchodu s milovaným mužem. Jediný
telefonický rozhovor a jako by rozhodoval o celém
lidském životě. Takových hereckých příležitostí
skutečně není mnoho. Cocteau napsal těch monodra
mat několik,ale ta další nejsou u nás doposud známa.
V roce 1946 točil Cocteau nový film. To už mčl za
sebou několik proslulých filmových děl, v nichž
rozvinul nejen svůj neobyčejný a mnohostranný ta
lent, ale posunul také o něco výš laťku v tomto novém
druhu umění. Filmy Krev básníka a Věčný návrat šly
vítězně světem, když Cocteau začal točit první metry
slavného filmu Kráska a zvíře. Jako obvykle také
v tomto filmu zazářilo herecké umění Jeana Maraise
v masce zvířete. Cocteau tu rozvinul své zralé
umělecké mistrovství a vytvořil strhující mýtus o síle
lidského soucitu, o síle lidské lásky. V. Nezval při
slavnostním uvedení filmu u nás řekl: "Cocteau
provedl s mytologií totéž cos klasickou formou svých
básní: vlil jí větší životnost, než má sám moderní
realismus... Tak dovede Cocteau z mýtů, které jsou
dětstvím lidstva a které jsou jaksi už jen pro děli,
tvořil moderní, současné básnické výtvory, schopné
rozcchvívat ncjjcmnčjší, nejskutečnější nároky složité
citlivosti lidské kultury dvacátého století.”
Teprve potom však Cocteau natočil svá vrcholná
filmová díla Orfeus (1950) a Orfeova závěť (1960)
Poněkud stranou uzrávaly Cocteauovy básnické
sbírky. Ty první jako Mys Dobré Naděje (1919), Básně
(1920), Chorál (1923) nesou znaky básníkova hledání

a zrání. Zdůrazňují básnickou imaginaci, ale pomčrnč brzy se rozcházej ísesurreal ismem, k němužbásník
zdánlivě směřoval. Teprve ve svých vrcholných bás
nických dílech, jakými jsou Šerosvit (1954), Leona
(1955), Španělský obřad s Fénixem a Partie šachu
(1961) a posléze Requiem (1962), se zaskvěl v plné
síle. Motivy se ustálily, pevně se vryly do básníkovy
paměti a vytvořily uzavřený celek. Teprve potom,
jak řekl Aragon, sc ukázalo, jakého mistra v něm má
moderní francouzská poezie. Ukázky z jeho tvorby
z tohoto období přinesl odeonský výbor Orfeova závěť
a Švantncrův slovenský výbor pro Kruh milovníkov
poezie a snov.
Ke konci své ho života sc Coctca u vě noval ma I ířs tví.
Nástěnnými malbami vyzdobil rybářskou kapli
sv. PctravcVi)lefrance-sur-Mer,sňatkovousíĎv Mentonu a kapli sv. Blažeje v Milly-la-Forret, kde jc také
pohřben. Zemřel roku 1963, když jeho srdce ne
vydrželo další nápor infarktu myokardu.
Ján Švantnerv doslovu ke knizeObrazyasny napsal:
"Silný pocit a jasné vědomí poezie ho ve skutečnosti
vedou po jediné cestě: k sobě samému. Z dějin lyriky
však víme, žc u skutečného básníka cesta k sobě
znamená cestu k jiným, ke světu a životu."
Zdá se mi, že tato slova velmi přesně vystihují cestu
básníka, jehož dílo dosud známe tak málo.
Miroslav Kapiittts

l•ota$yafle M. Novotná

Kaple sv. iřlaírje r Millylalorrct. J. Cocteau ji vyzdobil malbami
a je v ní pohřben.
Nástřnnf malbv r kapli sv. Hlaíqc v MiilvIaKorret.
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OUVERTURA

Ta partie je stále ještě zajímavá

(ačkoliv hráč ji sehrál jenom se sebou)
I když je mrtev panovník A chybí hlava

Řadí se vojáci Jsou ze slonové kosti

Poněkud ostýchá se kate před tebou

Král bez hlavy jim velí Střepy zrcadla

se sypou Každý střípek obraz bohyň hostí

Před tebou který zasedl sis na stolici

Ještě jím drží pyšná hlava u hrdla

a Čistíš drápy (věru bozohledný čin)

A Merkur neví nic Ni stopy po čepici
Však krev už rozlévá se těžce po sekyře

Ta odlétla jak smutný pánbůh do výšin

Dychtivé oči má kat elegán

V hloubi své duše klaní se své vlastní víře

vidí ji v kaluži (však slovům průchod dán)

A vůdce padá Neboť všechny zbraně byly

zaměřeny jen na něj Znehybnělá pěst
Bez peří šípy se už v letu zastavily

Zmučený blázen (A hráč náhle v koncích jest)

DRUHÁ VĚTA
Růžové víno se nám do ubrusů vpíjí
(nevole vyryje nám vrásky do tváří)

Září se veselí Z hroznů se šťávy lijí
V palčivém vedru se teď činí vinaři

Vše zachvívá se v bouři V povodni se koupá
Ve vírech noci palácový převrat zrál

Ti jimž se vratká země pod nohama houpá
klidně jdou na smrt neboť nemohou už dál

Na šachovnici mladé víno odkapává
Po kapkách padá na figurky Šachové
Z mých vinohradů vzlétá orel o dvou hlavách
Má pařáty i zobák celé nachové

Divocí koně zrodili se z mořské pěny
To nebyl úsvit To je podvečerní svit
byl modravý Já stanul celý okouzlený

v té hospodě a nemohl už dále jít

Možná to byly krásné andaluské břehy

anebo Bretagne co jsem tehdy ve snu zřel

(skloněný nad šachy) Já byl jsem plný něhy

KADENCE
Ty černý vyslanče se skryj v růžových keřích

Obranný val tvé dámy útokem byl vzat
Hle Bílá dáma padá Tak naivně věří
lstivému mistru šejdíři Tah (Šach a mat)

neb vdovu po králi jsem náhle uviděl

PRVNÍ VĚTA

TŘETÍ VĚTA

Tady je tribuna A král už nemá hlavu

Bázlivou dlaní laskáš hebké hřbety koní

Bláto mu třísní plášť Hle elegantní kat

jako by byly z perleti a sametu

jenž rukavici stáh a metá ji vstříc davu

Milenec zástupů se nad ně s láskou sklonil

Hrdinou téhle slavnosti se může zvát

Vánoční strom jenž oblékl se do květů
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K obědu v trávě ubrusy jsme připravili

POLEDNE

a nymfy obletují vás a tančí tu
Občas vám šeptnou “Kryjte se” a pod košili
nastelou květiny a kryjí nahotu

Veslaři, bůžku ze dřeva, jenž mácháš křídly,
Afrodité a pštrosi, vzácné kamení,
Z širého moře běží k břehu vlna věrná

Když losuje se o barvu ty nemáš dosti

víry v tu dlaň (Hle vysychají křížaly)

Jak smaragdový kočár s bujným spřežením.

Je to jak někde ve Vauvenargues na slavnosti

Svět zpil se slávou Ted’je trochu ospalý

Tryská to z těchto míst, čutory, kotvy, trámy,

Medúzy, stěžně, pohled, jenž se zachytí

FINÁLE

V podmořském krámku velkoměst a ulic
známých,
Jak slina pěny, která zbyla u sítin.

Prst utkvěl ve vzduchu Je připraven a ptá se

Uklízím košili a klobouk do ústraní,

co vydat dřív Krev nebo srdce vzkypělá

Jak trosečník pak ležím nahý na břehu,

Smrt zlenivěla Na tvých rozpacích se pase

Je třeba jít, a možná dát se do běhu,

Prst dopadl A královna se zachvěla

V tom úpalu jak rudoši jsme opékáni.

V hlubině zrcadel tkví věčné protiklady

levice zobratní A snadno rozruší

vztahy těch dvou co spolu vystoupili z řady

NEDĚLNÍ PODVEČER

Jim tichá voda lže Lež sládne na duši
Když přelud domova se chvěje nad hladinou

Ač umění má život tuze krátký zkusím

svou vlastní hlavu nasadit a dát ji v plen
Prokletá nenávist v té samotě mě dusí

Pěšce jež jsem si vzal teď vracím sobě jen

a mořská vlna hravě krájí lodní kýl,
jen vzpomeňte: zas tóny valčíku se linou

a známý rytmus mořské vlky uchvátil.

Piano laská mořem ošlehaná těla,

jimž dívky odmítají dát svá objetí,
Saint ■ Jean ■ Cap - Ferrat, 1960

vždyť často rozechvívá jejich snědá čela

i zápas s andělem, i zloba prokletí.

P A R TIE
ACHU
Š
Jean COCTEAU

V hlubinách noci měsíc bloudí po zahradách
vybledlých nemocnic, těch s leprou

v arkýřích,
do kterých požehnaný lupič dětí vpadá
a koně vypřahá a bubny rozvíří...

To jsou ty přeludy, co zmizí pod hladinou,
trosky, z nichž visí stíny ještě spletené,
přeludy, které až tam někde v dáli splynou

Přeloiil Miroslav Kapinus za jazykoví spolupráce M. Novotní

v laskavém podvečeru něžně vysněné.
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Joseph ROTH
LEGENDA O SVATÉM
PIJANOVi
1)
I
roku 1934 sestupoval jistý pán
usedlého věku po kamenných schodech, vedoucích
od kteréhosi z mostů přes Seinu dolů k jejím bře
hům. Tam sc snažili přespávat, anebo lépe řečeno,
přebývat, oni skoro celému světu známí, ale v této
souvislosti přece jen pro paměť lidstva nového připo
Jednoho jarního večera

menutí zasluhující, Pařížané hez střechy nad hlavou.
Jeden z těchto lidí bez střechy nad hlavou vyšel
tedy náhodou vstříc pánovi usedlého věku, který byl
ostatně dobře oblečen a vypadal jako cestovatel,
zamýšlející poohlédnout sc po pamětihodnostech
cizího města. Onen člověk bez střechy nad hlavou
vypadal sice stejně zanedbaně a byl stejně k poli
tování, jako všichni mu podobní, s nimiž, sdílel svůj
život, přesto sc však zdálo, že stojí dobře oblečenému
pánovi usedlého věku za zvláštní pozornost, proč,
to nevíme.
Byl, jak už jsme řekli, právě večer, a pod mosty a
na březích řeky se stmívalo rychleji než nahoře na
nábřeží a na mostech. Nápadně zanedbaný muž bez
střechy nad hlavou sc trochu potácel. Staršího, dobře
oblečeného pána podle všeho nezpozoroval. Ten
však, nejenže sc ncpotácel, nýbrž řídi) bezpečně a
přímo své kroky směrem k onomu potácejícímu sc
muži, jejž zjevné už nadál ku zpozoroval. Pán used
lého věku přímo vstoupil lomu zanchanému muži

do cesty. Zůstali stát jeden proti druhému.
“Kam kráčíte, bratře?” , zeptal se starší, dobře
oblečený pán.
Ten druhý na něj krátce pohlédl, a pak řekl: “Nic
nevím o tom, Že bych měl bratra a také nevím, kam
mě má cesta zavede.”
“Já ledy zkusím dál vaší cestě směr”, řekl pán.
"Vy sc však na mě nebudete směl zlobit, jestliže
vás poprosím o zvláštní laskavost.”
“Jsem vám plně k službám”, odvětil ten zanedbaný.
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“Vidím sice, že v mnohém chybujete. Ale Bůh mi
vás poslal do cesty. Jistě potřebujete peníze, a neměj
te mi za zlé, že to tak říkám! Mám víc než dost.
Můžete mi upřímně říci, kolik potřebujete?
Aspoň pro tuto chvíli?”
Ten druhý se na pár vteřin zamyslel, a pak řekl:
“Dvacet franků.”
“To jc ovšem málo”, opáčil pán. “Potřebujete na

jisto dvč stovky.”
A tu len zanedbaný o krok ustoupil, až to vypa
dalo, že se snad bude poroučel, nakonec však zůstal
stát zpříma, i když se přitom potácel. Potom řekl:
”Dvě stě franků jc mi jistě milejší než dvacet, ale
taky mám svou Čest. Podle všeho mne špatně odha
dujete. Ty peníze, co mi nabízíte, nemohu přijmout,
a to z následujících důvodů: za prvé, protože nemám
to potěšení vás znát, za druhé, protože nevím jak a
kdy bych vám jc mohl vrálit, za třeli, protože ani vy
nemáte možnost mne o ně upomínal. Protože já
jsem člověk bez adresy. Bydlím téměř každý den pod
jiným moslem téhle řeky. Ale jsem přesto, jak už
jsem vám vysvětlil, muž který má svou čest, i když
ne adresu."
"Ani já nemám žádnou adresu”, odpověděl pán
usedlého věku,"také já bydlím každého dne pod ji
ným mostem, přesto vás prosím, abyste těch dvěstě
franků - ostatně směšnou Částku pro muže jako jste
vy - přátelsky přijal. A pokud jde o splacení peněz,
musím trochu víc rozvázat, abyste pochopil, proč
vám vlastně nemohu udal žádnou banku, kam bysic
ty peníze mohl vrátit. Stal sc totiž ze mne křesťan,
od těch dob, co jsem přečetl životní příběh svaté
Terczičky z.Lisíeux. A teď mám ve zvláštní úctě
sošku této světice, která stojí v kaplí Panny Marie
Batignollské, jak snadno sám uvidíte. Jakmile ledy
dáte zas dohromady těch ubohých dvěstě franků, a
až vám řekne hlas svědomí, že jc čas vrálit ten
směšný dluh, jděte prosím k Panně Marii Batig-

noils ké, a složte tam ty peníze do rukou kněze, hned
jak bude mít po mši. Jestli je vůbec komu budete
dlužen, pak jenom svaté Tcrezičce. Takže nazapo-

mefttc: u Panny Maric Batignollské.”
“Vidím”, řekl len zanedbaný, “že jste dokonale
pochopil, čím je mi čest. Dávám Vám slovo, a svoje
slovo dodržím. Ale na mši se dostanu jen v neděli.”
“Ale prosím, tak tedy v neděli", řekl starší pán.
Vyňal dvě stě franků z náprsní tašky, dal je tomu,
který se potácel a řekl: “Děkuji Vám!”
A ten odpověděl: Bylo mi potěšením, a v (omtčž
okamžiku zmizel ve tmě.
Dole se totiž setmělo, zatímco nahoře, na mostech
a na nábřeží, se mezitím rozsvítily stříbrné lucerny to Paříži na dobrou noc.

II
pán zmizel v temnotách.
Dostalo se mu zázraku skutečného obrácení. I rozhodl
se žít jako jeden z nejchudších. A proto zůstával pod
mostem.
Ale ten druhý, lo byl pijan, ba přímo opilec.
Jmenoval se Ondřej. Žil ze dne na den, jako

Takí, trn dobře obi.f/ený

tak mnohý pijan. Bylo to už dávno, co měl pohroma
dě dvě stě franků. A možná proto, žc už to bylo
tak dávno, vytáhl v ustaraném světle osiřelé lucerny
pod jedním z mostů kousek papíru a špaček tužky a

zapsal si adresu svaté Tcrezičky a k ní obnos dvě stě
franků, který jí od této chvíle dlužil. Vyšel nahoru po
jednom ze schodišť, které vedou od břehů Seiny
k nábřeží. Tam, jak věděl, byla restaurace. I vešel do

vnitř a jedl a pil co hrdlo ráčí, a utratil mnoho peněz,
a ještě si vzal láhev s sebou, na noc, kterou mínil,
jako obyčejně, strávit pod mostem. Ano, a dokonce
si vylovil z koše na odpadky i noviny. Nikoliv
však proto, aby si v nich četl, ale aby se jimi přikryl.
Neboť noviny, jak ví každý, kdo spává pod moslem,
drží teplo.

III
než obvykle, protože
spal neobyčejně dobře. Rozpomněl se po delší úvaze,
žc včera zažil zázrak, skutečný zázrak. A poněvadž,
jak se domníval, spal této poslední, teplé noci,
přikryl novinami, mimořádně dobře, jako už dávno
Příštího

rána vstai

Ondřej dřív

ne, rozhodl se také, že se umyje, což neučinil už
několik měsíců, aspoň ne v zimní době. Ale než
odložil šaty, sáhl ještě jednou do levé vnilřní kapsy
kabátu, kde, podle jeho rozpomínky, musel být
hmatatalelný pozůstatek onoho zázraku. Polom se
rozhlížel po nějakém zvlášť odlehlém místě na úbočí

Seiny, aby si mohl umýt aspoň obličej a krk. Protože
se mu však zdálo, že jeho umývání mohou ze všech
stran přihlížet lidé, totiž ti stejně ubozí lidé, jako on

sám (zanedbaní lidé, jak jim najednou sám v duchu
říkal), vzdal se nakonec svého předsevzetí a spokojil
sc tím, žc strčil do vody aspoň ruce. Potom si

zas oblékl kabát, sáhl ještě jednou po bankovce v le
vé vnitřní kapse a připadal si pojednou úplně
očištěný, ba přímo proměněný.
Vykročil do dne, do jednoho ze svých dní, které
byl od nepamčti zvyklý promarnil, rozhodnul,
vyskytoval se i dnes jako obvykle na Rue des Quatre
Vents, kde je rusko - arménský restaurant Tari -

Bari a kde svůj, a kde nějaký ten bídný peníz, který
mu ze dne na den přihrála náhoda, investoval do
levných nápojů.
Zaslavil se u prvního kiosku, který míjel, přilákán
ilustracemi čelných časopisů, ale také přemožen
touhou zvědět, kolikátého, a který den v lýdnu
dnes je. Koupil si ledy noviny, a zjistil, že čtvrtek, a
tu si vzpomněl, žc se ve čivnek narodil, a aniž by se
podíval na datum, rozhodl sc, právě tento Čtvrtek
oslavit jako den svých narozenin. A poněvadž ho
mezitím zachvátila dětsky sváteční nálada, neváhal
už ani na okamžik následovat svá dobrá, ba ušlechti
lá předsevzetí, a nejít do Tari - Bari, ale, s novinami
v ruce, do nějakého lepšího podniku, kde by si dal
kávu, samozřejmě s rumem, a k tomu snědl chléb
s máslem.
A tak tedy šel, sebevědomě, svým rozedraným ša
tům navzdory, do bistra pro lepší lidi, a sedl si kc
stolu, on. navyklý už takovou dobu jen postávat u
nálevního pultu, to jesi, o ten pull se opírat. Sedl sí
tedy. A protože proti jeho místu bylo zrcadlo, ne
zbývalo mu než pozorovat svůj obličej, a tak mu při
padalo, jakoby se sám znova poznával. A tu sc zděsil.
Ihned také pochopil, proč se v posledních letech to
lik hrozil zrcadel. Neboť nebylo dobré vidět svou
vlastní zpustlost na vlastní oči. A pokud sc člo
věk nemusel dívat sám na sebe, bylo to skoro tak,
jako kdyby buď vůbec obličej neměl, anebo jako by
měl pořád ten svůj starý, ten ještě z doby před zpust
nutím.
Teď se však, jak už jsme řekli, zděsil, zvláště, když
srovnával své vzezření s oněmi jak náleží spořádaný
mi muži, kteří seděli v jeho souseství. Před osmi dny
se nechal, jaks laks, jakse zkrátka dalo, oholit
jedním ze svých osudem spřízněných druhů, kieří
byli tu a tam ochotni oholit bratra, za malou úplatu.
Teď však bylo nezbytné, když už se člověk jednou
rozhod) začít nový život, nechat sc, s konečnou
platností, oholit doopravdy. Rozhodl sc zajíl do po
řádné holičské oficíny, ještě dřív, než si objedná další.

Ujednáno a vykonáno - a lak zašel do holičské
oficíny.
Když sc vrátil zpět do podniku, bylo místo, kde
předtím seděl, mezitím obsazeno, a tak se ledy nyní
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mohl vidět v zrcadle jen na dálku. To však úplně

stačilo k tomu, aby poznal, jak je teď změněný,
jak omládl a zkrásněl. Ano, bylo to, jakoby z jeho
obličeje vycházela záře, před níž neznamenala nic
otrhanost šatů ani zjevně prodřená košile - či
červenobíle proužkovaná kravata, obtočená kolem
límce s rozedraným okrajem.
A lak si sedl, náš milý Ondřej, a u vědomí své
obnovy si oním sebejistým hlasem, který mu kdysi
patříval, a jenž, jak mu připadalo, se teď zase k němu
vracel jako starý dobrý přítel, objednal svou kávu
s rumem,’’café, arrosé rhum”. Také ji dostal, a to,

mohl-li věřit svým smyslům, se vším povinným
respektem, který číšníci běžně osvědčují váženým
hostům. To lichotilo našemu Ondřejovi obzvláště,
to ho také v jeho očích povyšovalo, i utvrzovalo
v domněnce, že má právě dnes narozeniny.

Pán, který seděl o samotě v blízkosti toho člověka
bez střechy nad hlavou, jej delší dobu pozoroval,
pak se obrátil, a řekl: “Chcete si vydělat peníze?
Můžete pracovat u mne. Zítra se totiž stěhuji. Mohl
byste pomoci mé ženě a stěhovákům. Zdá se mi, že
síly máte dost. Tak co, můžete? A chcete?"
“Ovšem, že chci”, odpověděl Ondřej.
“A kolik budete chtít”, ptal se pán, “za dva dny?
Za zítřek a za sobotu? Protože, abyste věděl, já mám
poměrně velký byt, a postěhuji se do ještě většího.

tlustý pán s růžovým obličejem dítěte, odešel, a On
dřej se divil nejvíce tomu, jak ten tlustý muž vytáhl
z téže tašky svou adresu i peníze.
Teď, když měl peníze a vyhlídku na další výdělek
k tomu, se rozhodl pořídit si také takovou náprsní
tašku. A tak se dal do hledání obchodu ko-ženým
zbožím. V prvním, který se mu naskytl, zastal mladou
prodavačku. Zdála se mu velmi hezká, jak tam stála
za prodejním pultem, v přísných, černých šatech,
sbitou zástěrou na hrudi, svlnitými vlasy ko-lem
hlavy, a s těžkým zlatým náramkem na pravém
zápěstí. Smekl před ní klobouk a řekl vesele: “Potře
boval bych náprsní tašku!”. Dívka vrhla letmý pohled
po jeho chatrném oblečení, v jejím pohledu však
nebylo nic špatného, chtěla pouze odhadnout zákaz
níka. Protože v jejím obchodě bylo možno doslat
náprsní tašky drahé, středně drahé i docela laciné.
Aby si ušetřila dlouhé dotazy, vystoupila nahoru po
jednom žebříku a vyj mula krabici z nej vyšší police.
Tam byly totiž náprsní tašky, které někteří zákazníci
přinesli nazpět, aby si je vyměnili za jiné. Přitom si
Ondřej všiml, že děvče má velmi krásné nohy a na
nich velmi útlé polobotky, a tak si vzpomněl na ony
polozapomcnuté časy, kdy hladil zrovna taková lýtka,
líbal takové nohy, ale na obličeje se už nepamatoval,
na obličeje žen, s výjimkou jednoho jediného, totiž
toho, pro který seděl ve vězení.
Zatím sestoupila dívka s žebříku, otevřela krabici,
a on si vybral jednu z těch náprsních tašek, které

A nábytku mám taky až hrůza. A já sám mám co
dělat ve svém obchodě.”
“Ale prosím, já jsem pro!” řekl muž bez střechy
nad hlavou.
“Pijete?” zeptal se pán.
A objednal dva pernody, a přiťukli si, ten pán a
Ondřej, a domluvili se i o mzdě: za všechno dvě stě
franků.

ležely nejvíc nahoře, aniž by si ji blíže prohlížel.
Zaplatil a znovu si nasadil kloubouk a usmál se na
dívku, která úsměv opětovala. Roztržitě zastrčil
novou náprsní tašku, ale peníze nechal ležel volně
v kapse vedle ní. Náprsní taška mu náhle připadala
jako nesmysl. Namísto toho sc zabýval tím žebříkem,

“Ale teď zaplatím já”, řekl Ondřej, bez střechy
nad hlavou.

těmi končetinami, nohama té dívky. Proto se vydal
směrem k Montmartru, vyhledat ta místa, na nichž

“Protože Vy mne neznáte: ale já mám svou čest.
Jsem poctivý dělník. Podívejte sc na mé ruce!” - A

dříve užíval radostí života. V jedné z příkrých a
úzkých uliček posléze našel hospůdku s děvčaty. Sedl

ukázal své ruce. - “To jsou špinavé, mozolnaté, ale
poctivé dělnické ruce.”
“Tak se mi to líbí”, řekl pán. Měl jiskrné oči, rů
žový obličej dítěte, a zrovna uprostřed něj malý černý
knír. Byl to, celkem vzato, dost přívětivý muž, a
Ondřejovi se líbil.

si ke stolu mezi více lidí, zaplatil jednu rundu a
vybral si jednu z dívek, a sice tu, která mu seděla

A tak spolu pili, a Ondřej zaplatil druhou rundu.
A když se pán s obličejem dítěte zdvihl, tu teprv
Ondřej uviděl, jak je tlustý. Vytáhl z náprsní tašky
visitku, a napsal na ni svou adresu. Nato vytáhl ještě
stofrankovou bankovku z té samé náprsní tašky,
obojí předal Ondřejovi a dodal: “Abyste zítra jisté
přišel! Zítra ráno v osm! Nezapomeňte! Zbytek do
stanete pak! A po práci si zase vypijeme apéritif.
Nashledanou! milý příteli!" - A pak ten pán, ten
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nej blíž. A potom šel k ní. A i když bylo teprv
odpoledne, spal až do bílého rána - a protože domácí
bylí lidé dobrotiví, nechali ho spát.
Příštího rána, tedy v pálek, šel pak za prací, k tomu
tlustému pánovi. Tam to znamenalo pomáhal paní
domu při balení, a i když stěhováci svou práci právě
dokončili, zůstalo pro Ondřeje ještě dost těžké, a

sem lam i tvrdé práce. Přesto cítil během dne jak se
mu vrací síla do svalů a radoval se z práce. Neboť,
jsa původně horníkem, jako jeho otec, a také trochu
sedlákem, jako jeho děd, byl už od mlada uvyklý
práci. Jen ho paní domu neměla tak rozčiloval, když
mu udílela nesmyslné rozkazy, a v tomtéž okamžiku

ho hnala tam i zpátky, takže nevěděl, kde mu hlava
stojí. Ale ona sama byla rozčilena, to viděl. Ani pro
ni to nemohlo být jednoduché, jen lak z čista jasna

a rychlými kroky se odebral k místu, kde stála kaple.
Přesto však už nepřišel včas na desátou mši, proti
němu proudily z kostela právě davy lidí. Zeptal se,

se stěhovat, a možná měla také obavy z nového
domova. Stála tam oblečená, v kabátě, s kloboukem,
rukavičkami, kabelkou a deštníkem, i když musela
přece vědět, že ještě celý den i noc a také ještě zítra
bude musel zůstat ve starém bytě. Čas od času si

kdy začíná další mše, a tu mu řekli, že se má konat
ve dvanáct. Byl teď trochu bezradný, jak tam stál, u

nakonec nechala ležet, pak se rozhodla a vytáhla pčtifrank.”Tady je zpropilné!” řekla. “Ale”, připojila

vchodu do kaple. Měl ještě hodinu čas, a ten nechtěl
v žádném případě ztrávit na ulici. Rozhlédl se tedy,
kde by mohl nejlépe vyčkat, i zahlédl šikmo proti
kapli bistro, a šel tam, rozhodnut vyčkat zde onu
hodinu, která mu ještě zbývala.
S jistotou člověka, který ví, že má v kapse peníze,
si objednal pernod, a také ho vypil, s jistotou člověka,
který takových pernod ů za svého života vypil mnoho.
Vypil ještě druhý i třetí, a stále méně si doléval sklínku
vodou. A když už pak došlo i na ten čtvrtý, nevěděl
najednou, kolik jich vlastně vypil, jestli dvě sklínky,

k tomu, “nepropijte to všechno, a buďte tu ráno
přesně!" Ondřej poděkoval, šel, propil to zpropitné,

anebo pčt Či šest. Také už se nepamatoval, proč sem
vlastně do té kavárny a do těch míst vůbec zapadl.

ale ne víc. Tu noc prospal v jednom malém hotelu.
V šest ráno ho vzbudili. I šel občerstven za svou
prací.

Věděl pouze, že tu měl splnit povinnost, čestnou
povinnost, i zaplatil, zvedl se, a šel, stále ještě jistým
krokem, ven ke dveřím, šikmo před sebou spatřil
kapli, a okamžitě zas věděl, kde, proč a nač se tu
vzal. Chtěl právě udělat první krok směrem ke kapli,
když náhle uslyšel jak někdo volá jeho jméno.
“Ondřeji!” volal hlas, ženský hlas. Přicházel z hloubi
zašlých dob. Na místě zůstal stát a otočil hlavu
doprava, odkud přicházel hlas. A hned poznal ten
obličej, kvůli němuž byl ve vězení. Byla to Karolina.
Karolina! Byla sice v klobouku a v šatech, které na
ní nikdy neviděl, ale byla to přece její tvář, a tak se
nerozpakoval padnout do náručí, které mu rázem

musela nalíčit rty, Ondřej to dokonce chápal. Vždyť
to byla přece dáma.

Ondřej pracoval celý den. Když byl hotov, řekla
mu paní domu: “Přijďte zítra přesně v sedm ráno”.
Vytáhla z kabelky váček se stříbrnými mincemi. Hle
dala dlouho, než nahmatala deseti frank, ten však
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Tak se stalo, že příštího rána přišel ještě dříve než
stěhováci. A jako předchozího dne, stála zde i
dnes paní domu, oblečena, s klouboukem a rukavič
kami, jako by ani nešla spál, a řekla mu přátelsky:
“Vidím, že jste včera dbal mého napomenutí, a že
jste skutečně všechno nepropil.”
Dal se tedy Ondřej do práce.. A doprovodil paní
ještě do nového domu, kam přesídlili, a počkal, až
přišel ten přátelský, tlustý muž, a ten mu vyplatil
slíbenou mzdu.
“Zvu vás ještě na skleničku”, řekl tlustý pán,
“Pojďte se mnou.” Ale paní domu tomu zabránila,
protože si stoupla mezi ně, a doslova zatarasila svému
muži cestu a řekla: “Musíme teď hned jíst.” A
tak odešel Ondřej sám, pil sám i jedl sám toho večera,
a navštívil pak ještě dvě hospody, aby tam popíjel u
nálevního pultu. Pil mnoho, ale neopil se a dával
pozor, aby nevydal moc peněz, protože zítra,
pamětliv svého slibu, chtěl jít do kaple Panny Marie

Batignollské, aby tam aspoň částečně splatil svůj dluh
svaté Terezičce. Pil ostatně právě jen tolik, aby zra
kem už ne právě jistým, zato veden instinktem, který
člověku propůjčuje jen chudoba, dokázal najít ten
vůbec nejlacinější hotel v oné končině.
Padl tedy na trochu lepší hotel, a i tady platil
dopředu, protože měl ošumělé šaty a byl bez za
vazadla. Ale z toho on si vůbec nic nedělal, a spal
klidně, a spal až do rána bílého. Probudilo ho dunění

zvonů z blízkého kostela, i věděl hned, že je dnes
důležitý den: neděle, a že by měl jít k svaté Terezičce,
aby jí splatil svůj dluh. Vklouzl rychle do svých šatů,

otevřela.
“Tedy tomu říkám setkání”, řekla. A byl to
skutečně její hlas, hlas Karoliny.
“Jsi sám?” zeptala se.
“Ano”, řekl, “jsem sám”.

“Pojď, musíme si všechno říci”, řekla.
“Jenomže, jenomže”, opáčil on, “já jsem s někým
domluven.”

“S nějakou ženskou?” zeptala se.
“Ano”, řekl s bázní.
“S kým?”
“S Terezíčkou”, odpověděl.

“Ta nemá nárok”, řekla Karolina.
V tom okamžiku jelo kolem taxi, a Karolina ho
zastavila svým deštníkem. A už udala šoférovi cíl
cesty, a dřív než se Ondřej nadál, už seděl ve voze
vedle Karoliny, už si to hnali, už pádili stále kupředu,

ulicemi, jak se Ondřejovi zdálo, zčásti známými, zčásti
neznámými, ví sám Bůh, do které pustiny!
To už přijížděli do předměstských končin; celá
svčtlezelená, předjarně zelená byla krajina, v níž
zastavili, to jest ona zahrada, za jejímž řídkým
stromovím se skrýval zamlklý restaurant.
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Karolina vystoupila ven první; tím útočným kro
kem, který tak dobře znal, vystoupila ven první,
přes jeho kolena. Zaplatila, a on Sel za ni. 1 vešli do
restaurace a usadili se vedle sebe na té samé lavici,
potažené zeleným plyšem, jako kdysi za mladých
dob, v čase před kriminálem. Objednala jídlo, jako
vždy, a dívala se na nčj, a on se nerozpa koval, a
díval se na ni.
“Kdes byl celou tu dobu?” zeptala se.
“Všude a nikde", odpovčdčl. “Je to teprv dva dny,
co zas pracuji. Celý ten Čas, co jsme se neviděli, jsem
pil, a spával pod mosty, jako každý našinec, ale ty
sis pravděpodobné žila lip. - S mužskýma,” dodal
po chvíli.
"A ty?” zeptala se. “Mezitím co jsi opilý a spáváš
pod mosty, máš zřejmě dost času a příležitosti, aby
sis našel nějakou Terezu. A kdybych se náhodou

neobjevila, byl bys za ní skutečně šel.”
Neodpověděl, mlčel, než snědli oba maso a než
přišel sýr a ovoce. A jak dopil poslední doušek vína
ze své skleničky, přepadla ho znovu ona náhlá hrůza,
jako před lety, kterou cítil tak často, když žil s Karo
línou. A tak jí chtěl zas jednou upláchnout, i volal
“Pane vrchní, platit!” Ale ona mu do toho vpadla:
“To jc moje věc, pane vrchní!” Vrchní, což byl zralý
muž se zkušenýma očima, řekl: “Pán volal první!”
Byl to ledy Ondřej, kdo zaplatil. Vytáhl přitom
všechny peníze z levé vnitřní kapsy kabátu, a když
zaplatil, zpozoroval s jistým, třebas vypitým vínem
mírněným úlekem, žc už nemá pohromadě celou
částku, kterou dlužil malé světici. Ale dnes, řekl si
v duchu, se mi děje tolik zázraků, jeden za druhým,
že určitě dám příští týden ten dluh dohromady, a že

ho zaplatím.
“Ty jsi tedy bohatý muž”, řekla Karolina na ulici.
“Asi se necháš vydržovat tou malou Terezou”.
Na to nic neodpověděl, a taksi byla jistá, žc má
pravdu. Požadovala, aby ji zavedl do kina. Po dlouhé
době zas uviděl filmové představení. Ale bylo to už

tak dávno, co nějaké viděl, žc tomu dnešnímu skoro
ani nerozuměl a usnul Karolíně na rameni. Nato šli

kamsi do tančírny, kde hráli na tahací harmoniku, a
bylo to už tak dávno, co naposled tančil, žc už ani
pořádně tančit neuměl, když sc o to s Karolínou
pokoušel. A tak mu ji přebrali jiní tanečníci, byla
pořád ještě jaksepatří k světu a žádoucí. Seděl sám
u stolu a pil znovu pernod, a bylo mu jako za starých
dob, kdy Karolina taky tančila s jinými, zatímco on
seděl sám u stolu a pil. Proto ji najednou silou mocí
vytrhl z paží jejího tanečníka a řekl: “Jdeme domů!”
Vzal ji za krk, a už ji nepustil, zaplatil a šel sní
domů. Bydlela nablízku.
A tak to bylo zas vše jako z starých dob, za dob
před kriminálem.
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Prohudii. se velmi brzo zrána. Karolina ještě spala.
Samojediný ptáček cvrlikal před otevřeným oknem.
Chvíli zůstal ležel s otevřenýma očima, ne déle než
pár minul. V léch nčkolika minutách přemýšlel. Na
padlo ho, že se mu už. dávno nestalo tolik podivu
hodných včel jako teď za jediný týden. Pojednou
otočil tvář na druhou stranu a po své pravici spatřil
Karolinu. Čeho si nevšiml včera, při setkání s ní,

zpozoroval teď: zestárla mezitím: bledá, napuchlá a
(Čžce oddechujíc spala tu ranním spánkem stárnou
cích žen. Tak poznal v celé jeho proménč čas, který
mu uplynul. Ale poznal, že se změnil i on sám, a
rozhodl se že ihned vstane, aniž Karolinu vzbudí, a
že teď on sám odejde stejné náhodné právem téže
náhody, nebo lépe řečeno, stejné osudové, jako se
včera, Karolina a on, spolu sešli. Kradí se oblékl a
vyšel odtud ven do nového dne, do jednoho z téch
svých obyčejných nových dnů, kterým už. uvykl.
Tedy, lépe řečeno, do jednoho ze svých dnů neo
byčejných. Protože jakmile sáhl do své levé náprsní
kapsy, kde si uvykl uchovával své, teprve od jisté
doby vydélané nebo nabyté peníze, zpozoroval, že
mu zbývá už jen padesátifranková bankovka a pár
drobných mincí k tomu. Tu on, který už mnoho let
nevédčl, k čemu jsou na svété peníze, a který v žád
ném případů nebral na včdomí jejich význam, se
pojednou lekl, tak jako se lekne len, kdo je zvyklý
mít stále peníze v kapse, a najednou zjistí, žc už jich
má jen málo. Uprostřed té opuštěné, jitřně sešeřelé
ulice se mu pojednou zazdálo, jako by on, který byl
bezpočet měsíců bez koruny, najednou zchudl,
protože už nenahmatal v kapse tolik bankovek,
kolik jich měl ve vlastnictví v posledních dnech. A
přišlo mu, jako by ty doby, co neměl ani korunu,
byly už dávno, dávno pryč a že vlastné - bezstarostné
a lehkomyslné - vydal pro Karolinu onen obnos,
který mu mél zajistil odpovídající životní úroveň.
A takse tedy zlobil na Karolinu. A tu najednou
on, který si nikdy nezakládal na vlastnictví peněz, si
začal peněz cenit. Najednou shledal, že je směšné
vlastnictví padesátiírankové bankovky pro muže jeho
ceny, a že vůbec, už jen proto, aby si udělal jasno o
ceně své osobnosti, nezbytně potřebuje pouvažoval
někde v klidu u skleničky pernodu.
Vyhledal ledy jeden z blízkých hostinců, který se
mu nejvíc zamlouval, tam si sedl a objednal pernod.
Jak ho tak pil, vzpomněl si, žc žije v Paříži vlastně
bez povolení k pobytu, i začal prohlížet své doklady.
A tu shledal, žc jc vlastné vyhoštén, protože přišel
do Francie jako horník, a pochází z Olšovic, z pol
ského Slezska.
PMolil JiH KuMna
(pokročvviíníi

Labutím brkem

Eliška Krásnohorská

MILENCŮ PŘÁNÍ
Učiň Ty mě štíhlou jedlí,

já Tě nebem učiním,
by se naše mysli zvedly

nade všední hluk a dým;
bychom dbali nemuseli,
jak nás soudí chladný svět,

bychom tam si náleželi
prvně, věčně, naposled.
(Zmdježití, 1871)
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Nikolaj
Alexejevič
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ZAVRAŽDĚNÍ
Vyšetřující soudce
pro

zvlášť důležité případy

při Omském krajském soude

DOKUMENTY
A

VYŠETŘOVÁNÍ

Autorizovaný překlad: Dr. Jan Kessler

CARSKÉ
RODINY
pokračováni /1
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SLOVO NA ÚVOD
osudem určeno vyšetřovali případ úkladné
vraždy cara Nikolaje II. a jeho rodiny.
V mezích práva snažil jsem se učinili vše, co bylo

Bylo mné

možné, abych se dopátral pravdy a uchovalji budoucím
pokolením.
Nepomysliljsem si, žejásám budu nucen mluvili oni,

doufal jsem, že ji vyřkne svým nejvyšším rozsudkem
ruská národní vláda. Nevlídná skutečnost ale neslibuje
příznivých k tomu podmínek v blízké budoucnosti, a

nemilosrdný čas klade na vše svou pečeť zapomenutí.
Já nikterak sinedélám nároků, že znám všechnafakta
a tím i všechnu pravdu. Ale až dosud znám ji lépe než
kdokoliv jiný.

Smutné stránky o utrpení carové mluví o utrpení
celého Ruska. Rozhodl jsem se porušit slib mlčení,
k němuž jsem svým povoláním vázán, a převzal jsem
veškerou tíhu zodpovědnostiz tohoplynoucí,jsasivědom
toho, že sloužím-li zákonům, sloužím i svému národu.

Vím, že během tohoto vyšetřování na mnohé otázky
nenajde zpytavý lidský rozum odpovědi; ono musilo býti
obmezeno, protože hlavním jeho předmětem byla jen vražda.
Než ten, jenž zločinem utrpěl, byl po mnohá léta

představitelem nejvyšší státní moci jednoho z nejmoc
nějších národů.
Jako každýfakt, udál se i tento zločin v prostoru a čase
a zejména pod vlivem velikého boje národa za svůj
osud.
Oba tyto momenty - osobnost oběti areelniskutečnost,

v níž se odehrál tento zločin - dodávají mu zvláštní
tvářnosti: jevu historického.
"Jedním z charakteristických znaků velikého národa

jest schopnost znovu se po pádu vzchopili, byť by bylo
jeho ponížení sebe těžší. Udeří hodina, kdy sebere svoje
rozptýlené mravní síly a vtělí je v jednoho velikého
člověka nebo v několik velikých lidí, kteříjejpak vyvedou
na dočasně opuštěnou přímou historickou cestu.
Žádný historický proces není myslitelný bez odhalení
bližší minulosti. V této naší minulosti jest těžký zločin:
zavraždění cara a jeho rodiny.

Mám za to, žepravdivým vyprávěním posloužím svému

národu.
Protopamčtliv slov velikéhoruskéhohistorika,snažil
jsem se, třebas časem moje osobní vzpomínky na vseto,
cojsemprožil, byly světlejší, vyložitfakta, jichžpodkladem
jest výhradně přísné a všestranné soudní vyšetřování.
Nutno nejprve věděli, kterak se vyšetřovalo.

ORG ANISACE VYŠETŘOVÁNÍ
25. červece 1918 Jekatérinburk. kde byla vězněna carská rodí na.
byl dobyt sibiřskou armádou a Čechy.1
30. července téhož roku začalo soudní vyšel řová ní. Byl j ím pověřen
vyšetřující soudce pro důležitější případy Jekalčrinburkského Kraj
ského Soudu NÁMI "IX1N obvyklým zákonným pořádkem: podle
nařízení státního návladního ze dne 30. července 1918. čj. 131.
7. srpna 1918 Jeká Ičrinburkský Krajský Soud na gremiální poradě
rozhodl, aby byl Namelkin sprošlčn další práce v tomto případu a
přenesl ji na soudce SERGfJEVA
Talozmčna byla způsobena jednak chováním Nametkina šatného,

jednak tehdejšími pomčty.
Na základů fakt, ukazujících na úkladnou vraždu ne-li celé carské
rodiny, ledy aspoň cara samého. vojenské úřady, které tehdy
v prvníchdncehpodohylíJekalčrinburku jedině udržovaly pořádek,

byly vlastní první, které nařídily Na met kinu, jakožto vyšetřujícímu
soudci pro důležitější případy, aby ihned začti! vyšetřovali
Opírajeseosuchou literu zákona, prohlásil Nametkin vojenským
Úřadům, že nemá práva zahajovat! vyšetřování, dokud neobdrží
nařízcníslátníhonávladníhoitenvšak v prvních dnech po osvobození
Jekalěrinburku tu nebyl.
Jednání Namel kinovo vzbudilo vel ké rozhorlení. V jeho poct ivost
a neobmezenou úctu k zákonům nevěřili. Jedni obviňovali ho ze
zbabělosti před bolševiky, kteří stáleještčohrožovali Jekatčrinburk.
druzí šli ve svém podezřívání dokonce ještě dále.
Jedinýn východiskem z nastalé situace bylo by bývalo odevzdání
celého případu vyšetřujícímu soudci pro zvlášť důležité případy,
v jehož pravomoc patřil i Jekatčrinburk; ale Kazart, kde žil takový
soudce. Iwla odtržena od Jekatčrinburku Mševiky.
K návrhu prokurátorovu odevzdal soud tento tak vážný případ
soudci Sergčjcvu, což v některých případech bylo dovoleno zvlášt

ním zákonem.
V prvních měsících, kdy pracoval Sergčjev, veškeré území Ruska
od Volhy až k Okeánu, osvobozeného od bolševického jha.
představovalo konglomerát vlád, jež ještě nebyly sloučeny, loto
sloučení nastalo 23. září 1918 v I Jtě. kde pro celé toto územ í ustaví la
se jediná vláda ve formě direktoria, složeného z pěli osob.
18. října 1918 nejvyšší moc soust ředil ve svých rukou Vrchní
Vladař Admirál Kolčak.
17. ledna I9l9dal Admirál Kolčak generálu Diterichsu.lvývalému

vrchnímu veliteli fronty, nařízení (čj. 36.), aby mu byly předloženy
všechny nalezené včci carské rodiny i všechny vyšetřovací spisy.
Nařízením ze dne 25. ledna 1919 soudce Sergčjev na základě

Fontaincbleau 1921 -192-1

AUTOR1
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L IVřMta z řeči profesora K O. KJjučrvského na slavnostním zasedáni Moskevského
1'yMtho Semináře pm kněžstvo 26. zón 1S92.
1 Nikolaj Alcvjrvic Sokolov narudilser.
Moksaně v PenZe/ukégjbentÍL Studoval
v Penze na j^mnasiu. poté vystudovalpráva nn Chadanské universitě. Jako soudce působil
většinou ve rvé n>dné jtenzrriskégihrmii. Sokolov, jsa ným původem blízki prostému lidu,
žit ve známém jemu vesnickém prmtřeAi, jehož psyrhvéoyýi velmi dobře chápat, neboť ji
dinuhtuaudovalv boji/mstizločinůmmuzického světa • zločinům časem bohatým komickými
scénami, časem hmtncicim s temnými, těžkými a krvavými dramaty Svou pmci a svým
nadáním získal si Sokolov povést vynikajícího vyšetřujicihosoudce nejen v soudních kruz/ch.
ale i mezi fmvrýtn lidem, kletý ho znal a mi/choI
Revtduce zastihla ho již co vyšetřujícího soudce pno důležitější případy. Po bolševickém
převrate Sokolov převlékl se. za mužika, odešel 2 Penzy a sply nul s muzickým pnufředim.
by snad žil dlouho, kdyby ho nebyla volala povinnoti do Sibiře, tmnbocené od
bolševického jha. Přišel lam pěšky. By l ihned jmenován vyšetřujícím soudcem pro zvlášť
důležité případy při Onakém Krajském Soudě. Brzy by l pověřen vyšetřnvati případ úkladné
vraždy carské rodiny. Tomuto případu oddal se celou svou duší. Jeho úkol, již sám a sobě
složitý a těžký, bylještě ztížen občanskou vď/Aruu. Sokolov byl neúnavný. Upomě vykopává!
u d<>bt v obvodu "Čtyř bratří" jeho strašlivé tajemství ňž do poslední chvíle, kdy rudí
KC^ědČíci téměř už docházeli k samému dědu. Potom fHU nastala dlouhá nebezpečná cesta
celou Sibiří, aby Zachránit materiál získaný vyšetřováním. pa srnrfi Admimin Kolcaka po
dlouhých obtížích doslal se do Evtvpy.
Zde dokončovatneúnavné svoji pnici r těžké nemoci. Zemřel náhle srdeční mrtvici 2Jlim pádu 1921 v městečku Salbrie ve FninCU. kde by! téžpochován. Najehoikmmněmhmbe
vztýčili mupřátelé pnutý kříž s nápisem : "Pravdo Tvoje - Pravda no věky".

] Jckztiěrinburku dobyl 3. pluk a části 1 pluku českíXjlmcnskych le^íi a dvč solné
ktvďkú- Sibiřská armáda (ruská) lenkráte ještě nee»sCiW3h.

rozkazu Vrchního Vladaře, rozkazu, nahrazujícího za tehdejších

okolností specielní zákon, vydal Ditcrichsu prvopisy vyšetřovacího
řízení a všechny věci doličné.
Spisy a věci doličné byly předány v přísné právním pořádku
v přítomnosti soudního prokurátora V. F. Jordánského.
V prvních dnech únorových předložil generál Diterichs všechen
materiál v Omsku Vrchnímu Vladaři.
Vyšším úřadům zdáto se nebezpečným ponechali případ
v projednávání mezi ostatními jekalčrinburkskými případy, už jen

ze strategických důvodů. Bylo zřejmo. žc je potřeba určitých opa
tření. aby historické dokumenty byly zachovány.
Kromě toho další úkoly a důležitost práce nutily, ahy případ
neprojednávat jen obyčejný soudce. Ukázalo se. že je třeba
vyslechnout! velmi mnoho osob, které byly roztroušeny po celé
Sibiři, ba i dále, a soudce se nemohl vzdalovali od svého soudu.
Na konec sám fakt. Že případ byl odevzdán jen Sergčjevu. což
bylo do jisté míry pouze kompromisem, odporoval základnímu
zákonu, jenž ukládal takové soudní řízení jen zvláštnímu slwru
specielních vyšetřujících soudců.
5. února povolal mne k sobě Admirál. Před tím jmenoval mne

vyšetřujícím soudcem pro zvlášť důležité případy při Omském
Krajském Soudč. Nařídil mi. abych se obeznámil s materiálem
řízení a předložil mu svoje návrhy o dalším pořádku vyšetřování
6. února navrhl jsem a odůvodnil Admirálovi tento pořádek:
l. Vyšetřování budiž vedeno na zákonném podkladů, jak se to
provádělo až dosud: podle zákona o trestním řízení.
2. K tomu buďtež povoláni v dostatečném množství vyšetřující
soudcové, neboť případ jest nad fysické síly jediné osolw.
3. V čelo vyšetřování budiž postavena nikoliv kollegiální moc.
nýbrž jediná samostatná osoba. Představoval jsem si ji v osobě
senátora, zkušeného v řízení vyšetřování.
Ale holá skutečnost byla k nám krutou. Do daleké Sibiře nepřišli
takoví senátoři. Nebylo tu ani obyčejných vyšetřujících úředníků,

ježto Sibiř témčř neznala ústavu vyšetřujících soudců, .líní báli sc
upoutat svůj txsud k tak nebezpečné věci.
Při druhé pořadů téhož dne 6. února Admirál mnč řekl, že se
rozhodl zachovali obvyklý pořádek vyšetřování a loto svěřili mnč.
7. února olxlržel jsem nařízení ministra spravedlnosti o převzetí
vyšetřovacího řízení a téhož dne přijal jsem od generála Dilerichse
všechny vyšetřovací spisy a vůči doličné.
3. března, před mým odjezdem na frontu. Admirál uznalza nutno
zabezpečitisvobodu méhojednání zvláštním výnosem. Vzal osobné
na sebe morální starost o případ a poukazoval v tomto výnose, že

vyšetřování, které mi bylo nařízeno zákonným pořádkem, vzniklo
z jeho vůle. Zájem o celý případ projevoval až do konce.
Po jeho smrt i přijel jsem do 1 Evropy. kde moje práce spočívala ve
výslechu ještě některých svčdků.

Naznačil jsent v hlavních rysech základ.na němž bylo vybudo
váno soudní vyšetřování, maje na zřeteli mylnou, ve veřejnosti
zakořeněnou představu o této stránce případu a specielně o tom.
jakou roli mčl v něnt generál Diterichs.
Bohužel, ani on sám nesetmi na výši historické nestrannost i a ve
své knize prohlásil se za hlavního "vodce" vyšetřování.

Tomu lak nebylo. Generál Diterichs. kterývevojenských kruzích
požíval vysoké úcty a autority, chránil práci vyšetřujícího soudce
více než. kdokoliv jiný. Jemu více než komukoliv jinému je povinna
díkem pravda Ale pravdu tu nehledaly vojenské úřady, nýbrž
soudcové, jež k tomu vedla vůle Vrchního Vladaře A ovšem, gene
rál Diterichs práci vyšetřujícího soudce nikdy neřídil, ani řídili
nemohl, už z té prosté příčiny, ježto práce vyšetřujícího soudce,
jak správně ji definoval veliký Dostojevskij. jest svobodné umění.
Obrázek č. 1 ukazuje fotografii originálu plné moct, jež byla
udělena vyšetřujícímu soudci Vrchním Vladařem.
Podávám dále výsledky svého vyšetřování. Jeho podkladem je
zákon, svědomí soudcovo a požadavky, jež mu klade nauka o
právech.

ZATČENÍ
§1
Když, vypuklo únorové vzbouření, byla carská rodina
rozdělena: car byl v Mohylově, kde sc nalézal Hlavní
Slaň, carevna s dětmi • v Carském Sele.
Srovnáváme-liúdajcsvědků: generála Dubenského,
jenž v té době byl s carem, a generála Lukomského,
který zastával tenkráte úřad generálního ubytovatele
při NcjvySším velitelství a uveřejnil své dokumenty a
vzpomínky, lze konstatovat! tato fakta:
8. března odejel car z Carského Sela do Hlavního
Stanu, kamž. přijel dne 9. března.
1( 1. března byl doručen Hlavnímu Stanu první tele
gram ministra vojenství Běljajcva, hlásící, že v továr
nách petrohradských byla vyhlášena stávka a že mezi
dělnictvem následkem nouze o potraviny začínají
nepokoje.
Téhož dne Běljajev poslal druhý telegram, že děl
nické hnutí přeneslo se do ulice a žc se kvapně šíří.
Oba telegramy poslal s podotknutím, že nebezpečí
nehrozí a že nepokoje budou v zárodku potlačeny.

Dole: NuHzení Vrchního Vladaře Admirála Koltaka
V Omsku dne 3. března WIV. čj- 58K • Nařizuji iímh> všem úřadům a osobám plnu!
bczpsMlmíťiťčné a přesné všechny zákonné požadavky vyšetřujícího soudce pro zvláši'
důležnépřípady Suk olov a a pomáhal i mu při plné ní rozkazů, jež mu hylyz mé vůle dám
pro vyšel hwad řízeni n zavražděni bývalého cara, jeho rodiny □ vclkokníjtu.

Admirál KolČak
Přednosta kanceláře Vrchního Vladaře: V Mstnupení: generál major Martyjan-^.

Svátostné Pomazáni Gosudara Impcrdtora

Gosudor Imperótor vkládá Korunu na hlavu
Gosudoryné Imperdtorh Alexandry Fjodorovny

11. března Běljajevs náčelníkem petrohradského
vojenského okruhu generálem Chabalovem hlásili
telegraficky, že některé vojenské oddíly odepřely
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použili zbraní proti dělnictvu, k němuž přidružuje se
i dav.
Běljajev přitom stále ujišťoval, že bylo použito všech
prostředků k potlačení nepokojů. Chabalov však
prosil, aby byly do města odveleny reservní oddíly
vzhledem k nespolehlivosti petrohradské posádky.
11. března došel první telegram předsedy Státní
Dumy Rodzjanka. Oznamoval, že vojáci zatýkají
důstojníky, přidávají sc k dělnictvu a davům a že jc
nutno, aby poslány byly do Petrohradu spolehlivé
oddíly.
Večer téhož dne a ráno 12. břez.na přišly od Rodz
janka na adresu carovu ještě dva telegramy. V nich
bylo zdůrazněno, že jedinou možností obnovili
pořádek je Nejvyšší ukaž o zodpovědnosti ministrů
před Státní Dumou, propuštění všech ministrů a
utvoření nového kabinetu osobou, jež by požívala
všeobecné důvěry.
12. března, kolem 12. hodiny, volal ganerála
Alexějeva přímým spojením velkokníže Michail
Alexandrovič. Potvrzoval zprávy, oznámené Rodzjakem, hájil nutnost jím navržených opatřenía jmenoval
přímo Rodzjanka a knížete Lvova, jako lidí, jimž by
mělo býti svěřeno sestavení kabinetu.
Téhož dne o něco později přišel telegram od před
sedy Mi nis terskč rady kn ížete Gol icy na. By I analogický
s náměty Rodzjanka a velkoknížete. Byla v něm též
zmínka, žc prodlévání ministra vnitra Protopopova
ve vládě vyvolává všeobecnou nespokojenost.
Pod vlivem telegramů Běljajeva, Chabalova a Rodz
janka telegrafoval z rozkazu carova generál Alcxějev 12. března vrchním velitelům severní a západní
fronty,aby připravili některé vojenské část i k odeslání
do Petrohradu. Generálu Ivanovu byl dán rozkaz, aby
řídil potlačení vzpoury.
Velkoknížcti Michailu Alexandrovičicarodpovčděl
prostřednictvím generála Alexějeva, že mu za radu
děkuje a žc sám ví, co má dělat.
Poté mluvil car telefonicky, asi hodinu, s carevnou,
načež odevzdal generálu Lukomskému vlastnoručně
napsaný telegram pro knížete Golicyna.
Car v něm poukazoval, že za daných poměrů není
nutno prováděli změny v Ministerské radě, a žádal,
aby bylo revoluční hnulí a vzbouření vojska potla
čeno.
Generál Lukomskij odebral se s tímto telegramem
ke generálu Alcxějevu. Tento snažil se přiměli cara
k ústupkům, o nichž se zmiňovali Rodzjanko, velko
kníže Michail a kníže Golicyn. Jeho pokus neměl
úspěchu a telegram Golicynu byl odeslán.
Svědek Lukomskij přiznává u výslechu, že ve dnech
10. a 11. března ve Hlavním Slanu vůbec nepřikládali
nějakého hlubšího významu petrohradským udá
lostem.
Svědek Dubcnskij, jenž tou dobou se stýkal stále
s carem, vypovídá: “Byl klidný a vůbec neprojevoval
ani stopy vzrušení.”

Nadešel teprve 12. březen. Ale jak možno scznati
z výpovědi svědka plukovníka Engelhardta, prvního
předsedy revolučního štábu Státní Dumy, vzbouření
v Petrohradě 12. března vzalo na sebe již organisovanou tvářnost; toho dne mezi 3. a 5. hodinou ustavil
se “Komitét Státní Dumy” a objevila se již “Vojen
ská Komise" tohoto Komitétu, jejímž předsedou
v prvních dnech byl právě plukovník Engelhard!.
Časně zrána 13. března odejel car do Carsakého
Sela, směřuje po linii Mohylcv - Orša - Smolensk Lichoslavl - Bologoje- Tosna. Vpředu jel jeho dvorní
průvod; za ním v hodinovém intervalu - vlak carův.
Cestou ve vlaku dvorního průvodu již zvěděli, Žc
v Petrohradě ustavila se revoluční vláda a že jí byl
vydán rozkaz odeslat carův vlak nikoli do Carského
Sela, nýbrž do Petrohradu. Byla o tom dána zpráva do
vlaku carova, a odtamtud následoval rozkaz jeti stále
do Carského Sela. Ale důležité křižovatky Ljubart a
Tosna byly již obsazeny revolučními vojsky. Car se
rozhodl jeti do Pskova.
Tam 15. března zřekl se car trůnu.
Pozdě večer 16. března vrátil se do Mohylová, kamž
příštíhodne přijela carevna-matka Maric Fcodorovna.
Car rozloučil ses důstojníky svého štábu. Večer 20.
března sámscstavil provolání k ruské armádě a datoval
je 21. březnem.
Jak známo, zakázala revoluční vláda jeho rozšíření.
Vzhledem k dalšímu svému vyšetřování uvádím jeho
doslovný obsah:
“Naposled obracím se k Vám, moji vřele milovaní
vojáci. Po tom, když jsem se rozhodl zřeknouti sc za
sebe a za svého syna Ruského Trůnu, řízení státu
předáno bylo Prozatímní Vládě na popud Státní Dumy.
Nechť jí Bůh pomůže věsti Rusko po cestě slávy a
blahobytu. Nechť pomůže Bůh i vám, stateční vojáci,
obhájili naši Vlast před zlým nepřítelem. Po dva a půl
roku snášeli jste bez ustání těžkou válečnou službu,
mnoho krve jste prolili, mnoho námah podstoupili,
ale již se blíží hodina, kdy Rusko, svázané se svými
statečnými spojenci jediným společným přáním
vítězství, zdolá poslední úsilí nepřátel. Tato nebývalá
válka musí být i dovedena do úplného vítězství. Kdo
nyní myslí na mír a kdo si ho přeje - toť zrádce Vlasti.
Vím,že každýčestný voják tak smýšlí. Vykonejte tedy
svoji povinnost, hajte statečnou naši Vlast, podrobte
se Prozatímní Vládě, dbejte rozkazův svých velitelů.
Pamatujte, že jakékoliv neuposlechnutí ve službě
poslouží jen nepříteli. Pevně věřím, že ještě nepohasia
vc vašich srdcích bezměrná láska k naší veliké Vlasti.
Nechť požehná vám Hospodin a nechť vede vás
k vítězství svátý velikomučedník a vítěz Jiří.”
V těchto posledních dnech pobytu carova ve Hlav
ním Stanu vyjednával generál Alcxčjev, jak vypovídá
svědek Dubenskij,s Prozatímní Vládou o volnýodjczd
jeho do Carského Sela, nezávislý tam pobyt a volný
odjezd do ciziny přes Murmaň.
Svědek Lukomskij vypověděl u výslechu, žc Proza-

Rasputinův dopis Carovi tísní pled vypuknutím l. svítoví války
v roce 1914

tímní Vláda skutečně se zaručila za svobodu carovu a
volný jeho odjezd s rodinou do ciziny.
21. března přijeli do Mohyleva členové Státní Dumy
Bublikov, Veršinin, Gribunin a Kalinin. Ve Hlavním
Stanu je očekávali a mělo se za to, žc jsou odveleni
Prozatímní Vládou, aby “doprovázeli” cara do
Carského Sela. Když ale car usedl do vlaku, tito lidé
mu oznámili prostřednictvím generála Alexějeva, žc
je zatčen.
Car odejel z Hlavního Stanu 21. března. Svědek
Dubenskij vypovídá: “Car vyšel z vagonu carcvnymatky a odešel do svého vagonu. Stál u okna a hleděl
na všechny, kteří ho vyprovázeli. Téměř přímo proti
jeho vagonu stál vagon carcvny-matky. Byla u okna a
žehnala synovi. Vlak se dal do pohybu. Generál
Alexějev vzdalčest carovi, a když kolem něho projížděl
vagon s delegáty, sňal čapk u a h lubo ko se j i m ukloň i l.”

§2
Co se odehrávalo v těch dnech v Carském Sele?
Tyto události jsou dosti podrobně vysvětleny údaji
osob, jež v té době byly s carevnou a dětmi: vychova
telem následníkovým Gilliardcm,carevninou komor
nou M. F. Zanottiovou a Tutelbergovou, chůvou
Tcglevou, její pomocnicí Ersbcrgovou a carevniným
komorníkem Volkovem.
V prvních dnech převratových byla nucena carevna
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věnoval mnoho péče a času dětem, jež postupní
onemocněly spálou.
První onemocnět následník. 7. března musel již
ulehnouti, maje zvýšenou teplotu 38.3°. Postupně
nemoc zachvátila všechny vcíkokněžny a probíhala
velice bouřlivě, s horečkami až 40.5°. U Martě
Nikolajcvny a Anastasíe Nikolajcvny komplikovala
sc později zánětem plic.
O událostech, odehrávajících sc v Petrohradě, z
carcvna byla informována hlavně ze zpráv ministra
vnitra Protopopova.
Jsouc cele zaměstnána dětmi, přijímala tyto zprávy
od Protopopova telefonicky prostřednictvím svého
komorníka Volkova.
Protopopovovy zprávy neodpovídaly skutečnosti.
Snažil sc zeslabit i význam událostí a ujišťoval carcvnu,
že “nedá dojiti k ničemu vážnému". Když však hnutí
nabylo hrozivého charakteru, ztratil hlavu, zmalomyslnčl a byl nucen doznati, že "situace jc špatná’’.
Z Protopopovových informací nenabyla tudíž
carcvnasprávných představ ocharaktcru hnutí. Když
komorník Volkov, předávaje opět zprávu Protopopovovu, vyslovil o ní jakousi pochybnost a podotkl
carevně, žc asi neodpovídá skutečnosti, poněvadž
dokonce i kozáci v Petrohradě jsou již nespolehliví,
odpověděla klidně Volkovu: “Ne, tomu tak není.
V Rusku nemůže být revoluce. Kozáci se nedopustí
zrady.’’
Vyšetřováním se zjistilo, že tylo carcvniny náhledy
a výroky, vyrostlé /.informací Protopopovových,
spadaly časově právě do doby carova pobytu ve
Hlavním Stanu. A já nepochybuji, že telegrafická
odpověď knížeti Golicynu, jejíž obsah byl už předem
jistě znám carevně, byla sestavena pod vlivem
Protopopovovým.
Když spojení s carem bylo přerušeno a když si ca
rcvna hrozná fakta konečně osvětlila, v její duši začal
vznikat nepokoj. Cítíc svoji samotu, zavolala k sobě
velkoknížele Pavla Alexa ndrovíče. Tento fakt sám
sebou jest významný pro pochopení její nálady. Po
smrti Rasputinově nesměl se Pavel Aiexandrovič,
z rozkazu carevnina, objevovali na dvoře. A nyní ho
zvala sama.
Snažila sc bojovali proti událostem a nevěřila sle
chům o tom, žc car sc zřekl trůnu, považujíc je za
provokační.
Ku konci však přišla patrnčk závěru, že jisté ústupky
jsou nulné.asnažilasenavázatipísemnýstyk s carem.
Tato snaha neměla úspěchu a přišla už příliš pozdě:
car zřekl se trůnu.
Zmužilost a zevní klid neopustily carcvnu nejen
v prvních dnech převratových, nýbrž ani po odstou
pení carové.
Svědkové vypovídají:
ERSBERGOVÁ: “Byla velmi klidná a snažila sc
ovládnouli. Neztrácela patrně naděje na lepší
budoucnost. Pamatuji sc, že když mne zpozorovala.
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jak pláči po odstoupení carově, utěšovala mne, žc
národ se vzpamatuje, povolá syna Alexějc a vše bude
zas dobře.”
VOLKOV: “Vůči událostem a odstoupení carově
chovala sc celkem klidně, projevujíc zmužilost a ne
oblomnost.”
ZANOTTIOVÁ: “Na venek se ovládala.”
GILLIARD: “Když sc dověděla o odstoupení,
snažila sc ovládnouli a zachovali klid."

§3
Zalčcnícarcvny bylo provedeno téhož dne jako za tče
ní carovo.
Zalkl ji generál Kornilov, zastávající tenkrát úřad
velitele vojsk petrohradského vojenského okruhu.
Byla tomu přítomna jediná osoba: nově Kornilovcm
j měnová ný ve lile Icarskoselské stráže plukovník Kobylinskij.
Carcvna přijala jc v jednom dětském pokoji. Kor
nilov ji oslovil: “Vaše Veličenstvo,dostalose mi velice
těžkého úkolu: oznámili vám usnesení Ministerské
rady, že od této chvíle jste považována za zatčenu.”
Po těchto stručných slovech představil Korni
lov carevně Kobylinskčho. Potom mu nařídil, aby se
vzdálil, a zůstal s ní samoten asi pět minut.
Shora jmenovaní svědkové, jimž o tom všem sama
carcvna byla pověděla, vypověděli, žc Kornilov, když
s ní zůstal o samotě, snažil sej i uklidnili a ujišťoval ji,
žc rodině nehrozí ničeho zlého.
Impcrátor Nikolaj II. ■ portrét od Scrova

Nahoře i dole:
Carevnin dopis hraběnce Gendrikově tfdcn po Ras/nainorí
zavraždění

22. března přijel car.
Na nádraží dostavil se plukovník Kobylínskij. Vy
pravuje o lom toto: “Car vyšel z vagonu a velmi
rychle, aniž by na někom utkvěl pohledem, přešel
nástupiště a usedl do automobilu. S ním byl dvorní
maršálek kníže Vasilij AlexandroviČ Dolgorukov. Na
nástupišti přistoupili ke mnč dva páni v občanském
obleku,z nichž jeden byl členem Státní Dumy Veršinin,
a řekli mně. že jejich postání jc skončeno: cara ode
vzdávají mnč. S carem ve vlaku jelo mnoho osob.
Když car vystoupil z. vagonu, osoby ty vyhrnuly se na
nástupiště a začaly se rychle rozbíhat na různé strany,
ohlížejíce sc nejisté kolem, patrně s pocitem strachu,
žc budou poznány. Pamatuji se velmi dobře, že takto
utíkal generál major Naryškin, a jak se mi zdá, též i
velitel železničního praporu generál-major Cabei.
Scéna la byla velmi nepěkná."
Když přijel carův automobil k paláci, vrata byla
zavřena. Voják, který tu stá) na stráži, neotvíral a
čekal na službu konajícího důstojníka. Ten vykřikl
zdálky: “Otevřít vrata bývalému caru!” Mnozí po
zorovali lutoscénucarova příjezdu. Svědkyně Zanotliová vypovídá: “Dobře se pamatuji na postoj službu
konajícího důstojníka. Chtěl urazit cara: stál, když šel
car kolem něho, s cigaretou v ústech a s rukou v kap
se.”
K podjezdu přišlí i jiní důstojníci. Všichni byli
ozdobeni rudými stuhami. Ani jeden z nich, když
šel car kolem, mu nevzdal čest. Car jim však salutoval.
Carevna šla mu chvatně v ústřely. Ale on ji
včas upozornil a uvítal ses ní ažv dětských pokojích.
Toto setkání viděl jen komorník Volkův. On vypo
vídá: “S úsměvem se objali, políbili a šli k dětem.”
Později, když byli o samolč, plakali. Viděla to po
kojská carcvnína Dcmidová, jež zahynula s carskou
rodinou. Vyprávěla o tom jiným, kteří zůstali na živu.

II.
VĚZNI
§1
Potom shromáždil Kornilov všechny osoby, které
byly v paláci, a prohlásil jim, že všichni, kdož chtějí
zůstali u carské rodiny, musejí sc nyní stejné jako
zatčení podřídili všem rozkazům, které jím budou
dány.
Téhož dne byla změněna stráž. Sborný pluk, který
vykonávalv pa láci strážní službu, odešel. Vystřídal jej
tělesný střelecký pluk.

Ussesiín! Prozatímní Vuoy, že jest car s rodinou zat
čen, stalo se 20. března. V něm nebylo ani zmínky o
tom, proč došlo k tomuto činu.
Snažil jsem se to vyšetřili výslechem tří osob: mi
nisterského předsedy Prozatímní Vlády kníž.cie
Lvova, ministra spravedlnosti v jeho kabinetě Kerenského a ministra zahraničních věcí Miljukova.
Kníže LVOV vypovídal: “Prozatímní Vláda muse
la ovšem podniknouli určité kroky proti hlavě bý
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valé vlády. Tylo kroky, podniknuté proti carovi a
jeho choti usnesením Prozatímní Vlády, záležely
v zatčení a zbavení svobody. Řekl bych, že tyto

kroky v tu chvíli byly psychologicky nevyhnutelné a
byly vyvolány přirozeným během událostí. Bylo
potřeba chrániti bývalého nositele ncjvyšší moci
před možnými výstřelky revolučního hnulí."
Kromě této příčiny poukázal kníže Lvov ještě na
jinou pohnutku: - “Prozatímní Vláda byla povinna
kvůli veřejnému mínění pečlivě a nestranně vyše
třili chování bývalého cara a carcvny, v němž viděl
lid škodu pro národní zájmy státu, jak z vnitřního,
tak i vnějšího hlediska, vzhledem k válce s Němec
kem."
KERENSKIJ vypovídal: “Nikolaj II. a Alexandra
Feodorovna byli zbaveni svobody usnesením Proza
tímní Vlády zc dne 20. března. Byly dvě kategorie
příčin, které vedly k zatčení carovu, krajně vzrušená

nálada vojenských mass v zázemí a dělnictva petro
hradského a moskevského rayonu byla nejvýš nepřá
telská Nikolaji. Vzpomeňte si na moje vystoupení
20. března v plenu moskevského sovětu. Tam se
ozvaly hlasy, žádající jeho smrt, hlasy přímo ke mně
volající. Protestoval jsem jménem Vlády proti tako
vému požadavku a řekl jsem za sebe, že já se nikdy
nesnížím k roli Maratově. Říkal jsem, žc vinu Niko
lajovu na Rusku vyšetří nestranný soud. Síla zloby
dělnických mass spočívala hluboko v jejich náladě.
Chápal jsem, že sc zde nejedná ani tak o samu
osobnost Nikolaje 11., jako spíše o ideu carismu,
vyvolávající zlobu a pocit msty... To byla první
příčina, která nutila Prozatímní Vládu zbavili cara
a Alexandru Fcodorovnu svobody. Vláda, zatýkajíc
je, zároveň je vlastně ochraňovala. Druhá část příčin
vycházela z nálady jiných širokých vrstev národa.
Jestliže dělnické a selské massy byly lhostejný ke
směru zahraniční politiky cara a jeho vlády, tu
inteligentní a buržoasní společnost a zejména vyšší
důstojnictvo jasně vidělo ve vší vnitřní a zahraniční
carově politice a zvláště v jednání Alexandry Fcodorovny a jejího kruhu ostře vyslovenou tendenci
rozvratu státu, jehož cílem by býval byl separátní
mír a spolek s Německem. Prozatímní Vláda byla
rozhodně povinna vyšetřili jednání carovo, Alcxandty Fcodorovny a jejího kroužku.
Podle usnesení Prozatímní Vlády ze dne 17. břez
na 1917 byla ustavena Ncjvyšší Mimořádná Vyšetřo
vací Komise, která měla vyšetřili činnost nositele
ncjvyšší moci starého režimu a vůbec všech osob,
které podle mínění veřejnosti svým jednáním škodili
státu.
Ustanovená Komise měla tedy vyšetřili i roli Ni
kolajovu, Alexandry Fcodorovny a jejího kroužku.
Nutnost lakového vyšetření byla objasněna v pro
hlášení Prozatímní Vlády o zřízení Komise. K tomu,
aby Komise mohla dostáli svým povinnostem, bylo
nutno použiti jistých prostředků k omezení svobody
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Cosudaryni Alexandra Fjodorovna jako feholnice
v rouše kajtcnice

Nikolaje II. a Alexandry Fcodorovny. Tato nutnost
byla ledy druhou příčinou jejich uvěznění.”
MIUUKOV vypovídal: “Mně naprosto neutkvělo
v paměti ničeho o tom, jak a kdy bylo rozhodnuto o
uvěznění cara a carevny. Naprosto ničeho si o tom
nepamatuji. Vybavím-li si poměry v té době, zdá se
mi, žc pravděpodobně Prozatímní Vláda schválila
jistý postup, navržený Kcrenským. V té době něk
terá zasedání Vlády byla i tajná a zápisy o takových
zasedáních nebyly vedeny. Pravděpodobně v takové
formě bylo rozhodnulo i o této otázce.”

§2
Uvězněním Jejich Veličenstev změnil se přirozeně
způsob jejich života.
Kdo jej určil?
Kerenskij vypověděl u výslechu: “Ustanovili, jak
sc má chovat uvězněný car Nikolaj 11., jeho žena a
vůbec všechny osoby, které s nimi chtěly zůstali, bylo
svěřeno Prozatímní Vládou mnč. Náležel mi též do
zor nad dodržováním všech nařízení. Sc souhlasem
Prozatímní Vlády vypracoval jsem směrnice, které
určovaly způsob dalšího života carova, a předal jsem
jc Korovičenkovi (veliteli paláce), aby se jimi řídil.

Instrukce nařizovaly:
a) Carská rodina a všichni, kdož s ní zůstali, byli
isolováni od jakéhokoliv styku s vnějškem.
b) Uvěznění směli se pohybovali pouze v okruhu
paláce.

c) K procházkám byly určeny zvláštní části parku,
specielně k tomu ohražcné. V době procházek byli
vězni pozorováni stráží.
d) Služby Boží konaly se v domácí kapli.
e) Veškcrcn styk s uvězněnými byt zakázán a mohl
býti povolen pouze za souhlasu Kerenského.
í) Všechny dopisy byly podrobeny censuřc, kterou
prováděl velitel paláce.
g) Palác a park byly střeženy vojenskými strážemi.
h) Dozor nad uvězněnými byl dvojí: vnější, podří
zený veliteli stráže, a vnitřní, podřízený veliteli pa
láce.
Kromě těchto všeobecných opatření bylo použito
ještě dvou, namířených hlavně proti osobě carově.
První opatření záleželo v tom, že carovi byly od
ňaty jeho různé dokumenty na žádost Mimořádné
Vyšetřovací Komise, což se stalo v květnu nebo
červnu.
Druhé záleželo v lom, žc svoboda carova byla
omezena i uvnitř paláce. Car byl na nějakou dobu
oddělen od carevny a viděl se s ní jen v přítomnosti
dozorčího důstojníka a celé rodiny, a to pouze u
stolu. Přitom bylo dovoleno hovořili jen o všeobec
ných věcech.” O tomto opatření vypovídal Kcrcnskij: “Tohle jsem zavedl sám, zvláštního popudu,
když jsem byl vyslechl referát Vyšetřovací Komise.
Předpokládalo se totiž, že budou vyslýcháni Komisí.
Za účelem nestranného vyšetřování uznal jsem nut
ným jejich odloučení. Nikolaji II. jsem to řekl osob
ně a Alexandře Feodorovně to oznámil Korovičenko z mého rozkazu... Toto opatření bylo mnou zave
deno, zdá se mi, v prvních dnech června a trvalo asi
měsíc. Potom bylo zbytečné a tudíž jsem jc zrušil.”
Život carské rodiny po odstoupení carově byl ro
ven životu vězňů. Podkladem jeho byla hlavně my
šlenka najiti a dokázali vinu cara a carevny na
národu.

Imperdtor Car Nikolaj lis velkoknííei&n
Nikolajem Nikolajevičem

III.
CARSKÉ SELO
§t
byla hlavním pozadím života carské
rodiny v době jejího pobytu v Carském Sele.
Na tomto podkladě docházelo i ke mnohým výstřel
kům, jež připravily rodině až dosud neprožilé dny a
noci.
Přísná opatření, ustanovená Kcrenským, zdála se je
ště některým z revolučních důstojníků nedostatečná.
Žádali plukovníka Kobytinského, aby celá carská
rodina se jim denně ukazovala. Úpadek discipliny,
Tato myšlenka

morální zdivočelost a malicherná zvědavost zahalo
valy se zde představami, že rodina by mohla uprch
nout. Kobylinskij se dlouho bránil proti takovým
nárokům, ale na konec byl přece donucen podati o
tom zprávu generálu P. A. Polovcevu, který vystřídal
Kornilova. Žádosti důstojníků bylo vyhověno v poně

kud mírnější formě: denně, když carská rodina při
cházela ke snídani, vstupovali též do jídelny dva
důstojníci, z nichž jeden předával a druhý přebíral
službu. Jednou, když sc jako obyčejně oba důstojníci
dostavili do jídelny, car rozloučil se s důstojníkem,
odcházejícím ze služby, a podle svého zvyku podávat
ruku jeho nástupci. Ten však odstoupil a nepřijal jí.
Car popošel až k němu, vzal ho za rameno a zřejmě
rozrušen řekl: “Holoubku, proč?” Důstojník odpo
věděl: “Jsem syn lidu. Když lid vám podával ruku, vy
jste jí nepřijal. Nyní nepodám ruky já vám.” Tento
důstojník chlubil se později všude svým jednáním.
Jmenoval se Jary nič.
Při úplném v té době bezvládí carskosclský sovdep
chtěl míli také vliv v životě carovy rodiny a vyslal na
pomoc Kobylinskému svého člověka: Arména Domodzjance v hodnosti praporčíka. Tento “hloupý,
hrubý a sprostý člověk”, jak svědčí o nčm Kobylinskij,
se úporně snažil proniknouli do paláce jako velitel.
Když se mu to nepodařilo, vyčíhával carskou rodinu
v parku, a kde mohl, otravoval její život. Na něj
vzpomíná ve svém deníku i následník a odsuzuje ho
vtipným ruským slovíčkem. Podobně jako Jary nič,
také on nepřijal jednou carovy ruky.
Podobné případy opakovaly sc nejednou, a jak vi
dět ze svědeckých výpovědí, obzvláště těžko odrážely sc
na duši dětí, vyvolávajíce v nich pocit urážky a vnitř
ního rozhořčení.
Jeden z důstojníků, posluchač university (jména
jeho neznám), obzvláště se snažil projevit svoji hor
livost ve strážní službě a snad ani na krok neod
cházel od rodiny, když sc procházela v parku. Když
jednou kráčel za carem, začal mu doslova Šlapali pří
mo na paty. Mávnutím hůlky dozadu byl nucen car
zmírnili zápal revolučního strážce.
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jinak chovali sc k carské rodině, ale museli to dělat
polají, neboť se báli projevit veřejně svoje city.

§2

Gosudar Imperátor s Následníkem CarenČem, veikoknčínami a
důjsiojnkkým sborem

Takové jednání některých důstojníků a nčkdy i
přímo agitace lidí druhu Domodzjance kazily vo
jáky. Snažili se též ukázali ve strážní službě, co sami
dovedou, a vycházeli z mezí jakékoliv slušnosti.
V době procházek nevzdalovali se téměř ani na krok
od rodiny, přisedávali si k carevně, nenuceně se roz
valovali a vedli mezi sebou pro ni nepříjemné ho
vory.
Jednou uviděli u následníka jeho malinkou pušku.
Byl to model ruské pušky, vyrobený pro něho v je
dné z ruských zbrojovek, puška ke hraní, úplně
neškodná, jelikož pro ni nebylo specielních nábojů.
Vojáci viděli vtom něco podezřelého a prostřed
nictvím důstojníka žádali, aby byl následník odzbro
jen. Hoch sc dal do pláče a dlouho naříkal, dokud
plukovník Kobylinskij potají nevrátil mu zbraně po
částech - rozebrané.
Když se děti zotavovaly z nemoci, rodina scházela
se jaksi dohromady a večery trávila čtením. Do po
koje vstoupilí vojáci a příkře je obvinili, žc sc před
chvilkou domlouvali s vnějškem světelnými signály.
Byla to - jedna i. kněžen, která nevědomky při vyší
vání kývala tělem. Její stín byl považován za signály.
Vojáci vcházeli do vnitřních pokojů paláce, kde
nebylo žádných dozorčích orgánů, prohlíželi si do
mácnost rodiny, činíce bezpředmětné, nezdvořilé a
hrubé poznámky.
Někdy jednání jejich nemělo naprosto žádného
smyslu, mělo čistě podlý cil. V parku žily divoké
kozy. Jeden voják, stoje na stráži, jednu zastřelil.
Byl za to pokárán. Ale když opět stál na téže stráži,
zastřelil druhou.
Revoluční vojáci rádi si přisvojovali cizí majetek.
Strážní dobývali sc do skříní s carskými věcmi, které
byly uschovány mimo palác, otvírali špižírny a kradli
zásoby.
Mezi strážnými byli i lidé lepšího charakteru,
jak mezi důstojníky, tak mezi vojáky. Ti docela
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Carovi neubližovalo jen revoluční prostředí. Pro
vinil hych se proti pravdě, kdybych mlčel o ně
kterých osobách, které dlouhou dobu obklopovaly
cara a požívaly jeho přízně.
Mezi lidmi nejvíce blízkými caru, než se zřekl trů
nu, byli: - velitel polní kanceláře Naryškin, velitel
tělesné stráže hrabě Grabbe, křídelní pobočník
Mordvinov, křídelní pobočník vévoda Nikolaj Nikolajcvič Lcuchtenberský, křídelní pobočník N. P.
Sablin, ředitel carcvniny kanceláře hrabě Apraxin.
Hrabě Apraxin by! v paláci, když Kornilov zatýkal
carcvnu. Po uvěznění carcvníně zůstal ještě s rodi
nou několik dní a pak také odešel.
Hrabě Grabbe se skryl, utekl nejen od rodiny, ný
brž i ze své služby.
Svědkové vypovídali:
KOBYLINSKIJ: “Sebeobčlovavost hraběte Apraxina vystačila jen na tři dny. On velmi brzy zažádal
sám o propuštění, ježto prý' všechny svoje záležitosti
zde v paláci již vyřídil.”
TEGLEVÁ: “Mnozí jc zradili... Hrabě Apraxin

od nich odešel; utekl i velitel tělesné stráže hrabě
Grabbe. Generál Naryškin, člověk carovi obzvláště
velmi blízký, docela na ně zapomněl a ani jednou
jich v Carském Sele nenavštívil.”
ERSBERGOVÁ: “Ani jednou se k nim nedo
slavil generál Naryškin. Zbaběle zmizel velitel těles
né stráže hrabě Grabbe. Opustil jc též Apraxin.
Odešel od nich starší důstojník tělesné stráže křídclní pobočník Nikolaj Pavlovič Sablin.”
Ani palácové služebnictvo nezůstalo všechno věr
no carské rodině. Mnozí stali se dobrovolnými vyzvčdači a donášeči. Když carcvna pochopila vážnost
situace, zničila s pomocí Vyrubové některé své
dokumenty. Jakmile Kerenskij přijel do paláce, bylo
mu to služebnictvem ihned hlášeno. Kerenskij sc
tímto udáním znepokojil. Zavedl vyšetřování: slu
žebnictvo bylo vyslýcháno, kamna prohlížena. Vyrubová byla odvezena na pevnost.
Starý následníkův pěstoun, starší námořník Dercvenko, ten, jenž nosíval nemocného carevičc na ru
kou, mezi jehož dětmi plynula první léta života ná
sledníkova, hned v prvních dnech převratových uká
zal k němu zlobu a stal se bolševikem a zlodějem.
Proti všem těmto lidem možno mimoděk postavit
jiné osoby, jež nikdy nenáležely k dvorní společnos
ti. Byly to: mladé děvče Markéta Chilrovo a jistá
Olga Kolzaková. Ony se nebály stýkali sc s uvězně
nou rodinou a ve svých dopisech posílaly jí slova
lásky a hluboké oddanosti, nezakrývajíce svých jmen
žádným pláštíkem.

Já však musím vyzdvihnout! vysoký stupeň osobní
šlechetnosti a hlubokou oddanost ruskému caru a
jeho rodině dvou osob: následníkova vychovatele
Švýcara Gilliarda a učitele angličtiny Gibbse.
Nejednou dávaje v šanc svůj život, Gíiliard cele se
obětoval rodině, ačkoliv jemu, jako cizozemci, nic
nepřekáželo, aby hned v první chvíli od ní odešel.
Když byla carevna zatýkána, nebyl Gibbs v paláci.
Potom ho již nechtěli pustil dovnitř. On naléhavě
žádal o vpuštění a podal písemnou žádost, aby mu
bylo dovoleno učili děli. Sám o tom vypovídá: •
“Prozatímní Vláda mi nedovolila, abych s nimi žil.
Na mé žádosti, která byla odmítnuta, bylo podepsáno pět ministrů. Nepamatuji sc teď již na jejich jmé
na, ale vím, žc jich bylo pět, při čemž z mé žádosti
dalo se vyčisti, že jsem pouze učitelem dětí... Mnč,
Angličanu, bylo to směšné!” Pět revolučních minis
trů nezlomilo vůle úporného Angličana. Spojil se
opět s rodinou, ale až v Sibiři. Vypovídá: "Přijel
jsem do Tobolska sám. Chtěl jsem být při rodině,
poněvadž jsem jim cele oddán... Bylo to v jednu
hodinu. Byl jsem přijat carem v kabinetě, kde též
byla carevna a Alexěj Nikolajevič. Byl jsem rád, že
jsem se s nimi opět shledal. I oni byli rádi, že mne
zase uviděli. Carevna tehdy už chápala, že ne všich
ni, které považovala za věrné, byli jím skutečně
věrní. Velitel tělesné stráže hrabě Grabbc se jim
zpronevěřil. Utekl od nich na Kavkaz již v prvních
dnech revoluce.”

Gosudar bnperátor Nikolaj II. s Následníkem Caravičem Alexejem
Nikolajevičem

Odchod Jejich Veličenstev z Trojického soboru Ipatijevskčho
kláštera

§3
Jak se chovali k rodině ti lidé, jimž náležela nad ní
moc v prvních horkých revolučních dnech?
Výkonnou moc měli v rukou: velitel paláce Koccbu a velitel strážního oddílu Kobylinskij.
Štábní rytmistr KOCEBU, důstojník hulánského

pluku Jejího Veličenstva, byl prvním revolučním
velitelem paláce. Jmenoval jej sám generál Kornilov. Všichni svědkové vypovídají o roli Kocebuově stejně: sloužil nikoliv revoluci, nýbrž carské
rodině. Ale nebyl zručný v tom těžkém díle a neo
hlížel se na náladu palácového služebnictva. Když
seděl a besedoval s Vyrubovou, byl vytrvale střežen.
Zahlédli, že odevzdával carské rodině dopisy, aniž
by je byl otevřel a přečetl. Nakonec následovalo
udání a Koccbu byl propuštěn.
Po něm krátkou dobu vykonával úřad velitele
Kobylinskij, načež byl jmenován velitelem paláce
Korovičenko.
Pavel Alexandrovič KOROVIČENKO byl vojen
ský auditor a v občanském životě advokát. Jsa poli
tickým stoupencem Kerenského, s nímž měl jednot
né povolání, a jsa s ním též osobně znám, byl v pra
vém smyslu slova “okem" Kerenského v paláci. Sám
Kerenskij vypovídá: "Korovičenko, jmenovaný
mnou, jenž jsem byl plnomocníkem Prozatímní Vlá
dy, byl tedy též mým plnomocníkem. Jemu tam v mé
nepřítomnosti náležela veškerá moc.”
Svou osobou nepůsobil Korovičenko rodině zla.
Naopak, snažil se učinili její uvěznění méně tísnivýrn. Ale nenáležeje do prostředí, do něhož se
nyní dostal, neuměl sc chovali a zdál se rodině
hrubým, netaktním a špatně vychovaným. Odevzdá
vaje kněžnám dopisy nebo rozmlouvaje s nimi, “žer
tem” hovořil s nimi slovy těchto dopisů, nemaje
tušení, že takové “žerty” je uvádějí do trapné situa
ce. Rodina ho neměla ráda. Svůj úřad opustil dobro
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volně, byv jmenován velitelem vojsk nejdříve kazaňského, potom taškentského vojenského okruhu, kde
byl zabit bolševiky.
Po Korovičenkovi stal se velitelem paláce opět
Kobylinskij, a byl jím až do konce. Proto promluvím
o jeho roli až později.
Z vyšších státních hodnostářů přijížděli do Car
ského Sela: generál Kornilov, ministr války Gučkov a ministr spravedlnosti Kerenskij.
Nehledě na nevděčnou úlohu, kterou na sebe
KORNILOV vzal, nehledě na odměřenost, s jakou
s ním jednala carevna, přece patrně nezanechal
v paláci pocitu nelibosti.
Komorník Vol kov o něm vypovídá: “Zatknout
carevnu přijel generál Kornilov. Já sám jsem ho
tenkrát viděl... Na venek choval se Kornilov s ob
řadnou důstojností, jako se chovali všichni, kteří za
starých časů přijížděli do paláce. Carevna nebyla
nikterak sklíčena po odjezdu Kornilovově a zůstala
stále tak klidná jak před tím, jak před jeho příjez
dem. Jsem přesvědčen, že Kornilov osobně neučinil

Gosudar tmperátor Nikolaj ÍL
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Jejímu Veličenstvu ničeho zlého a že ji nijak neu
razil.”
Zrovna tak mluví o něm všichni ostatní svědkové.
Když později Kerenskij prohlásil Kornilova za
zrádec Ruska a car se o tom dověděl, dával najevo
svoje hluboké rozhořčení a nelibost nad jednáním
Kerenského.
GUČKOV byl v Carském Sele patrně jen jednou,
a to před příjezdem carovým.
Svědkové vypovídali:
Kníže LVOV: “On (Gučkov) tam jel jako ministr
války. Podával-li tenkrát zprávu o své cestě, nepa
matuji se; s kým tam jednal, nevím."
Komorník VOLKOV: “Proč on (Gučkov) tenkrát
přijel, nevím. Nikdo ho nezval. Přijel tenkrát sám,
bez hlášení. Když se vracel, jeden z důstojníků, kteří
s ním přijeli, důkladně opilý, obrátil se ke mně, ke
správci šatny Ivanu Martyškinu a k lokajům Truppu
a Predovskému (stáli jsme všichni pohromadě) a
s nenávistí na nás křičel: ‘Vy jste naši nepřátelé. My
jsme vaši nepřátelé. Vy se dáte všichni prodat.’
Vykřikl to hlasitě, s neslušnými gesty, jako opilec.
Odpověděl jsem mu: ‘Vy se, velectěný pane, mýlíte
v naší šlechetnosti.’ Více jsem mu neříkal ničeho.
Gučkov šel vpředu, jen několik kroků od tohoto
opilého důstojníka, ale neobrátil po těchto slovech
ani hlavy. A jistě ta slova zaslechl.”
Vztahovala sc ta slova k majitelům paláce?
Vyslýchal jsem Gučkova jako svědka, ale jen
pokud se týkalo úzce specielní otázky. Doufal jsem,
žc později mi dá obšírnější a výstižnější výpověď.
Další jeho chování k celému případu opravňovalo
mne však k úsudku, že si nepřeje být i dále vyslýchán
jako svědek. Proto, když osvětluji jeho návštěvu
v Carském Sele zjištěnými okolnostmi, já, jakožto .
soudce, nikterak netrvám na tom, žc ony odpovídají
zcela pravdě.
Prvně navštívil KERENSKIJ carskou rodinu dne
3. dubna 1917. Byl přijat carem i carevnou v příto
mnosti následníkově a velkoknčžcn Olgy Níkolajevny a Taťjany Nikolajevny. Nikdo z ostatních lidí
tomu nebyl přítomen a očitým svědkem toho, co se
tam tehdy dělo, nikdo tudíž nebyl. Pravda, chůva
Teglevá byla právě v sousedním pokoji, ale ona
zaslechla jen první slova Kerenského a ničeho
podstatného o lom všem neví.
Sám Kerenskij vypovídal: “Vidět jsem tenkrát
cara, Alexandru Feodorovnu a děti, seznámil jsem
se s nimi. Byl jsem přijat v jednom dětském pokojí.
Návštěva tenkrát netrvala dlouho. Po obvyklém
představení zeptal jsem sc jich, ncmají-li ke mně,
jakožto zástupci Vlády, nějakého přání, vyřídil jsem
jim pozdrav anglické královské rodiny a řekl jsem
několik obyčejných frází uklidňujícího rázu. Polom
jsem si prohlédl místnosti paláce, přehlídl jsem
stráže a dal několik disposic.”
Gilliard vypravuje ve své knize, podle slov násled

níkových, žc tehdy Kerenskij, zůstav o samotě s ca
rem, mu řekl: “Víte-li, žc jsem prosadil zrušení
trestu smrti?... Učinil jsem to, ačkoliv mnoho mých
druhů zahynulo jako oběť svých přesvědčení.” (P.
Gilliard: Lc tragique destin de Nicolas II. et de sa
famille, Payot, Paris, 1921)
Nebral jsem příliš na váhu u výslechu Kerenského
toto vypravování, a proto jeho slova o “obyčejných
frázích uklidňujícího rázu” mohu jen ponechat jeho
svědomí.
Kerenskij býval v Carském Sele nejednou. Vypra
vuje u výslechu: “... Byl jsem tam asi osmkrát nebo
desetkrát, vykonávaje povinnost, uloženou mi Pro
zatímní Vládou. Za těchto návštěv viděl jsem Ni
kolaje samčho, jindy spolu s Alexandrou Fcodorovnou.”
Jak sc choval Kerenskij k carské rodině?
Mnozí svědkové, podle jejich povahy, byli rozhod
ně nepřátelští Kerenskému. Nicméně pravda v jejich
slovech jest dosti vykreslená.
ČEMODUROV: “Chování Kerenského k carovi

a jeho rodině bylo zcela blahovolné a korektní.”
TEGLEVÁ: “Maně jsem se stala svědkem první
návštěvy Kerenského u nás a prvního jeho přijetí
carem. Byl přijat tenkráte Jejich Veličenstvy v třídní
světnici v přítomnosti Alexěje Nikolajeviče, Olgy
Nikolajevny a Taťjany Nikolajevny. Byla jsem právě
v koupelně a nemohla jsem hned v první chvíli
projiti. Viděla jsem Kerenského, než ještě vstoupil
k Jejich Veličenstvům: nejvýše protivná tvář: bledě
zelená, nadutá, hlas umělý, kovový. Car ho oslovil
první: ‘Zde moje rodina. Zde můj syn a dvě starší
dcery. Ostatní dcery jsou nemocny; leží. Chccle-lí,
můžete jc viděli.’ Kerenskij odpověděl: ‘Ne, ne.
Nechci vyrušovat.’ K mému sluchu dolétla další jeho
slova: ‘Anglická královna ptá se na zdraví bývalé
carevny.’ Další rozmluvy jsem již neslyšela, ježto
jsem se vzdálila. Viděla jsem Kerenského, když
odcházel: po vážnosti ani stopy, v tváři rozpačitý,
červený; šel a utíral si pot... Přijel ještě několikráte.
Děti sdělily mi později celkový dojem z návštěvy
Kerenského. Říkaly, že Kerenskij se v chování změ
nil. Byl mnohem jemnější než zprvu, prostší. Vyptá
val sc jich, nepohřešují-li něčeho, neubiižují-li jim
vojáci, a vyslovoval ochotu zjednali nápravu."
ERSBERGOVÁ: “Co se týče Kerenského, mohu

říci toto. Nevím, viděla-li jsem ho již při první
návštěvě v paláci, nebo při jedné z dalších. Tvář měl
nadutou, hlas hrubý, strojený. Oblečen nebyl bez
vadně: měl blůzu, bez naškrobeného prádla. Pravdě
podobně styky s carskou rodinou, v níž nemohl
necítit dobrých lidí, měly na něho zlepšující vliv, a
on se asi potom změnil ve svém chování k rodině.
Nepamatuji se od koho, ale slyšela jsem, žc před
odjezdem rodiny do Tobolska, v rozmluvě s carem
říkal, že on pouze z dobrých pohnutek odesílá rodi
nu z Carského Sela do Tobolska, do tichého, klid-

Gomctarmi bnperáiorka Alexandra Fjodorovna

něho města, daleko od železnice, kde prý jim bude
mnohem lépe; že on, Kerenskij, doufá, že car nevy
cítí v jeho jednání nějakou ‘léčku’. Car odpověděl,
že mu důvěřuje.”
ZANOTTIOVÁ: “Sama osobně jsem nemohla
ovšem být při tom, když byl Kerenskij po prvé přijat
carem a carevnou. Kerenského jsem však viděla. Byl
v prosté pracovní blůze. Choval se slušně. S dětmi
jsem o Kerenském mluvila a nabyla jsem o něm
tohoto dojmu: když po prvé k nám přijel, byl velmi
nervosní. On vůbec nepochopoval Jejich Veličen
stva. Později však nabyl o nich jiného mínění. Po
měr mezi Jejich Veličenstvy a Kerenským byl pak
srdečnější, a Jejich Veličenstva na konec jistě se
nechovala v duši ke Kerenskému tak, jak tomu bylo
asi s počátku... Musím vám říci, že Kerenskij se
choval k carské rodině zcela zdvořile a osobně
nepůsobil jí ničeho nepříjemného."
VOLKOV: “Nakonec carská rodina, jak se zdá,
přivykla Kerenskému. Mohu na své svědomí po
tvrdili, že carevna jednou mně sama o něm říkala:
‘On není tak zlý člověk. S ním se dá přece hovoří ti’.”
GILLIARD: “Kerenskij v Carském Sele byl ně
kolikráte. Přijížděl k nám jako zástupce nové Vlády,
aby seznal naše poměry a způsob našeho života.
S carem jednal oficielně a dosti suše. Na mne toto
jeho jednání působilo tak, jako když soudce vyslýchá
obviněného a jc již zcela přesvědčen o jeho vině.
Zdálo se mi, že Kerenskij připisuje carovi v čemsi
vinu, a proto se k němu chová tak suše. Přes to
však musím říci, že Kerenskij jednal celkem zcela
korektně... Když byl odebral carovi dokumenty a
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potom přišel opět do paláce, byl již docela jiný. Jeho
chování k carovi se změnilo k lepšímu. Dřívější
suchost a upjatost byla ta tam. Tu změnu si vysvět
luji takto: Zdálo se mi, že Kerenskij, seznámivše
s obsahem listin, carovi odňatých, pochopil, že car
Vlast nijak nepoškodil, a rázem změnil své cho
vání.”
GIBBS: “Car mnč (vTobolsku) trochu vypravoval
o Kcrenském. Říkal mi, že Kerenskij býval velmi

nervosní, když s ním rozmlouval. Jeho nervosita
zašla jednou tak daleko, že uchopil na stole ležící
nůž ve slonové kostí k rozřezání knih a začal s ním
tak točit, že car mčl obavy, že ho zlomí, a vzal mu
jej proto z rukou. Car mnč vypravoval, žc Kerenskij
myslel o nčm, že chtěl uzavřití s Německem sepa
rátní mír, že o tom s ním přímo mluvil. Car to
popíral, a Kerenskij prý se zlobil a byl nervosní.
Prováděl-li Kerenskij u cara prohlídku, nevím. Ale
car mně říkal, že Kerenskij myslil, že car má u sebe
takové listiny, ze kterých by bylo zřejmě viděl, že
chtěl ten mír uzavřití. Znám cara dobře a chápal
jsem a viděl jsem, žc v duši pohrdat Kcrcnským
proto, že mohl vůbec o nčm tak mysleli.”
KERENSKIJ sám vypovídal: “Prohlašuji, že od té
chvíle, co car svěřil sebe a svou rodinu ochraně
Prozatímní Vlády, považoval jsem za svou povin
nost ze cti před Prozatímní Vládou hájili nedotknu
telnost rodiny a zajistili jí v jednání s kýmkoliv zá
sady slušnosti.”
Byla tu nalezena pravda?
Velmi rád bych sám uvěřil ve slušnost Kerenského
- vždyť o tom mluví nejen on sám, nýbrž i svědkové,
- kdyby však nebylo jiných fakt.
S hrdě vztýčenou hlavou vstoupil Kerenskij v ca
rovo obydlí. Šel tam s přesvědčením, žc car je vinen

na Rusku. Jím jsou prodchnuty ty směrnice, které
sám osobně vypracoval pro carské vězně. Kerenskij
zabíhal v nich do značných a zcela zbytečných po
drobností. Ukazuje v nich, jak se má carské rodině
vařit, žádal, aby uvězněný car žil skromně, aby jeho
rodina prozatím “nejedla teplých snídaní”.
Po zavraždění carské rodiny v Jekatčrinburku byly
nalezeny vojenské jezdecké carovy kalhoty. Na nich
byly malinké záplaty a uvnitř levé jejich kapsy byla
poznámka: - “Ušity 4. srpna 19(X)”, “opraveny 8.
října 1916”. Tyto carovy kalhoty ukradl v domě
Ipatijcvovč strážný Lconid Vasiljcvič Labušcv. Byly
nalezeny v jeho bytě 7. srpna 1918 členy jekalěrinhurkské tajné policie za přítomnosti komorníka
Čemodurova.
Komorník Volkov, který po mnoho let znal život
carův a který ho za jeho mladých let učil zacházeli
s vojenskou zbraní, vypovídá: “Jeho šaty byly často
spravovány. Neměl rád marnotratnosti a rozkoše.
Jeho občanské obleky pocházely z doby před svat
bou; on je dlouho nosil.”
Svými směrnicemi, ve klených ovšem nebylo ani
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za nehet slušnosti, započal Kerenskij svůj styk
s carem.
Jak jej zakončil?
Již jsem se zmiňoval o Markétě Sergějevnč Chitrovo. Mladičká ta dívka lnula s láskou k carské
rodině a obzvláště k Olze Nikolajcvné. Byl to cit
zbožňování, jaký vznikává v dívčích pensionátech,
prostý všech jiných zájmů... Její osoba byla velmi
dobře známa Kerenskému.
Jakmile se Chitrovo dozvěděla, že carskou rodinu
odvezli do Tobolska, hned ji tam následovala.
A Kerenskij, jakmile se dozvěděl o odjezdu Chi
trovo, odeslat do Tobolska prokurátoru tento te
legram:
“Tobolsk Soudnímu Prokurátoru Spěšně.
Dešifrujte osobně a je-li komisař Makarov nebo
člen Dumy VerŠinin Tobolsku jejich přítomností
tečka Nařizuji přísně dozírati na všechny přijíždějící
loděmi Tobolska vyšetřovat osobní data a místa
odkud vyjeli též cestu kterou jeli a zastávky po cestě
tečka Obzvláště upozorňuji na příjezd Margarity
Scrgčjcvny Chitrovo mladé dívky kterou ihned za
tkněte prohlédněte odebche všechny dopisy pasa
tiskoviny všechny věci které nepatří nutným ces
tovním zavazadlům penězům prohledejte podušky
za druhé mějte na zřeteli pravděpodobný příjezd
deseti osob z Pjatigorska které ostatně mohou přijet
i okolními cestami tečka Jc také zatkněte prohle
dejte podle udaných směrnic tečka Vzhledem tomu
žc jmenované osoby již mohly přijet Tobolska pro
veďte pečlivé vyšetřování a případě jejich vypátrání
zatkněte prohledejte pečlivě vyšetřete s kým se
stýkaly tečka U všech kde byly provésti prohlídku
nikoho z nich prozatím Tobolska nepouštěl po
drobil přísnému dozoru tečka Chiirovo přijede
sama ostatní pravděpodobně společně tečka Všech
ny zatčené okamžitě bezpečnou stráží dopravit do
Moskvy prokurátoru Soudní Tabule Žil-li někdo

z nich již Tobolsku provésti v domě obývaném býva
lou carskou rodinou pečlivou prohlídku odebrat
korespondenci vzbuzující sebemenší podezření a též
všechny nepřivezené dříve věci a zbytečné peníze
tečka O vyplnění rozkazu podle výsledků telegra
fovat mně a prokurátoru Moskvy jehož nařízení
jsou povinny plnili všechny úřady léčka 1922
Ministerský předseda Kerenskij.”
Chitrovo byla zatčena, prohledána a odeslána do
Moskvy, kde vyšetřování o jejím případě bylo pak
zastaveno.
Kerenskij vypovídal u výslechu: “Skutečně, pokud
se týče příjezdu Margarity Chitrovo do Tobolska,
bylo na moji telegrafickou žádost zavedeno vyše
třování. Došlo k tomu následovně. V době Mos
kevských Státních Porad obdržel jsem zprávy, že
k carovi se chce dostat W osob z Pjatigorska. Bylo
mí to vysvětlováno jako pokus odvézli carskou ro
dinu. Proto tedy jsem ihned nařídil, aby bylo zavc-

nás, rozhodla se tedy vybral pro carskou rodinu jiný,
klidnější pobyt. Všechno toto vám sděluji podle
slov Jejího Veličenstva nebo Velkokněžen. Jim
takto Kerenskij odůvodňoval rozhodnutí Vlády.”
Bylo tomu tak skutečně?
Kníže LVOV vypovídal: “V létě v první polovině
července nabyla Vláda přesvědčení, že pobyt carské
rodiny v bezprostřední blízkosti Petrohradu je abso
lutně nemožný. Poměry zřejmě se den ode dne
přiostřovaly. Tlak na Vládu se strany sovětů byl
stále silnější... Bylo jasno, že carskou rodinu nutno
k vůli jejich osobní bezpečnosti někam z Carského
Sela odeslali. Projednání všech otázek, spojených
s touto nutností, bylo svěřeno Kercnskému. Podával
o tom tenkrát Vládě zprávu. Bylo rozhodnuto odvézli rodinu do Tobolska. Sibiř byla v té dobč
klidná, vzdálená politických vášní a životní poměry
vTobolsku byly příznivé: byl lam pěkný, pohodlný
gubernátorský dům. Na jihu bychom nebylí nalezli
lakového místa: lam se již rozpoutal boj. Řešení

Následník Carevit Alexej Nikolajevif

dono vyšetřování. Leč, jak sc ukázalo, zprávy ty byly
bezpodstatné. O nic vážného se tu nejednalo.”
Není pochyby o tom, že Kerenskij, ač jednal
s carem laskavě a pozorné, jak o tom jednohlasně
vypovídají všichni svědkové, nebyl k němu ani na
okamžik upřímným.

IV.
DO TOBOLSKA
§1
carskou rodinu do Tobolska?
Již jsem zaznamenal o tom výpověď Ersbcrgové.
Stejně osvětlují tuto otázku i ostatní svědkové.
TEGLEVÁ: "Mně říkaly děli, že příčinou jejich

Proč převezli

odjezdu do Tobolska byia obava Vlády o naše ži
voty. Vláda očekávala tenkráte nepořádky v zemi.”
GILLIARD: "Tento odjezd byl vyvolán obavami
Vlády o život rodiny. Vláda sc tenkráte rozhodla
uvésti vnitřní život státu do přísnějších kolejí. Ale
zároveň se obávala, žc nový vládní kurs může míli
za následek povstání, proti němuž by byla nucena
zakročili i ozbrojenou mocí. Obávajíc se, že tento
boj může udeřili, abych tak řekl, zpětnou ranou do

otázky o převezení rodiny do Tobolska zúčastnil
jsem se i já. Ale odjezd její udál se již v dobč, kdy
jsem již nebyl Členem Vlády.”
KERENSKIJ vypovídal: “Stále se zostřující boj
s bolševiky přinutil Prozatímní Vládu převézti car
skou rodinu z Carského Sela do Tobolska. Od Sa
mého počátku bylo pozorovat kvůli tomu velké
rozčilení ve vojenských a dělnických massách. Moje
poznámka, kterou jsem pronesl 20. března v Mosk
vě, o možném odjezdu carské rodiny z Carského
Sela (do Anglie) vyvolal ostrý zákrok v této včci se
strany petrohradského sovětu. Sovět vydal ihned
nařízení po všech tratích nevypouštčti žádných
vlaků z Carského Sela, později dostavil se do Car
ského Sela s obrněnými automobily člen vojenské
sekce sovětu Maslovskij (levý eser, knihovník Aka
demie Generálního Štábu) a snažil se odvézti cara.

Neučinil tak pouze proto, že v poslední chvíli ztratil
odvahu. Carské Selo bylo pro nás, pro Prozatímní
Vládu, nej citlivějším místem. Pro bolševiky bylo
břevnem v oku.”
Zdá se mi, že otázka, kterou rozbírám: proč carská
rodina byla odvezena do Tobolska, jest vlastně
logickým spojením dvou otázek: a) proč byla carská
rodina odvezena z Carského Sela, b) proč za nové
místo jejího vězení bylo určeno mčsto Tobolsk.
Případ s Maslovským, o němž se zmiňuje Keren
skij, odehrál sc v prvních dnech revolučních. Byl
čistě idividuelní. Potom se již nepřihodilo ničeho,
co by přímo ohrožovalo carskou rodinu v Carském
Sele.
Odůvodňuje carovi nezbytnost odjezdu z Car
ského Sela, Kerenskij arciť musil mluvili o bezpeč
nosti rodiny. Co jiného mohl říci ve své situaci? U
výslechu vyzdvihl jiné příčiny, i. nichž je zřejmo, že
chránili nikoliv bezpečnost carovu, nýbrž Proza
tímní Vlády. Připojili k lomu není třeba ničeho.
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Proč k dalšímu věznění carské rodiny byl vybrán
právě Tobolsk?
Předseda Prozatímní Vlády kníže Lvov odůvod
ňoval toto sídlo pobytu snahou zabezpečili carskou
rodinu: v Sibiři byl klid a v gubcrnátorském domč
pohodlí.
Kerenskij sám vypovídal: “Bylo rozhodnulo (na
tajném zasedání) najiti pro přesídlení carské rodiny
nějaké jiné místo a řešení této otázky bylo svěřeno
mně. Začal jsem o tom uvažovali. Zamýšlel jsem jc
původně převézli někam do centrálního Ruska,
maje na mysli statky Michaila Alexandroviče a
Nikolaje Michajloviče. Ukázalo sc, že je to zcela
nemožné. Prostě nebylo myslitclno samo převezení
carovo do těchto míst dčlnicko-sclským Ruskem.
Nebylo myslitelné ani převézti je na Jih. Tam byli
někteří zvelkoknížat a Marie Feodorovna a kvůli
nim tam již vznikla nedorozumění. Na konec jsem
se rozhodl pro Tobolsk.”
Nemohu pochopit, proč vézti cara někam jinam
než do Tobolska značilo vézti ho dělnicko-selským
Ruskem, a do Tobolska - to už nebylo dělnickoselským Ruskem.
Život v té době byl všude pln “nedorozumění”,

ale faktem zůstane, že všechny Nejjasnější Osoby,
které žily na Jihu, se zachránily, ježlo byly blízko
státních hranic.
Místo, kam měl být car odvezen z Carského Sela,
pečlivě se utajovalo před ním až do poslední chvíle.
Svědkyně Zanottiová vypovídá: “Oni doufali, že je
z Carského Sela odešlou někam na Krym, a toužili
po tom. Ani potom, když jíž je odváželi do Tobol
ska, ještě nevěděli, kam jc odesílají. Ba nikdo jim
toho nepověděl ani v té chvíli, kdy těsně před odjez
dem byli ještě v domč. Vím, že cara to rozčililo: žc
mu neříkají, kam vlastně jc vezou, a dával k vůli
tomu najevo svoji nespokojenost.”
Totéž o tom vypravují všichni ostatní svědkové.
Nezdá se trochu podezřelým takový zvláštní způ
sob péče o pohodlí druhých? Což paláce v Li vádii
byly méně pohodlné než gubernátorský dům v za
strčeném městě?
Často se stává, žc pravda, když se ji snaží lidé

skrýt, objevuje se celá v maličkostech, v detailech.
Plukovník Kobylinskij, líče odjezd z Carského
Sela, vypovídá: “Asi týden před odjezdem rodiny
z Carského Sela přijel k nám Kerenskij, pozval mne,
předsedu sovdepu (carsko-sclského) a předsedu
vojenské sekce carskosclské posádky praporčíka
Jefimova. Kerenskij nám řekl: 'Dříve než vám něco
oznámím, beru vás do slibu, žc všechno to zůstane
tajemstvím.’ Dali jsem své slovo. Tu nám Kerenskij
oznámil, že podle usnesení Ministerské Rady celá
carská rodina bude převezena z Carského Sela a žc
Vláda nepovažuje to za tajemství před demokratic
kými institucemi.”
Dopravil carskou rodinu do Tobolska byly pově
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řeny Prozatímní Vládou dvě osoby: člen Státní
Dumy Veršinin a pomocník komisaře Ministerstva
Dvoru Makarov. Ti dva sestavili v Tobolsku proto
kol o příjezdu, který podcpsal car.
Ale Kerenskij se pouze tím nespokojil. S těmito
jmenovanými osobami určil k doprovodu rodiny
ještě zmíněného praporčíka Jefimova. Proč? Koby
linskij, který tušil úmysly Kerenského, vypovídal:
“Jefimov jel proto, aby po návratu z Tobolska mohl
podali sovdepu (carskosclskému) zprávu o převe
zení rodiny.”
Hle, zde tedy spočívala příčina toho, proč carská
rodina ocitla sc v Tobolsku: mohl Kerenskij uby
tovali rodinu v krymských palácích? Jakou by po
tom podal zprávu sovdepu demokrat Jefimov?
Zbyl ledy jen jediný důvod k převezení carské
rodiny do Tobolska. To byl právě ten, o kterém
mlčeli jak kníže Lvov, tak i Kerenskij, zakrývajíce
jej ostatními již vyjmenovanými důvody: daleká,
chladná Sibiř, ten kraj, kam kdysi chodívali jiní do
vyhnanství.

§2
S carskou rodinou odjely do Tobolska tyto osoby:
1 . generál-pobočník Ilja Lconidovič Tatiščcv, 2.
dvorní maršálek kníže Vasilij Alcxandrovič DolgoStvrzenka, vydaná komisaři Jakovtcvu při zadríent Jejich Výsostí
Cara, Carevny a velkoknitny Marie Nikolajevny v Jekatěrinburku
VJckarérinhuriu dne 30. dubna 1918. - Potvrzení. ■ NižepoJcpsaoý předseda Uralské
Krajské Rady dělnických selikých a vojenských zástupců Alexander Cicorgijevič
Béloborodov převzal od komisaře Vicruskcho Ústředního Výkonného Výboru Va»j|jje
Vasiljcviče .lakovleva 1) bývalého cam Nikolaje Alexandroviče Romanova, 2) bývalou
carcvnu Alexandru Fcodorwnu Romanovnvou. 3) bývalou velkoknéžnu Marii
Nikolajevnu Romanovovou, jež jmenovaný' přivezl z Tobolska do Jeká té rin burku, kde
budou střeženy strážemi.
A. Békiborodnv. - (*'lcn Krajského Výkonného Výboru: Didkovskij

rukov, 3. osobní lékař dr. Jevgcnij Sergějevič Botkin, 4. následníkův vychovatel Petr Andrejevič Gilliard, 5. dvorní dáma hraběnka Anastasie Vasiljevna Gendriková, 6. dvorní předčítatelka Jekatěrina Adolfovna Schneiderová, 7. vychovatelka
Gendrikové Viktorina Vladimirovna Nikolajcvá, 8.
chůva Alexandra Alcxandrovna Tcgfevá, 9. její po
mocnice Jclizavcta Nikolajcvna Ersbergová, 10.
komorná Maric Gustavovna Tutclhergová, 11. carevnina pokojská Anna Stčpanovna Demidová, 12.
carův komorník Tcrentij Ivanovic Čemodurov, 13.

jeho pomocník Štěpán Makarov, 14. carevnin ko
morník Alexčj Andrejevič Volkov, 15. následníkův
lokaj Sergej Ivanovič Ivanov, 16. lokaj k obsluze Učti
Ivan Dmílrijevič Sčdnčv, 17. následníkův pěstoun
Klemcníij Grigorjcvič Nagornyj, 18. lokaj Alcxčj
Jcgorovič Trupp, 19. lokaj Tjutin, 20. lokaj Kiselcv,
21. lokaj Dormidontov, 22. lokaj Jermolaj Gusev,
23. sluha Franc Žuravskij, 24. kuchař Ivan Michajlovič Charitonov, 25. kuchař Kokičev, 26. kuchař
Ivan Vereščagin, 27. kuchařský učedník Leonid
Sčdněv, 28. sluha Míchají Karpov, 29. kuchařovi
pomocníci: Sergčj Michajlov, 30. Franc Pjurkovskij,
31. Terechov, 32. sluha Smiř nov, 33. písař Alexandr
Kirpičnikov, 34. holič Alexčj Nikolajevič Dmilrijev,
35. správce šatny Slupcl, 36. správce dvorního skle
pa Rožkov, 37. služka Gendrikové Paulina Mežancová, 38. a 39. služky Schneiderové Jekatčrina Živa-

ja a Marie (jména neznám).
Pozdčji přijeli do Tobolska: 40. učitel angličtiny
Sydney Ivanovič Gibbs, 41. dr. Vladimír Nikolajevič
Dercvenko, 42. dvorní dáma baronesa Sofie Karlovna Buxhevdcnová, 43. komorná Magdalena Francevna Zanottiová, 44. pokojská Anna Jakovlevna
Ulkiná, 45. pokojská Anna Pavlovna Romanová, ale
tčmlo třem posledním nebyl k rodinč v Tobolsku
dovolen přístup.
Tatiščev okamžitě odpověděl kladně, když se do
věděl, že na něho padla volba carova. Pozdčji, když
byl oddělen od rodiny a uvězněn ve věznici, narážeje
patrně na rozmýšlení Naryškinovo, říkal svému spo
lečníku ve vězeňské cele: “Při takové blahosklon

nosti panovníkově jak jen si mohl někdo dovoliti
mu drze odepříti v tak těžké chvíli? Bylo by nelidsky
Černým nevděkem za všechna dobrodiní ideálně
dobrého cara dokonce jen přemýšleli nad takovým
návrhem; nutno bylo pokládali jej za štěstí.”
Kerenskij vypovídal: “Caru jsme nečinili žádných
obtíží ve volbě těch osob, které chtěl vidčti kolem
sebe v Tobolsku. Dobře se pamatuji, že první osoba,
kterou si vybral, nechtěla s ním jet a odmítla jeho
volbu. Rozhodně tak tvrdím. Zdá se mi, že tou
osobou byl právě Naryškin. Car si tedy vybral Tatiščcva. Tatiščev souhlasil. Považuji za důležité, pane
vyšetřující soudce, abyste zaznamenal toto: - Tatiš
čev choval se vůbec důstojně, jak se slušelo, což
tenkrát v carově okolí bylo řídkým zjevem.”
14. srpna carská rodina odjela z Alcxandrovského
paláce na několika automobilech pod ochranou 3.
Pobaltského dragounského pluku.
Odjezd z nádraží byl stanoven na 6.10 hod. ráno.
Byly připraveny dva vlaky. Oba jely pod japon
ským praporem. V jednom byla carská rodina, prů
vod, část služebnictva a rota 1. tělesného střelec
kého pluku, v druhém - ostatní služebnictvo a roty
2. a 4. pluku.
Ve vagoně mezinárodní společnosti expr. vlaků
byla vyhrazena carské rodině čtyři kupé. S ní v tom
vagoně jeli Demidová, Tcglevá, Ersbergová, Čemo

durov a Volkov.
Vlaky zastavovaly na malých stanicích. Delší dobu
síály jen v polích.
Cestování “dělnicko-selským" Ruskem proběhlo
bez nehod. Jen na stanici Zvanka železniční dělníci
přáli si včděti, kdo jede ve zvláštním vlaku. Dově
děvše se to, klidně odešli.
Ve stanici Tjumcň vstoupila rodina na parník
“Rusj” a přijela do Tobolska 19. srpna ve 4 hodiny
odpoledne.
Při příjezdu nebyl dům ještě připraven k jejich
pobytu. Rodina ztrávila několik dní na lodi a pře
stěhovala se do domu až 26. srpna. Carcvna s ná
sledníkem jela kočárem, car s kněžnami Šel pěšky.
(pokračování v pffftich číslech)

Modlitby
Odpočinutí věčné dej svým

vířným zemřelým, ó Pane,
ať odpočívají ve svatem pokoji.
A svitlo věčné aťjim svítí!

Ježíši,

všechno z lásky k Tobě, s Tebou a pro Tebe!
Všechno k

Větší Cti a Slávě Boži!

O. A. M. D. G.
115

Recept na

VELIKONOCE
ZADEČEK

Z BERÄNKA NEBO KŮZLETE

Odděl od mladého beránka neb
kůzlete přední čtvrtku lak jako od
zajíce, zadeček čisté přemej a osol,
dej na dno pekáčku dvě čisté loučky,
poklaď ho povrchu kousky nového
másla, podlej ho trochou vody a nech
ho péci; mezi pečením ho několikráte
obrať, přimáčkni pak na vařečku
kousek másla i masti jím zadeček až
se tento pěkně do zfatova upeče a
zapění; nesmí se však dlouho péci;
sice není chutný; může-ii to býti,
nechť se peče na rožni ♦ jest tak
chutnější. Na stôl dej k němu misku
želeného salátu. . Tak se také
připravuje o velikonoci beránek ku
svěcení.

i 326

Magdalena Dobromila
RETTIGOVÁ
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OD LEDU a
PROČ V BOXU
MODLITBY
(TABERNÁKL
VR1NGU)
Jednotlivě v čísle otiskujeme
modlitby (vesměs z obyčej
ného římsko katolického Cyrilometodijskiho kancionálu .jak
ho stačila vydat Charita v roce
1968. ještě předl ím. než některé
purisujícía racionalisující prou
dy po 11 vatikánském koncilu
zasáhly živý zdroj lidové zbož
nosti i zde, ne ■ li v samém srdci,
tedy najisto ve špejchárku její
paměti). Tyto modlitby neotiskujeme samozřejmě jen pro
jejich hodnotu estetickou - a už
vůbec nějako "hec"! - ale jako
Živý zdroj, ba přímo tryskající
pramen duchovní síly a nutné
obnovy srdce našeho moravské
ho (českého. slovenského...) a.
chcetne-li. stále ještě anebo už
zas znova i evropského člověka
sklonku už Druhého tisíciletí
od příchodu Kristova.
Co nás však -as nám i pal mé
i leckterého zc čtenářů - při je
jích přetištění - a pročítání ■
v "slovesné ■ kulturním“ kon
textu určitě překvapí, je jejich
síla - nejen co do mravnosti
božská, jejich včkuvěčná milost ■
nost a strašná pravdivost du
chovní, ale i přímosamsonovská
- či herku lovská ■ stručnost a
pádnost (neboli mužnost!)
poetická: zkrátka bezděčná
lekce - tvořivosti (čili poesie)
takto (coram pttpulo) vlastně
ni kdy net išlčné - před veřejností
■ Í6rem občanů - zjevený sva
todušní dar krásy. Ovšem, je
to stará zkušenost trojičné
dimense všehostvořenéhosvčla
■ Otec a Svn. Nejvyšší Dobro A
Nejhlubší Pravda nejsou nikdy
bez Krásy ■ čili, bez Sv. Ducha ■
bez onoho nejširšího rozpjetí
Duhy. která v sedmselsedmasedmdesát i paprscích svéhospekira (od íH/hzčervenosli až po
«/ír<ílialovosl) ■ jediným rázem
• zrcadlí celý svět i osud Člověka
vcelé jeho komplexitě a jedi
nečnosti: v jásavém bezpočtu
kosmických analogií i v jedi
nečnosti (věčného, i v každé
vteřině nového) Tělem UČiněného slova.

Neboť to je největší paradox
našich modliteb: zatímco s po
stupujícími staletími, desetile
tími, roky tištěné slovo stále víc
a stále samozřejměji vykázalo
modlitbu jako projev nejen slo
vesný. ale i Samého - inkamova něho - Slova do povážlivých
hájemství stále spccialisovanějŠích (vydělenějších a... vydčděnčjších!) všech těchv pergame
nu či kůži vázaných barokních
špalíčků, nazarénských same
tových zpěvníčků (se stříbrným
kováním v rozích)... až nakonec
našich nevýslovně ubohých,
umudlaných. potrhaných cha
rit nich “paperbacků" - ještě
z dob totality (lemujících až po
dnes naše kostelní lavice) - za
tímco modlitby vydané tiskem
v kontextu časopiseckém, kniž
ním. běžně "kulturním"jsoustále ještě v naší době něco jako
mimo své rodné z<x> po dálnici
pochodující Przewalského kůň
- pak s druhé strany už po staletí
ruce, jazyky a srdce našich prapradědů a praháb, našich babi
ček -živých anebo už zemřelých
- a sem tam ještča nebo užznovu
i našich matek, sester, bratří bez jakékoliv snahy a potřeby
reflektovat hrdě, pyšně či do
konce chlubivě tento poklad na
forbínčobecné kultury, udržují
svět obecné, římsko ■ katolické
modlil by živý - i po takřka dvou
tisíciletích - ve svém každoden
ním ztišení, pícinltánf (strá
nek skutečných i imaginárních)
v - skrytém i sborovém - roz ■
jímání, rc-citování, anebo,
řečeno slovy jedné překrásné
modlitby (otištěné v tomto
čísle), v ustavičném "posvě
cování", '‘uzdravování", (ale i nanejvýš moudrém:) "opájení",
"ohmývání" a “posilňování"
svých duší (i duší svých dra hých
a - bližních!) - a ti všichni
pak tímto aktem modlitby • UŽ
ne "každý sám ve své noci"-ale
všichni ■ udržují, pomáhají
udržet náš lidský svět (jak
koliv často i nelidský!) nejen ja
ko stvořený, a do hříchu a smrti
padlý, nýbrž ve vševykupujíci
naději a jednotě Církve - jediné
i trojí: lady na Zemi, v Očistci i
v Nebi! - tohoto (a právě Obětí
a Modlitbou!) živoucího, nejvýš
Tajemného Těla Kristova.

RINGU
Z

Stojíme a žasneme nad bo
hatstvím. nedoberností. nádhe
rou. ušlechtilost ía, ano - milostností tohoto pokladu. I ti z nás.
kterým je snad uzavřen svět víry
- neodolají nejspíš lomu hlu
binně lidskému chvění a prarytmu. odněkud povědomému
střídání výdechů a vdechů,
ztlumenému i zas rozjásanému
tepotu srdce, ukrytému v řád
cích námi přetiskovaných mod
liteb ■ které jako by snad ani
neměly být vynášeny na světlo
Boží, do tržiště hodnot příliš
pomíjivých, tržiště marností (a
senzací). Neměly - opravdu?
A?c komu vlastně náícží Svět,
Obecnost. Kultura ■ ne-li Bož
ství činěnému Člověkem (člo
věku usilujícímu odvěce po
hodnotách božských) ■ vtě
lenému slovu? A nevyhnal
Kristus z tohoto předdvoří
obecného Chrámu, z naší lidské
komunity právčvšechny kramá
ře a penězoměnce - anebo snad
couvl zbaběle kamsi do úst ran í?!
(Do: reservace?!) Ano: Kult a
Kultura ■ Náboženství a Uměni:
Magdalena vyhnaná (pohorše
ným Jidášem) či sama (před
sebou) rouhavě nebo malověrně
prchnuvší od nohou svého jedi
ného Mistra (vtělené Krásy)-■:
Netrvá tato neblahá rozluka
pro lidstvo, prozástupy (Čechy.

Slovensko. Moravu... Tvropu:
svět křesťanský ■ i ten vpravdě
už nekřesťanský!) již příl iš dinu ho!? Cos tím uděláme: co mů
žeme udělat my?!
Modlitby ■ dá li Bůh v našem řecko-římsky kato
lickém BOXu nehodláme laklo
"mezi řádky“ tisknout jenom
v tomto našem 1. čísle (: poprvé
a naposled). Jestliže jsme pro
první číslo připravili soubor
(vlastně jen chudý výbor) toho,
“co žije’’ i dnes, co opravdu
denně jc "modleno" tisíci a
miliony srdcí (V Srdci Jediném
a Nejvyšším!) k - doslova:
krvaví zasloužené Boží Cli A
Slávě, a hlavně co živý výkon
obcování člověka s Bohem (už
zde!) - ve st.ovf. - jestliže ledy
frekventujeme (jako jen ztiylé
pilíře a obvodovézd i. či zas skvě
lé fragmenty druhdy obrov
ského. nádherného chrámu)
přece jen • i v té tříšti - im

posantní! resťzbožnosti člověka
(Moravana. Čecha. Slováka...

Středoevropana... F.vropana...
Všeobecného Kosm ického Svěuxdkíana) na konci XX, stolel í
(od příchodu Kristova), pak se
od této naší - poněkud civilní ale zas i spravedlivě v čas
duchovního hladu na jedno
potřebné se omezující - zboinašli. zbofno.m"posmx>derního
llovika" v příštích číslech
odchýlíme do oblastí jiných v prostora i Čase odlehlejších.
Je tu (velmi stručně) samo
zřejmě svět modlitby starokřesťanské. ranč i pozdně
středověké, barokní ■ ale jsou
třeba i umělé (a dnes znovu
krásné) přísné slovní architek
tury (poněkud chladné i zas ro
manticky vznícené či sádrově
uluhlé: mystériumsvatéhoKiVe
signalisující!) zbožnosti stolen'
XIX. -jesvět křesťanského Vý
chodu, Byzance. je ■ liturgicky
přeskvělé • Pravoslaví. Výsostné
Vytržení Orthodoxie ■ jsou i
modlitby koptských a afrických
m nich ů. mod lit by misiíald. ald.,
ale. co především ■ vedle toho
všehoa nad tím vším (kdozpívá.
dvakrát se modlí!) - je i ještě
snad nedobernější ■ svět kan
cionálů. zlxržné písně, církev
ních zpívá - té Poesie (stejně
neviditelné a le o toslyšitelnéjš í,
tomu kdo slyšel chce ■ nejen
slyšet a\eposlouchat'.: kdož mů
žeš pochopili, pochop!), která
je ja ksi poesii in státu nascendi.
té Poesie, která už - nejen co do
jména - jevtčlcná tvořivost, tvo
řivost sama (tvořivost v Slově,
v utváření Slova) • a tedy poksip.
par excellence.
Čtenáři, přítel i. bratře: lo tedy
asi jsme chtěli říci svými ■ našimi
- mezi odstavci a řádky - v našem
BOXu zveřejňovanými mod
litbami. Ještě se vrátíme. A
kdo snad nezaslechl* hned na
poprvé (bud si stokrát "nevěřící"
či "věřící"). co jimi ve své nejen
horizontále, alcitranscendenlále
■ řečeno s Vladimírem f lolanem
- "země praví" ("k čemu všechnu
til!"). dávej pozor ■ přcspříště
nelvo příšič ■ možná i ty všechnu
1 u Nejvyšší Mihni. Pravdu. Krásu
(zpíváno pro změnu se superkritickým Viktorem Dykcm):
"jednou uslyšíš".
-jZk-
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WORKSHOP PRAGUE
A UMĚNÍ ŽÍT NA
KONCI 20. STOLETÍ

JAK DÁL VE VYKRÁ
DÁNÍ KULTURNÍCH
PAMÁTEK?

"Čeští architekti znají pro

Po "vítězném" únoru 1948
došlo v naší republice ke zná
rodněni obrovského počtu hra
dů, zá mků, tvrzí, paláců. Zhruba
můžeme počítat se třemi tisíci
objektů. Z tohoto počtu bylo
vybráno 139 nejvýznamějších
památkových objektů, které
byly zpřístupněny veřejnosti a
prezentovány s původním za
řízením (např. zámek Buch
lovice. Telč) a nebo byly "nain
stalovány" ze svozového mobi
liáře (zámek Boskovice, Milotice, Vranov nad Dyjí). Období
let 1945 ■ 1950 je charakterizo
váno velkým přesunem zámec
kého mobiliáře, dochází k vytvá
ření svozů a tzv. sběren, kam se
z "méně” význačných objektů
sváží nábytek, starožitností,
zkrátka vše, co zůstalo v ob
jektech po roce 1945. Zde vzni
ká pivní etapa vykrádáníkulturního bohatství. Ne vždy opatrně
a s respektem jsou mobilie cit
livě zapisovány do seznamů.
Icdaco se “ztratí” a pod. Ani
druhá světová válka nenapáchala ta k velké škody na kult urním majetku jako období po
roce 1945, kdy většina histo
rických objektů je původními
majiteli opuštěna a kultura
tak přechází "do rukou lidu”.
Připomeňmě si osud zámku
lednice a Jaroslavice. Sbírky,
které dříve šlechtičtí majitelé
sbírali postaíetí.stčbujíse mezi
lidajes nimi nakládáno tak, žc
slouží pro potřeby v zeměděl
ských usedlostech, např. por
celánové mísy původem z Číny

blematiku. jsou dostatečné
citliví, ale nenaučili se žít na
konci 20. stolet í. Je jasné patrné,
že měli velmi omezenou mož
nost kontaktu s vývojem pro
fese v zahraničí." píše v hod
nocení Workshop Prague 91 svolané mezinárodní konzulta
ce pro strategií urbanistického
rozvoje Prahy - porota. Jejími
členy jsou sami Češi (jeden na
konci 20. století žijící v New
Yorku), a přesto v tomto políč
ku krajanům nerozumím dvčma
věcem: zda vývoj profese zna
mená, že architekt konce 20.
století tvoří lepší budovy než
architekt dejme tomu koncem
16. století, nebo to, že je lépe
oblečen, a dále, proč je svě
táckou zbraní omezeného kon
taktu se zahraničím vypáleno
právč proti architektům, kteří
v minulých letech vyhrávali
prestižní evropské soutěže, kteří
v zahraničí pobývali či o kterých
pochvalně psal profesor columbijské university Kenneth
Framplon.
Atak.zdáse.sejurovánívyužilo pro další budování obran
ných okopů v nevyhlášené válce
Mistrů se žáky. Žáci byli méně

drzí než Bořili a Nouvel, kteří se
tak líbilúžádnéumčléhorizonty
na hranách kopců. Prásk. Žádné
bulváry k Ruzyňskému letišti.
Prásk. Žádné používání fixů a
samolepicíchfólií. Prásk. Záko
ny logiky jsou neochvějné. Čes

ké práce jsou jiné než. cizí, a
ledy špatné.
Ajejím tvůrcům lak nezbývá,
než vykopnout dveře do světa
z veřejí, v průvanu si vymnout
prach z očí a naskočil na tobo
gan končící v želatině Bofillů a
dalších, co se již na učil i žít v léto
době. Českou (a moravskou)
poetiku a přemýšlivosl nutno
po cestě vyprat vAriclu, aby
jim tam dole nesmrděla.
Petr Pelčdk

slouží jako krmítko pro drůbež
a pod.
Uplyne dlouhá doba, skoro
čtyřicet let, a o památky na zá
kladě sběratelské horečky v Zá
padní Evropě dochází ke zvý
šenému zájmu. Památky pro
mnohéohčanyzačínajíbýt zdro
jem příjm u a tam, kde není mož
no je vyvézt přirozenou cestou,
lak prostě jsou vandalsky od

cizeny a propašovány na západ
ní trh. V období let l970-80se
průměrně v kraji vykrade jeden
až dva památkově chráněné
objekty, (např. Jaroméřice nad
Rokytnou, Telč) a vzhledem
k tomu, že zatím nedocházelo
kc specifikaci, tak mobilie
nebývají houfně převáženy za
hranice a zůstávají na našem
území. Snahou kríminalistů je
jejich vypátrání a vrácení cen
ných předmětů zpět na objekt
(zámek Telč).
Ale po roce 1989, kdy do
chází k uvolňování cestovního
ruchu a otevření státních h raní c
a k odstranění tzv. "železné
opony", rapidně narůstá trestná
čin nosí v ČSFR, parná! kyše do
slova houfné stěhují za hranice
naší vlasti a za nemalý obnos se
tam prodávají. Cena v Kčs je za
hranicemi recipročnív hodnotě
DM Proporovnání uvádím sta
tistiku krádeží vloupáním, kte
rou zveřejnilo oddělení krimi
nální služby policie v bývalém
Jihomoravském kraji. V roce
1989 jsou vykradeny 4 pa
mátkové objekty se škodou
16 600.- Kěs a již za rok je vy
loupeno 8 objektů se škodou
11 milionů Kčs. Obdobná šitu •
ace jc u kostelů, far a kaplí.
V roce 1989 2 případy, škoda
22000,- Kčs, o rok později již
35 případů seškodou 2 mil. 136
tisíc Kčs. A v minulém roce
pouze za I. pololetí 44 vloupání
sc škodou l mil. 723 tisíc Kčs. U
zámků a muzeí je lo 9 velkých
vloupání se škodou 4 mil. 334
tisíc Kčs. Na vypátrání pacha
telů je od roku 1990 účasten i
Interpol, kterého jc ČSFR čle

nem. Odborníci z léto organi
zace předvídají, že bude-li tato
trestná činnost nadáte takovým
tempem pokračovat, interiéry
hradů a zámků, muzeí budou
doslova prázdné (viz Západomoravské muzeum v Třebíči,
které bylo za poslední dobu již
třikrát vyloupeno).
Jak této situaci odpomoci?
V současné době existuje asi
5<»0 firem, které montují různé
druhy zabezpečovacího zaří

zení, po užívajíkvalilní techniku
dovezenouz ciziny, dodávajívícesmyčkové stavebnicové mi
kroprocesorové ústředny se zá lohovými akumulátory, kódové
ovládací zámky, infrazávory.
detektory tříštění skla, vysoce
výkonn é sirény a optické hlásiče.
Některé firmy poskytují bezplatnýzáručnía dlouhodobí po
záruční servis. Montáž je pro
váděna v krátkém termínu a sco
možná nejmenšimi zásahy do
zabezpečovacího objektu;v na
šem případě se jedná vždy o
památkově chráněný objekt,
kde je řada cenných architek
tonických a výtvarných prvků.
Zájemci ozabezpečení svých
objektů, ať historických nebo
jiných, mohou se obrátit o po
radenskou službu na Policii CR,
správu Jihomoravského kraje,
na oddělení ochrany objektů,
jmenovitě na majora ing. Jiřího
Skokana nabo na kpt. Lubomíra
Horáka v Brně, Kounicova ul.
č. 24. 'J ato složka policie ■ 1ak
aspoň slibuje odborně poradí,
popřípadě doporučí systém,
organizaci, která by realizovala
zajištění našich objektů proti
zlodějům.

Dr. Ing. Miloslav Housovský

MÁ SVÉ DĚJINY
Josef válka: Dějiny Modíl 1. Středověká Morava.
Vlastivěda moravská, nová lada
■ 7.cmčalid, svazek S,Muzejnía
vlastivědná společnost Rrno
1991.
r-ut,

1 když se o téhle skutečnosti
několik desetiletítaktně mlčelo.
Morava má své dějiny. Od po
sledního vydánísou horných dějin moravského markrabslví
z pera Rudolfa Dvořáka uply
nulo téměř století. Mezitím se
mnohé změnilo, mimo jiné i to,
že Morava přestala existoval
jako politicko-správníjednotka.
avšak modernější syntéza mo
ravských dějin sepsána nebyla.
Ačkoliv četné moravské insti
tuce měly v "plánu” předepsáno
zkoumání minutých dějů téhle

pKěhlěď

o situaci na úseku krádeži vloupáním do památkových a církevních objektů na Jižní Moravi
Rok:

1989

Počet napadnutí: celkem:
Škoda v Kčs
Objas.
%

Napad

6

1

16.6

38 600

Památková objekty:
Škoda i- Kčs
%

Napad Objas.
4

0

Napad.

Kostely, fary, kaple atd
Škoda r Kčs
Objas.
%

0.0

16600

2

1

50.0

22000

35

9

25,7

2 176 100

44

11

25.0

1 723 400

1990

43

13

33.2

13679 100

8

4

50,0

11 503 000

1991 ‘

53

15

28,3

6 057 400

9

4

44,4

4 334 000

*k l. červnu
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opomíjenézemčak jednotlivým
problémům byla publikační
činnost poměrně bohatá, teprve
koncem minulého roku začala
Muzejní a vlastivědná spo
lečnost v Brně vydávat dlouho
očekávanou Vlastivědu morav
skou v nové řadě, která byla
nazvána Země a lid. Nová řada
má zahrnout Moravu od živé a
neživé přírody přes kompletní
dějiny až po všechny kulturní
projevy, včetně národopisných.
Z dvanácti plánovaných svazků,
ani ne moc překvapivě, vyšel
nejdříve svazek pátý ■ Dějiny
Moravy l.jchožautorem je uni
verzitní profesor Josef Válka.
První díl "Dějin Moravy" se za
bývá obdobím od počátků dčjin
do roku 1526. Další historické
svazky Vlastivědy jsou rozčle
něny na období 1526 -1848 (6.
svazek). 1848 ■ 1918 (7. svazek)
a od roku 1918 (8.svazek), k to
mu přistupují svazky o pravěku
Moravy (3. svazek) a počátku
moravských dčjin (4. svazek).
Jak autor sám přiznává, jeho
kniha nemůže nahradit vyčer
pávající syntetické zpracování
moravských dčjin ani chybějící
příručku. Ale v současné době,
kdy jsou dostupná, a to ještě
těžce, pouze vysokoškolská
skripta téhož autora, je nutno
používal uvedenou knihu. I když
jako příručku není zamýšlena,
autor její skladbu ať vědomě či
nevědomě lom uto účel u troch u
přizpůsobil. Například kapitoly
o prehistorii Moravy a Velko
moravské říši jsou pouze infor
mativního charakteru a slouží
jako úvod k textu o středověku,
ale jak vyplývá z edičního plánu
Vlastivědy, budoujimvčnovány
zvláštní svazky Proto by bylo
možná lepší uvedené kapitoly
vynechat a věnovat se přímo té
matu.
Toovšctn nemění nic na fak
tu, želá hle reprezentativní pub
likace je nejlepší z toho, co do
posud k moravskýmdějinámvyšlo. Kniha čerpá z moderních
poznatků historické vědy po
sledních desetiletí. Koncepce
Válkových Dčjin Moravy je po
stavena na existenci Moravy ja
ko v určitých obdobích více či
méněsamostainézeměv rátnei
českého státu, později Koruny
české, kde tvořila specifickou
geograficko-polilickou jednot ■
ku, přestože byla pevně zako
tvena v celku českého soustátí.
Jsou popsány i zvláštnosti
sociálního a náboženského
vývoje spolu s kulturní svébyt
ností Moravy a zajímavý je také
proces formování zemského
vědomí, jehož, nositeli byly stavy.
Velmi cenná je bibliografická
příloha, která podává přehled
základní literatury a pramenů
ke studiu moravských dějin

Jediným drobným nedostatkem
jc. ž.c vedle rozrodu údělných
knížat a přehledu olomouckých
biskupů by bylo dobré uvést i
přehled moravských markrabat.
popřípadě Českých králů vlád
noucích přímo na Moravě, a
dále přehled nejvyšších morav
ských úředníků, kteří jsou
lak důležití pro dějiny Moravy,
zvláště v 15. století. Také se
vyskytuje určitý nesoulad mezi
datacívlád olomouckých bisku
pův textu a v přehledné tabulce
(například Tas Černohorský
z Boskovic nebo správce bis
kupství Jan Filipec Pruisz).
Nezbývá než doufat, že tahle
první hvězdička na moravském
nebinezůstaneosamocena a br
zy bude následována dalšími
svazky Vlastivědy moravské, záslužného, byť by se mohlo zdál,
že i trochu litánskéhodíla oprav
dových vlastenců, kteří vydali
"Dějiny Moravy" bez ohledu na
finanční ztráty.
Pavel Kocman

ADRESA
LITERATUŘE FAKTU
Pozn.: Článek vznikl jako
přímá reakce na slavkovskou
konferenci spisovatelů literatttiy
faktu, jejími byl autor hostem.
Neexistuje citlivějšího baro
metru o stavu společnosti, než
je literatura A to snad zvláště
literatura faktu. Je toprávěona,
která okamžitě reaguje na po
třeby, achccme-li, zájmy společ
nost i. Odráží sc v ní hmatatelně
momentální stavy, kterým i spo
lečnost prochází. Zájem o hislorii, i když vlastní, není jevem
všeobecně trvalým, ale je vždy
navozen určitým klimatem. Li
teratura faktu, čerpající svými
náměty z historie, má své vr
choly právč proto v určitých
vlnách či etapách.
Jsou to především ta olxiobí,
v nichž historie supluje vědomí
kontinuity a příslušnosti indi
vidua k národu ve chvíli ohro
žení jeho existence. (A to
nejenom existence společnost i,
ale > individua.)
Říká se. kam nemůže čert,
nastrčí ženu. Aledalohysetaké
říci ■ kam nemůže historik,
nastrčí autora literatury faktu
On totiž, na rozdíl od pra
vovčrných historiků, nemusí
určitou skutečnost uctívat jako
jedinečnou, neměnnou a věč
nou, ale je mu teprve východis
kem pro jeho další práci
Tak zatímco nález zrezivělého
meče představuje pro historika
pouze památku ze třináctého
století, charakteristickou pod

louhlými vrypy po celé délce
ostří, uloženou v hrobě ne
známého velmože, jehož skelet
vykazuje slovanské rysy (což
samoosobčnenímálo),v rukou
autora literatury faktu se stává
vražednou zbraní, kterou není
nemožno podsunout například
Přemyslu 1. Otakarovi. (Samo
zřejmě tento příklad dosahuje
hranice absurdna a není možné
jej brát doslova. Chtěl jsem jen
říci, ž.c autor faktu může to, co
je historikovi zapovězeno. Toliž
popustit uzdu své fantazii )
O tom. že je lit. faktu závislá
na momentálním stavu spo
lečnosti. svědčí i skutečnost, Že
jejíautorsi nemůže dovolit psát
například o Komenském, když
o takovéto téma nenív současné
době zájem, ale daleko spíše
podlehne konjunktuře témat
jako jsou Jan Masaryk. Beneš,
Uácha.Tisoa řada dalších, kte
ré určuje trh. Na vašem setkání
bylo naznačeno, i když nevím,
do jaké míry přijato, že kníhaje
zbožím. Musíme to uznat jako
nevyhnutelný fakt, který po
stihne všechny, kdož se s ní
dostávají do styku. Od spiso
vatele přes nakladatele až ke
čtenáři. Ale současně je nutné
si uvědomit, že i téma je zbožím.
Především u autorů lit. faktu.
Ne tak u básníka či prozaika. O
tom dostatečně svědčí naše pří
tomnost. kdy trh je zaplaven
spoustou knih snažících se tu
seriozně, tu spíše bulvárními
praktikami poodhalit roušku,
klerá zahaluje posledních pa
desát let naší historie. Bohužel
však většina těchto knih jc za
měřena spíše na finanční uko
jení autora, hnaného snahou co
nejvíce vytěžit ze senzacechlivosli čtenářstva. Musímesi při
znat. že kvalita, serióznost
určitého t it u lu a jeho čtenářská
úspěšnost nejsou shodné atri
buty. často slojí proti sobě
v přímém rozporu.
Nevím, přísluší-li mi apeloval
na vás jako na literární autory.
Domnívám sc však, že skuteč
nost. v níž žijeme, vyžaduje ne
toliko literaturu zaměřenou na
exkluzivní témata, ale přede
vším literaturu zaměřenou mo
rálně noeticky. Mravní obroda
tohoto národa jc totiž bez
podmínečně nutná. Devastace
individuálního vědomí jako
dědictví minulých let je nato
lik silná. Že sama o sobě zne
možňuje jakoukoli další cestu ■
chceme-li do Evropy, ale spíše
k člověku samému, k jehosebeuvědomění a poznání. A právč
lato morálně noelická funkce
ve většině soudobých prací,
kleré na sebe berou štítek li
teratury faktu, povážlivě absen
tuje. Jistě, je možné tato dílka

nazývat pseudoliteraturou a
opovážlivě nad nimi ohrnoval
nos. ale to ještě samo o sobě
nepřináší vítězství. Jediným
účinným prostředkem tu, zdá
se, zůstává vaše opravdu tvůrčí
práce, vázaná na vědomí odpo
vědnosti vašich děl. Myslím si
totiž, že.postupně musí zvítězil
kvalita nad kvantitou a tato
módní vlna sc přelije. Šanci na
přežilí pak mají pouze autoři,
kteřísivčas uvědomí.žezákladním kriteriem jejich díla musí
být poznání. Tedy schopnost
autora nejenom se obracel do
minulosti, ale vystavět svouprací mi >st mezi přítomností aminulostí tak, aby bylo opět možno
říci 1 lisloria magistra vilae.
Tomáí Kubíček

DIVADLO
BEZ TRAGEDIE:
TRAGEDIE DIVADLA
Poznámka k divadelnítradici
Změněné ekonomické prxlmínky jsou sice důležitou, ale
přecejenvnějšíokolnosiív úva
hách o budouénosti našeho di
vadla. Podstatnější zdají se mi
"okolnost i vnitřní", ledy to, čím
divadlosvoji ocilcnci, působnost
a působivost zdůvodní. Odkazy
na divadelní tradici a hy polet ickou potřebu jejího uchování
jsou dnes ke slyšení ncjčasléji.
Jako divák si kladu otázku, co
vlastně má být pro mne zadírá■
něno, aby moje přítomnost
v hledišti nebylajen příspěvkem
k existenčnímu zaj ištění zamést nancův oboru konscrvace diva
delních budov a jejich provozu.
Pouhé navštěvování divadla
bez ohledu na "provozovaný
kus" je možné i pochopitelné,
je-li motivováno třeba touhou
po narušení každodenních ste
reotypů, vzdorem všednosti,
společenskou prestiží, návykem,
fandovstvím, únikem z osamě
losti. potřebou předvést se
v nových šatech nebo nevy
světlitelnou přitažlivostí pro
středí a atmosféry divadla. To
vše je jistě součástí divadelní
tradice, ale to podstatné, co ji
tvoří, se přece jen odehrává na
jevišti a jen toho se moje otázka
týká.
V mém, tak říkajíc. ryze sou
kromém pohledu na divadelní
tradici je konstatování tema
tického odklonu od velikosti
k malosti osudové a souběžného
zanikání katarsního účinu, oné
"primitivní" citové očisty, v niž
se probouzía oživuje soucit nost.
Ano. soucitnosl "moderní
ho“ Člověka je otupena. Příliš
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mnoho smrtí, o kterých je denní
informován, ji nepřirozcnč
přirozeným způsolxmi oslabují
a ničí. Soucitnost je také nero
zumná. A tento sbiv má svůj
výraz v "moderním" divadle.
Co tedy mohu očekávat
v osvícenských budovách, kde
pláč je přijatelný jen v šatnách
hereček? Čirou racionalitu mo
delových dramat, amidramat.
absurdních her. postavy, jimiž
jesdčlován názor politický, filo
sofický. analýzy psychologické,
sociální, ideoiogisované nebo
jen zobrazené příbčhy z his
torie. Škleby a posmčšky nad
vším a ničím? To vše je ovčřené
a možné, a le nelze přehlédnout.
že resignaci na soucit již násle
duje resignace na rozum Nejprogresivnčjší divadla se ch lubí
ryzí divadel nosil, jakousi "hypertrofií audiovisuálnč", při
které se s herci zachází jako
s technickými divadelními pros
tředky a divák nejen že nemá
s kým soucítit, ale koneckonců
ani čemu rozumčt
Čeho se tedy dovolávám? Di

vadla byť jen chabou silou
vzdorujícího pádu. Má to ve své
tradici.
A jinak: Bez pláče nebudou
koláče.
Mirolav Holman

ŽALMY

NANOVO
PŘEBÁSNĚNÉ
Pri posledncj večeři sa Spa
sitel' modlil a spolu so svoji mi
učeníkmispieval žalmy, ba před
smrťou vyjádřil hrůzu svojich
múk na kříži liež slova mi žalmu:
"Otče můj, otče můj. prečo si
ma opustil?"
Kniha Žalmov tvoří samo-

statnú. naprick tomu integrálu u
súčasť Starého zákona, odtia)'
preberá texty i křesťanská
liturgia. V prvých storočiach
curópskeho středověku sa 150
kánonických žalmov spievalo
výlučné len po latinsky, no už
od 9. storočia sa presadzujú ich
překlady do nárt xl nýchjazykov
Sprvu doslovné - do prózy,
neskórsa začínajú prcbásůovat.
Ncčudo přelo, že Žalmy patria
medzi prvé překlady dň staroslovenčiny (9. storočie). že o
jeden z najprvších p<teličky zaujímavých prekiadov Žalmov sa
pokusil už Vavřinec Benedikt
z Ncdožier(v r. l60t>. pudla hu
manistického vzoru použil časomieru). Napokon. Žalmy pa
třili k výrazným tnšpiračným
zdrojom vtacerých moderných
slovenských poetov ■ Andreja
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Sládkoviča. Karola Kuzmányho. Vladimíra Roya. Pavla
Országha 1 lviezdoslava. Valen
tina Beniaka A Icraz v minulem
roku vyšla vovydavatel štve 1 úč
Kniha žalmov opať-tentoraz ju
z hebrejského originálu pře
kládá! profesor Karol Gábriš a
text přebásnil Milan Rúfus.
Básník Milan Rúfus Žalmy

vo svojont zbásnení pon íma ako
rytmickú spevnú reč so syme
trickým róznoslabičným členě
ním. Tak sa pri bližujek versetu
- biblickému veršů, ktorý nápad
né připomíná moderný voťný
verš. Takýmlo spósohom sa
konzekvent neusiluje o prvotné
formu fudskejzbožnosti mod
litby ako vztah u člověka k Bohu
a zároveň sa přibližuje významu
gréckehovýrazu slova psalmos,
ktoré znamená doslovné žalm
a slovo psalmoi původně zna
menalo hru na strunový nástroj
- harfu král a Dávida. Tento do
jem umocňuje aj ilustrácia na
přebale knihy od Martina Georga Oscityho. Král' Dávid sosvojou harfou přivolává z nebies Božie Požehnáme. Vtedy
stačí otvoriť prvé stránky:

ŽALM l.
Blahosíaixný, kto nechodí
podl á rady mčomníkov.
na ceste hriešnych nestojí
a nesadne, kde sedí posmievač.
V zákone Božom sa mu
zafiibUo
a dňom i nocím o ňom
prcmýSla.
Ako strom bude, pri vodách
zasadený,
io načas neste úrodu a
nezhadntje listy
a pod rukou mu dieto rozkvitá.
Však bohaprázdni - kdeže!
Týčit ako plevy porozvieva
victor.
Tt neobstoja na súde,
nepřejde kmhorn spravodlivých
hriešny.
Lebo Holt strdži cesty
spravodlivých.
No cesta zlých sa končí
i' záhubě.

Podlá jedného výkladu nic
1'udská modlitba je nuerou Žal
mov. ale žalmy sú kri tériom i’ud
skej modlitby, či že jej paradigmou Prosba Člověka o Božie slovo předpokládá zároveň
načúvanie Jeho hlasu. Rufúsovo
skvělé moderné prebásnenie
tomuto načúvamu iste pomůže.
-Is-

A. I. V.
ANO: DOHODNOUT
SE S MOUCHAMI
Rozpornčvčdomí. inklinující
k rozeznáván i a zkoumání vzta
hů mezi neřízeným myšlením a
kritickým včdomím. sesláleznovu ohlašuje jako surrealistické přinejmenším od dob Herma
Trismegisia. Je pro nčj charak
teristická potřeba uchovávání,
obnovování a rozvíjení antro
pologické autenticity, dávající
pohledu jeho potenciální proni
kavost a nazývané psychickým
automatismem. Dobové promčny šancí i hrozeb, v jejichž
konstelaci se pohybuje zku
šenost, intelekt a imaginace
ducha chtivého svobody, ovliv
ňuj i i st rukt uru surreal isl íckého
zásahu. o níž - aby nedošlo
k omylu umčnovčdné povahy platí slova André Bretona. Že
"posled ní hodi nou su rrea lismu
může hýl teprve hodina zrození
h n ut í s vyšší schopnost í ema n ci páce človčka; surreal islé jsou
kdykoli ochotni se k takovému
hnutí připojit". Zatímco bčžnému pozorovateli, poplete
nému kusými informacemi
z druhé ruky, se vybaví v sou
vislosti s tvorbou tohoto druhu
jakési bujaré dekadentní výlety
do zemč pilvornč zdeformova
ných bisarnoslí. vzývaných
s notnou dávkou schizofrenické
hysterie, samotný surrealis
mus senerozpa kuje plivnout na
třeba sebefantasijnčjší výtvor,
je-li jasné, že vznikl jako kon
glomerát spekulativní efekt
nosli a exklusivní upřímného
exhibicionismu. A právé roz
poznání projevů autentické
imaginace od zmínčné iržní
produkce (v cizí i ve vlastní
tvorbč) je podmínčno dyna
mickou jednotou autenticity a
precisnosti. Tato potřeba inte
grální potenciality včdomí je
slálesilnčjšf úmčrnčs rozvojem
trávících kapacit manažerismu.
jenžs modernistickým.poslmoderním i neokonservativním
přežvykováním a krkáním činí
z výzkumu konkrétní iracio
nality jevů a dčjů hitparádu
ješitnosti, stupidity a přiblblé
drzosti. "Surrealistická nesmi
řilelnost. která se dřív proje
vovala z posic tehdy zavrho
vaných. teď se musí šikovat na
pomezí posic dnes nepovšimnutých". (Bi aZííjIngr - David
Jařaií ■ Bruno SoiařIk: Trh,
obchod, pfmance - Analogon č.
5). což je základní obran né úločný manévr surrealistů
z okruhu A I.V.. odhodlaných
nadále zkoumal a dynamisovat
"slrukluryvztahó" v jejich reál né konkrétnosti a potenciální
universalíté a jaksi mimo
chodem tím tealisova l a hsolutní
odklon od dominantní hystc-

ricko-nctečné povahy stávají
cího civilisačního cyklu.
Miroslav l'iala

Po/MNKY
Nčkdy v počátcích druhá
poloviny osmdesátých let se
začíná projevovat individuální
úsilí budoucích členil A.l.V. o
zkoumání reality volnou ima
ginací a kritickým myšlením.
Protože se surrealistický okruh
A.l.V. vyvíjel zcela autonomní
v prostředí bez informací o
cdstenci Surrealistická skupiny
v Československu, tycvořílsisvňj
nezávislý program a s ním zá
roveň i svůj skupinový" metajazyk. Pozdčji však, když do
cházelo k stále častčjším kon
frontacím mezi občmauktivitami
(od r. 19fiH), sc ukázalo. Žejejich
tvůrčí platformy nejen nejsou
příliš rozdílná, ale že v mnoha
smírech spolu úzce korespon
dují. Ostatní, tam i zde surrealisti
definovali svou činnost jako
Útčk do skutečnosti. Jádrem
A.I.V. jc trojice Blažej ingr
David Jařah ■ Bruno Soiařfk.
Podobu A. I. K rovnčŽ lýutamnč
ovlivnil Tomdí Přidal Význam
nými spolupracovníky a spolu
tvůrci okruhu jsou patafysik
Richard Kraus a sociolog Petr
Prokop společnč s Vladimírem
Benešem a Lenkou Valachovou,
stejní jako dnes patnáctiletá
školačku Ivana Ciglfnová, která
začala zaznamenávat s\č podvratná příbčhy ve chvíli, kdy sc
naučila psát. K okruhu se hlásí i
autor tčehto řádků.

M.K
Zapisovací aparatury

Surrcaiita si v podstatě
počíná jako člověk v sil
ném větru mluvící zcspa
ní, ale zároveň pracuje
jako alchymista, neboť
dohře ví, ?.e jakákoli
chyba v soustředění a
v přesnosti odvádí od
bezprostředního styku se
strukturou. Dá se to říci i
tak, žc surrealista může
mluvit, když chce, jako
ze sna, i když bdí,ale musí
být přitom na stráži au
tenticity, pravosti onoho
hlasu, jímž promlouvá
kdosi, kdo "ťukal na
okenní sklo, mohu-!i to
tak říci“(AndréBreton),
zatímco vc snu nepřítel
(tj. duch spekulace) spí a
není tedy ani nutnostavět
stráže, lépe řečeno, starat
sc o to, jestli to, co se
mluví nebo co sc vidí, vy
chází opravdu tak, aby
vydalo mapu obrysů ivr-

dých hornin, a nikoli
kvantitativních poměrů
hustoty usazenin a napiavenin, navíc bez roz
poznání rozdílu mezi ni
mi a částmi odolného
podloží, které se ocitnou
vybagrovány zároveň sc
zem tnou jako střepy vázy,
jež mohla zůstat celá,
kdyby nebyl archeologic
ký průzkum prováděn
buldozerem. Můžeme to
říci ještě jinak: psychoautomatteký způsob tvor
by nemá nic společného
s automaty, kromě ne
zaujatosti: nepřipouští
zasahování positívistického, i ndok tri nova něho
já a jeho koncepcí do
samovolné hermetické
komunikace struktur, a
přeruší, případně neu
možní hovor jen tehdy,
když není do otvoru
vložena zářící mince-šém
morální zběsilosti, jež je
pravou bezúhonnosti.
Drtino Soiuřík

“Jestliže na velkých
hřbitovech vyrůstají ob
čas nové stavby, jc ne
zbytné, ahy se tam čas od
času objevili zeměmě
řiči."
Vladimír Heneí

“Přítomnost kružítko
na hřbitově navozuje,
mimochodem řečeno,
neobyčejně tajemné sou
vislosti.”
PelrProkop

“Premiér vyšel z ku
chyňky a vypadal sku
tečně komicky. Kolem
pasu měl uvázanou utěr
ku a na hlavě rybářský
klobouk."
Tomáš Přidal
“Matěj se chtě nechtě
zastavil, drže za ocas mo
hutné býka pronásledu
jícího očima mravence
uhánějícího přes hory a
doly ke hřeben ů m š umavským...”
Bruno SóluHk

"Dneska už sc nevy
plácí líbat při koruno
vaci."
Lenka lálachovd
Poznámka redakce:
Způsobem na první přečtení
možná nesrozumitelným, let
jak se domníváme zcela pří
padným, jsme vás seznámili
s mlhavýmiobrysymyšienkového
svita surrealistické skupiny
Alk., která působí v linii.
P'dalších číslech se již budeme
více vinovat samotni ivorbč
tohoto výrazného mnilccktho
seskupení
-mp-

MLHA PŘEDE

“Myši s uříznutým (Ka
sem nebo s prostřeleným
uchem by si žádný bioíog
ani ncvšiml.'7iw»« Ci^inovd
“Na kopci, kde kaple stojí,
slepý mlynář husu dojí. ’
Miroslav 1'iala

“Kolem poledne se
všichni shromáždili ve
staré tovární hale, kde byl
nalezen mrtvýchrts ukous
nutým čenichem.”
Rlažej Ingr

“Po setmění chodily ke
studánce krysy
ze strachu, aby jc nikdo
neviděl,
že vodu jen do úst nabírají
a hned ji zase vyplivají
ven”.
DavidJařab
“Uhladil jsem si poho
tově kníry.” Richard Kraus

MNOU, MLHA ZA
MNOU ANEB
KUNDEROUSKÁ
OTÁZKA
Znojmo, prosinec l Wl, setkáni
autorů samizdatu
O lom. že jméno Milana
Kunderyjev našich literárních
zemích signálem pro strategii
skrývaček (10 na strančjedné),
nebo okamžitého pálení od
boku s kolty proklaté nízko a
s taktikou padni kontu padni
(na strančdruhé), bylo možné
se opčt přesvědčil na zno
jemském setkání autorů bý
valého samizdatu. Skutečnost,
že zde byl přítomen jak Milan
Uhde ■ muž, kletý byl ustanoven
zodpovčdnýnt za slav české
kultury a teďy i chtč ■ nechtě za
její vztah k našemu francouz
skému spisovateli, lak i první
muž. literární kritiky Milan
Junpnann - známý svými obro
zeneckými výpady proti Kunderovi. přímo inspirovala otá
zku. zda se česká kult ura a česká
literární kritika již konečné

odhodlá dořešit svůj pomčr
k této mimořádné autorské
osobnosti. Otázka nabývá nalé
havost i, zvláštč uvčdon»íme-]i si
nejenom velikost Kunderova
světového věhlasu (o čemž
svědčí i zařazení jeho před
posledního románu Nesne
sitelná LEHKOST BYTÍ mezi

první desítku evropských ro
mánů a zatím posledního Nesmrtelnost - mezi pět nej
lepších románů roku 1991
(TIME), dvojí Kunderovo na
vržení na Nobelovu cenu, zís
kán (jeruzalémské pres! iž.ní ceny
za literát uru, udělení titulu Rytíř
čestné legie, nejvyššího fran
couzského civilního vyznamenání, a.,), ale i sám fakt. žc spor
o Milana Kunderu ■ který ini
cioval zvláštč Jungmann v po
lovině 80 let, byl největším
sporem v novějších dějinách
české literatury, který však
doposud nebyl uzavřen.
Zatímco reakce pana Jungmanna neudivila (bránit se
slovy, že on sám považuje Kun
deru za autora natolik dobrého
a vskutku světového, proto si
dovolil zaujmout k nčmu ostře
kritické stanovisko, což by se
dalo zařadit jako citát týdne do
kterýchkoliv novin ■ zvláště
radostně by nad ním zaplesal
lakový Dikobraz); o to více
překvapilo jednání ministra
(sic!) Uhdeho, který nejprve
několikrát poplašeně, či snad
pohoršené, rozhodil ruceas vý
razem ■ “Cotenčlověk proboha
chce" - ve tváři, hned napravo,
hned nalevo po svých druzích
hleděl, jako by se pomoci doža
doval, a poté, přeci jen se do
určité míry vzpamatovav, krátce
představil edici Kunderových
próz v Atlantisu, čímž přenesl
tuto otázku na svoji paní,
ředitelku nakladatelství, pří
tomnou v hledišti sálu, která
podala téměř vyčerpávající
přehled veškeré aktivity nakla
datelství. Otázka lak zůstala nezodpovězena a slala sc pouze
svědectvím přetrvávající ožehavosli kunderovského tématu
v našem kulturním podnebí
Neosvědčila se tak ani minis
terská taktika vlka nažránía kozy
zachování, spíše sc potvrdila
obava, aby některý z obou
aktérů přísloví nezcepenčl.
(tok)

ODKIAEAKAM
Vlastně ani neviem ako za
čat'. Z dobrého konca. či z toho
horšieho? Napokon však, na
tom ani tak nezáleží. Lebo
situácia vo filme a televizi i na
Slovensku je sice rozdielna. no
zároveň v čomsi i spoločná.
Sjxiločná v loni.žeobe médiá
sú [Xidohne a ko celá oblast' kul-

túry v Československu dnes na
raz postavené před celkom nový
fi nančný a legislalívny systém ■
pričom, žial’, vmnohom ešte
stále nedopracovaný a závislý
na subjeklívnej interpretácii
niekolkých jednotlivcov. Slo
vensku filmovú tvorbu Koliba
pustilo totiž Ministerstvo kultúry SR zo svojich růk ešle
v roku 1990 a nechalo viacmenej len na jeho vedení, ako
sa vyrovná s novou situáciou.
Bez, dotácií zo strany štátu,
ktoré sice predlým váčšinou
směrovali k podpore nekvalitnýeh filmových projektov, no
nikto nemóže poprieť, Že zá
roveň na Kolibě vznikli i tituly

patriace do základného fondu
slovenskej kultury. Výsledkům
sa lak stalo niekol'ko po scIk
idúcich přival izačných projeklov, změny na vcducich
mieslach -ale toboloajetak vari
i všetko. Osudy jediného slo
venského kinemaiografického
centra sú stále nejasné a při
tom... Přitom nad Bratislavou
lež.ia nevyužité štúdiá, mnohomiliónová technika, a čo je
najhoršie, odchádzajú odtialio
i ludia. Profesionálů klorí svoju
odbornost' získali roky a te
raz začínaj ú pracovafkdesi cel
kom inde, připadne sa za lačný
peníaz "predávajú" do zahraničia Pravda, občas sa na Ko
líbe niečo nakrúca. Najma
západně firmy už vedia. že sem
móžu investoval' svoj kapitál,
ale to slovenský' film určíte ne
zachrání. Ixbo na cetom svete
sa kinemaiograťia štátom do
tuje. A aj keď určité netřeba už.
vyrábaťtol'ko íilmov ako předtým, úplné zanechat’ jej pod
poru je prinajmenšom nezod
povědné. Knám,ale najma k budúcim generáciám. Pokial’ ide
otclevíziuna Slovensku,tá.ako
najvplyvncjšie médium, je sice
stále p<xl "ochranou" štátu, ale
tiež. má ovela menšíc dotácie
ako kedysi. ProbJémom je
však najma jej vzt ah k federálnej televizi i. ktorý stále nic je
legislativně vyriešený. Navýše,
slovenská strana skór p*xi(X>ruje variant len dvoch televizi),
slovenskej a českej. ktoré by sa
plošné rozprestierali po celej
republike. Napriek lomu sa
však zdá. že viaceré věci sa už.
pohli z miesta. Nové vedenie
dokázalo konečne stabilizovat'
personálně oblasťa znovu pod ■
poriť tvořivý charakter jednot ■
livých redakcií. Zrcjme najviditďnejším znamením tejto změ
ny je ohnovenie 1zv. brati
slavských pondelkov, ktoré sa
od januára wysielajú dvakrát
mesačne(sincdajúsa s českými
štúdiami). Od apríla sa má
prejsť na novů organizačně
štruktúru vychádzajúcu z praž
ského modelu tvořivých skupin.
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ktorésú schopné pružnejšie rea
govat’ na rýchlo sa meniace
požiadavky divákov. Pravda, to
sú len prvé laštovičky, pretože
Slovenská tclevízia ešte stále zá
pasí niclen s financiami a pře
měnou mys lenía svojích pracovníkov, ale i politickými stra
nami a hnutiami uvcdomujúcimi si, aké důležité je teraz, před
volbami, získat’ na ňu rozhodujúci vplyv Hoci sami před niekoťkými mesiacmi odhlasovali
v SNR, že ide o “nezávislá a
verejno-právnu inštitúciu"...
Takže, je dobré či zlé? Zrejme
oboje. íslé je len jedno. Cesta,
na ktorú slovenský film a tclevízia vykročili, len začína a jej
koniec nepozná nikto. Isť
však po nej třeba. Už v záujme
zachovania a rozvoja slovenskej
kultury'.
Marcela Košťálová

SVÁR TŘÍ GENERACÍ
Poznámky k současnému
Českému filmu

Aniž chci zpochybňovat po
třebu zásadní rozpravy o osudu
české kinematografie, jeví se mi
nářkynad nedostatkem financí,
nevyhovující legislativou, de
strukcí “státního" Barrandova
a v neposlední řadč amerikanizací naší distribuce, které
vytvářejí převážné emocionální
ráz dosavadnídiskuse, poněkud
zavádějící. Bezděčně totiž na
vozují dojem, jako by hlavní
problém našeho filmu spočíval
v oblasti organizační a tech
nické. případně ideové a kon
cepční, a nikoli v oblasti tvůr
čích a uměleckých sil. Jc přitom
signifikantní, jakse ve vztahu
k těmto otázkám projevuje
rozdílný generační přístup.
Na první pohled se zdá, že
budoucnost českého filmu leží
nejvíce na srdci generaci, která
si v sobě nese zkušenost nejslavnější éry naší (státní) kine
matografie - generaci šedesá
tých let. V perspektivě nestátní
výroby filmů, jejímž nezbytným
předpokladem je privatizace
studií, spatřuje ohrožen (samot
né existence národní kinemato
grafie, cestu k uměleckému
úpadku, odnárodnční. postup
nému zániku. Alternativu na
chází v návratu k modelu,
s nímžjsouspjatytak impozantnívýsledky. ioovšembylopřed
čtvrt stoletím, v podstatně ji
ných historických, společen
ských i kulturních podmínkách.
Funguj ící tržní systém ve vyspě
lých evropských zemích je snad
dostatečně výmluvný, a dokonce
i v Maďarsku, které se svého
času stalo odstrašujícím pří
kladem, jak trh rdousí národní
kinematografii, se nadále točí,
a pohříchu nekomerční filmy.
Mimochodem, a lo už nad rá
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mec této poznámky, osobně sc
domnívám, že se v nostalgii po
státem dolované kinematogra
fii 60. let spíše skrývá nostalgie
této generace za zenitem po své
někdejší tvůrčí energii a umě
lecké invenci. Obávám se, žc
jde však o marný pokus přivolat
něco,co už jezřejmě nenávrat ně
minulostí.
Střední generace, věrna své
mu utilitárnímu oportunismu.
se naopak okamžitě zoriento
vala a ve službách soukromých
produkcí (Bonton, Nationalfilm. Renata Film) se nepokrytě
věnuje byznysu. Nestrádá sen
timentální vzpomínkou na nor
malizovaný Barrandov, bohužel
sealeani příliš nezatěžuje otáz
kám i morálky a vkusu.
Nejmladší generace se k ce
lému problému postavila rea
listicky: preferuje konkrét níčiny
před obecnými řečmi a točí ve
stávajících podmínkách Barran
dova či Křídlová Nutno dodat,
že tento způsob pragmatismu
je zcela legitimní. Vychází toliž
z vnitřní potřeby vyslovit se a
tomu odpovídajícího úsilí svůj
záměr realizovat. Představitelé
mladé generace nečekají, ažbudou izv. podmínky, ale snaží se
je vlastní tvorbou spol uvytvářel,
jsouce přesvědčeni, a myslím,
že to svědčí stejně tak o přiro
zeném sebevědomí jako i o
pokoře, že dobrý projekt se
nakonec vždycky prosadí.
Bylo by samozřejmě možné
uvažovat o generační podmí
něnosti jednotlivých postojů,
užitečnější ovšem bude ptál se
po konkrétních uměleckých
výsledcích. Vždyť kinema
tografie, a nebude od věci při
pomenout právě nyní tuto
banální pravdu, to jsou pře
devším filmy a kvalita jednot
livých filmů určuje prestiž ki
nematografie. Pod tímto zor
ným úhlem objevíme ve své paradoxnosli a rozháranosti do
cela přirozenou situaci. Najednést ranč nadále vznikajíšpulné
"umělecké” filmy, a nově špat né
komerční filmy, na druhé st ra ně
se kvalitou prosazují mladí
debulanti. Miuví-h se ledy
dnes o krizi, potom je na místě
upřesnit, žc jde o krizi způso
benou: 1) jiždéletrvající stagnací
generace Věry Chytilové a Jiřího
Memla (viz i jejich poslední
snímky z roku 1991 Mí Pra
žané Mi ROZUMfiJÍU ŽEBRÁCKÁ

OPERA), svým způsobem po
tvrzenou i nešťastnými comebacky Evalda Schorma, Anto
nína Máši a Jana Němce, a 2)
pokračujícím morálním a umě
leckým rozkladem předsta
vitelů.střední generace v čele se
Zdeňkem Troškou (trilogie
Slunce, seno a...), kterého
násled ujíJaroslav Soukup (I )t scopříbéh 11) nelxt k7r Olmcr
(Tankový prapor) Není také
jistě náhodou,že jedenz čelných

představitelů této generace. Jiří
Svoboda, režíruje dnes od
předšednického stolu všechny
české a moravské komunisty.
Je smutný pohled na tuto
původně docela talentovanou,
charakterověalepramáloodolnou generaci, jak ochotně se za
těch zhruba patnáct let na Bar
randově nechala zkorumpovat:
Bylo by však nespravedlivé,
kdybych po tomto konstatování
alespoň nepřipomněl jména
Františku Fcničc,Dušana Haná
ka či Dušana Trančíka - sloven
ských režisérů s českýmíilmcm,
zejména herci, úzce spolupra
cujících. případně přímo točí
cích na BartandcNČ.kleřísisvou
důstojnost zachovali navzdory.
Troufám si však tvrdit. Žc na
pozadí léto krize zažívá Český
film jedno ze svých světlejších
období. A to díky na přelomu
80. a 90. lei debutující silné
generaci dnešních plus mínus
třicátníků, které loni následo
vali ještě o něco mladší kolegové
(ročník l965).Uspěch.stvrzený
i řadou zahraničních ocenění,
zaznamenala především opera
prima Ireny Pavláskové (ČAS
sluhů) a Zdeňka Tyče (Voj
těch, Řiřt-NÝstROTEk). Někteří
z nich mají nyní za sebou již
druhýfilm (Tomáš Vorel Kouř,
Václav Křístek VYŽILÝ Boudník, Irena Pavláskové Cor

PUS DELICTI, Milan Cieslar
NÉKDE je možná hezky)
Bohužel, ve všech případech šli
pod úroveň své prvotiny. Nic
méně nástup této generace,
jakkoli v souvislosti s pře
kotnými společenskými udá
lostmi diváky téměř nepo
všimnutý, znamenal pro český
film na sklonku minulé dekády
výrazný oživující impuls. Mladí
režiséři, spolupracující s du
chovně spřízněnými vrstevníky
(scénáristy, kameramany, hu
debníky. herci) vnesli dó čes
kého filmu nový duch, spo
čívající vc velkém osobnostním
vkladu, kritické razanci (i sebeironii) a názorové, pocitové i
estetické výhra nčnosti. Třebaže
netvořili žádnou homogenní
skupinu, nacházím v jejich
rozličné kinematogralickč ak
liviič jistý společný základ. A to
v úsi lí otevřeně art iku lovat svou
gencračnfzkušenost,zkušenost
zvláštní absurdity, která se
zmocní člověka, jenž se nikoli
vlastní vinou ocitne v podivné
karikatuře světa a nemůže ven
Umělecká reflexe ledy drama
turgicky vycházela z kritického
sebevymezení vůči společen
skému státu quo a byla spjata
s hledáním působivých, ve
směs expresívnějších výrazo
vých prostředků. Odtud zcela
přirozeně vyrůstal morální pa ■

Jiřina Bohdalovd a Karel Rodeu ve filmu Ireny Pavláskové
Corpus dciicti

Jan Tříska v debutu Jana Svěráka Obecné škola

tos výpovědi, ať mčla podobu
parodické hříčky (PraŽská Př.-

IKA). ekologického pixlobenstvi (Zvířata ve Městě) nebo
model wéhodramat u (Čassi.UHÚ). Bylo by však mylné interpretovai filmy této generace
pouze v dobové podmíněných
souřadnicích. Třebaže listo
padový pád státu quo řadě filmů
takříkajícotupil hroty, současné
potvrdil, že ve svých nejlepších
dílech odkrývají tvůrci obecné
platný rozměr konfliktu člověka
a společnosti.
Tvorba nej mladší rcžisérské
generace, jak ji reprezentují
pozoruhodné loňské debuty
Jana Svtrdka Obecná Skoia a
Filipa Fen^e Reouiem pro
panenku, má už poněkud od
lišný charakter. Nacházím tu
příznačný odklon od společensko-kritických témat k tématům
komornějším, od apclativnosti
k emotivnosti.od osobních kon fesík "prostému" vyprávění pří
běhu. od filmu intelektuálního
k filmu diváckému.
Pokud budoucnost českého
filmu spojujeme především
s Ivorboutétomladéa nejmladší
generace, myslím, že se nemu
síme obávat ničeho zlého.
Jiří Voráč

LESK A BÍDA
AMERICKÉHO FILMU
Evropou obchází strašidlo strašidlo americké kinemato
grafie. A nejen Evropou. Feno
mén filmové produkce USA
způsobil kolinizaci distribuč
ních sítí prakticky v celérnsvěté.
Národní kinematografie se této
invazi snaží bránit, ale nepřijdeli pomoc ze strany státu a kina
jsouvydána na pospas zákonům
trhu.jetopředem prohraný boj.
Co je podstatou tohoto feno
ménu? Bezpochyby je to dlouhá
tradice amerického filmového
průmyslus důslednou orientací
na obchodní úspěch. Spirála
nabídky a poptávky roztáčená
deselimil tónovými rozpočty
vynesla do závratných vý
šek nejen nedostižnou řeme
slnou kvalitu, ale i práci scé
náristů. Zásadám klasické dra
maturgie se od nich lze učit.
Bohužel tato dokonalost se
stala sama sobě nastraženou
pastí - začaly vznikat přesně vykalkulovanéodlilky. Zkusme se
však podíval ještě hlouběji, pod
rovinu příběhu, kterýje hlavním
opěrným bodem americké
kinematografie, l am za ním je
desetiletími zfskaná znalost
diváka.
Tvůrci nalezli cestu, jak do
být divákovo podvědomí bojem,
v němž často účel světí pro
středky. "Střední proud" ame
rické komerční tvorby (zapo
meňme na chvíli na pejorativní

význam tohoto označení) se
tak stal odrazem lidských tužeb,
sociologickým indikátorem.
Psychologická motivace ve
doucí diváka k návštěvě kina je
poměmějednoduchá. (Mám na
mysli skutečného diváka, niko
liv kritika nebo filmového teo
retika.) Divák chce zažít napětí,
ať jde na komedii, thriller nebo
dokonce psychologický film.
Napětí je nosná vlna jaké
hokoliv dalšího sdělení, třeba
filozofického, stej nějako humo
ru. Bez vnitřního napětí nedoj
de k emocionálnímu kontaktu
diváka s tím. co sleduje. Všech
ny tyto zákonitosti američtí
tvůrci dokonale ovládají. Do
konce za cenu potlačení auto
rova subjektu. Scénář píše ně
kolik scénáristů, dramaturgieje
kontrolována obrazně nebo
doslova počítačem, režisér je
vybrán spíše jako realizátor než
autor, jak je to chápáno v Evro
pě. Následuje promyšienývýbčr
hvězd atd. Rozborem jediného
amerického filmu můžeme
odhalit vše. co je signifikantní
pro celou kinematografii. Do
konce i tvorba režisérských špi ■
ček v podstatě postrádá ruko
pisné prvky, které by tvůrce
charakterizovaly
Americkou konematografií
prošlo několik námětových vln.
V šedesátých letech historické
velkofilmy, v sedmdesátých
katastrofické fi Imy a osmdesátá
léta zrodila archelyp. který lze
vfcečiméněskrytýnajítv drtivé
většině produkce: silnéhojedin
ce, bojujícího proti Zlu. Kulturníkomisaři. kteřív časechsocialist ického realismu dštili síru na
prohnilou západní kuli uru. fil m
nevyjimaje.se v podstatě nemý
lí li. jest líže tvrd i li. že divák chce
v kině vidět hrůzy, vedle nichž
se neutěšená realita imperia
lismu jeví jako procházka rů
žovým sadem. Základní princip
platí bez ohledu na to. je-li tato
realita imperialistická, socia
listická nebo jiná. Film je pro
diváka čímsi jako psychodramalem ■ postavy a problémy
jsou zástupné za dční. s nímž se
divák setkává v realitě a není
schopen je řešit. Sítem podvě
domí projde tato skutečnost
rozložená na prvočinitele. Film
podá příběh také zjednodušeně
a vyhraněněji, než.je nepřehled
ná realita, v níž jc možné se
orientovat neboje v níorienlace
ztfžená.a hlavně - přinese řešení.
Na jakémsi modelu, mnohem
expresivnčjším než jc skuteč
nost, tak divák prožije emoce
jako třeba strach a hněv, aniž
by jimi byl doopravdy ohrožen
a traumat izován Film oddělí
od sebe přehledně dohro a zlo,
postaví diváka na stranu dohra
a nechá jej společně s ním
zvílčtit. Navíc se mu dostane
pro americký film zvlášť cha
rakteristického rozhřešení ■

humanistické katarze. Tuto
koncepci nalezneme u všech
divácky úspěšných amerických
filmů. Není divu, že mnohdy
jsou takto stavěné filmy in
fantilní, lo totiž souvisí s přihlí
žením k přirozenosti, emoce a
podvědomí jsou vůlí a inte
lektem neovladatelné.
Dalším postřehnutclným
prvkem v produkci USAje pro
klamace hodnot, které jsou ve
společnosti ohroženy. Jedním
z největším sociologických pro
blémů moderních rozvinutých
zemíje nedostatek komunikace.
Lidé na sobě nejsou závislí a do
kontaktu vstupují, jen přineseli to něco jejich profesnímu
uplatnění, kariéře, obchodu. Ve
filmech jsou přitom nápadně
přeexponovaně podávány city
jako láska a přátelství, mnohdy
i za hranice únosné míry senti
mentality. Sentimentu se totiž
americký režisér vůbeemnohdy
nebrání a nezdráhá se použít
prostředků, které by ve filmu
jeho evropského kolegy půso
bily naivně.
Film je také vždy svého druhu útěk do neznámého, efektnčjšíhosvěta. Efekt je základem
americké kuli ury, která stojí na
comicsech a hrodwayských mu
zikálových show. Efektní pojetí
filmů umožňují finanční pro
středky. které by bylo kde
koliv jinde na světě do filmu
nemyslitelné investovat. Prů
měrný rozpočet hollywood
ského filmu je v součastnostiZO
- 30 miliónů dolarů.
Na cestě k dokonalosti po
sbírat americký film slušnou
řádku klišé - jeholesk se lak stal
jeho bídou. To si uvědomil
režisér David Lynch a natočil
post modemist ické podolwnst ví
o duši americké kinemato
grafie, kde z klišé udělal sta
vební kameny. Není ale jediný,
kdo hledá bod zlomu a nové
výrazové prostředky. To nic
nemění na tom, že USA jsou
filmovou velmocí a jejich pro
dukce. ať chceme nebo ne. tak
trochu zprávou o stavu civi
lizace.
Petr Hviiď

ČLOVĚK VO SVETE
PROTIKLADOV
V MALBÁCH
STANISLAVA BALKU
Z bohatej, vskutku róznorodej a dramaturgicky nabitej po
nuky slovenských výstavných
siení k nevšedným uměleckým
udalosiiam. ktoré nemožmo
prehliadnuť, nepochybné pa
třila januárová výstava matiara
Stanislava Balku vNitrianskej
šlátnej galérii.
Stáno Balko(nar. 1943) patří
k tým maiiarom. klorí o čo viac
extatickcjšie a hektickejšie ma-

l'ovali v uplynulých desaťročiach, o to zriedkavejšie vysta
vovali. A tak SlanoBalko.dobre
utajený vo svojom banskobystrickom ateliéri nabitom stov
kami obrazov, intelektuálně a
umělecky osamělý a chválabohu
nezaťažený doktrínami všeliakých uměleckých programov a
manifestov, dlho zostal mimo
pozornosti oficiálnej i neoficiálnej kritiky.
O to viac ako zjavenie či ako
dlho a silné vylúhovaný extrakt
zapůsobili maliarove indivi
duálně výstavy, v Prahe tu do
slova rozvířila hladinu výtvar
ného života. Stáno Balko.
Žiak D Mitlyhoa Petra Majetku
na VŠVU v Bratislavě (1961 1964) a neskór profesorov Ar
nošta Paderlíka a Karla Součka
na Akademii výtvarných umční
v Prahe (1964 - 67) vo svojej
svojsky přelavenej artikulácii
výtvarnej rečispája “majetkovskú lektúru velkorysým extaltovaným tvarom s intelekluálnou
preciozitou. zjemnelosťou jeho
pražských učiterov”(J. Ábelovský).
V epicentre maliarova záujmu pozornosti stojí člověk,
kmásaný, vykoreííovaný. defor
movaný víchrami dějin, ideológií, schizofrenický rozpoltěné
individuum, ktoré sa bráni, krú li
v spopločenskej dráme. v neustálom boji protikladov, v zá
pase dobra a zla, ale na ktoré
absurdita světa dolieha s celou
svojou ťarchou.
Kým Balkove obrazy, inklinujúce k novofiguratívnosti,
prezrádzajú konkrétnu adres
nost’ a kauzalitu deformácií
ťudskej osobnosti v uplynulom
štyridsaťročí totalit něho sys
tému, májů jeho obrazy, pochopilďne. aj ove)‘a širší u plat nosť
a univerzálnost'. Balkovo umenie, ktoré vzniklo v konkrétnej
době, v opozícií voči vládnucej
moci ako vášnivý protest proli
násilnému manipulovaniu, deformovaniu a obmedzovaniu
fudskéhojedinca v totalitě, ani
dnes, tri roky po novembrovej
revolúcii, nestráca nič na svojej
účinnost a raison ďétre. Doba
sa sice mění, ale Pudia vačšinou
nie, a tak keď mizne vonkajší.
hmalatefný, viditďný neprialeť. nastupuje ten hlboko utaje
ný nepriate!', démon zlý duch,
diaboí.usadenýv každomz nás.
A Stáno Balko dobré vie, že boj
s Mcfistom, s džinom vypuště
ným z ÍTaše je sice nekonečný,
ale nemožno ho nikdy vzdat'.
Maliarove obrazy absurdity,
krutosti, zla, deformácií, maní ■
pulácií, až živočišnej hrůzy,
biologickej beztvárnosti člově
ka. vízie existenciálnej úzkosti
či nemožnosti překročil' práh
dokořán otvorených dveří, celá
táto maliarova cesta peklom má
v konečnom dňsledku oslobozuj úct, katarzný účinok Je sym ■
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patické, že maliarov pocit ab
surdity, tragikomickosti ži
vota a Často i bezútešnej beznádeje nesprevádza moralizálorské poučovanie, varovné
vztyčovanie prstov.
Maťhy Stana Bal ku odrážajú
pocit skepsy i existenciálnej
prázdnoty Člověka, intelektuála
na konci dvadsiateho storoCia,
pocit zúfalstva i hnusu.čo všet ko
1'udstvo napáchalo v mene lých
najkrajších a najušlachtilejších
ideálov.
Pri analýze Balkových obrazov nie je zanedbatefná literárna inšpirácia maliara, ktorá nabíja jeho obrazy vysokým intelektuálnym napatíma iskrením.
Už samotný výběr literárnych
lások prezrádza maliarov zmyscl pře groteskno, absurditu,
sarkazmus, iróniu, karikaturu,
pcrzifláž. tragikomédiu života.
Obrazové cykly věnované Raberwt. Zoščenkovi, Mejercholdovi, Rorgcsovi, Briltenovi,
Rabelaisovi, Jarrymu, Calvinovi, Marquezovi ííovoria, žc aj
Stanko Batko patří k nepolepšitel’ným mágem a roj kotn o
lepšom svete.
Zuzana Kristová

ČLOVĚK
PROTI TOTALITĚ
Po porážce světového fašis
mu, před necelým půlstoletím,
na rozhraní války a míru si
spisovatelé mnoha zemí kladli
otázku, jak všechno to, co
lidstvo prává prožilo, vyjádřit
literární. Zdálo se jim, žc ty
hrůzné zážitky prává uplynulých
let. zvláštč pak válečného šes
tiletí, přesahují svou fantasttčnostíi tu nejvzrušivčjšíobra
zotvornost : • 'Nepopsatelnou
všeho, co jsmeprožili,je více než
zřejmá," napsal tehdy jeden
z nich. "Vlastníma očima jsme
se dívali na smrt, jak kosí řadou,
a zatímco svědomí sc táhlo po
popravištlch, studené jako psí
Čumák, zatímco Člověk v člo
věku zdrobněl do neviditelnosti,
kráčeli lidé se zpěvem na Šibe
nice... "
Co napsal Miroslav Krleža o
literatuře účtujícís fašismem a
jeho dědictvím, mohl napsat i
kdokoli ze spisovatelů vypoví
dajících o skutečnosti tváří
v tvářstalinskému režimua jeho
nezavátým stopám.Takév tomlopfípadčbyla i ta nejvzrušivčjší
obrazotvornost překonána sku
tečnými zážitky; také ve sta
linské epoše zdrobnČ! človčk v Clovčku do neviditelnosti;
a také tentokrát se po popravištích táhlo svědomí, studené
jako psí Čumák. Ti, co museli
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projít obojím peklem, hitle
rovským a statinistickým, sc ne
tajili názorem, že krvavá absur
dita monstrprocesů. mučíren a
gulagů byla snad ještč hrůznější,
strastiplnčjší a lidským rozu
mem neposližitelnčjší nežli to,
co praktikovali hillerovci.
"Kdyby Čcchovovovým inte

lektuálům, kteřísc ustavičné do
hadovali, co asi bude za dvacet,
třicet, čtyřicet let, někdo řekt, žc
za čtyřicet let se na Rusi bude
vyšetřovat útrpným právem; že
lebky budou drceny železným
kruhem; žc člověk bude spouš
těn do vany s kyselinami; Žc
nahého u přivázaného budou
mučit mravenci a štěnicemi; Žc
mu budou do konečníku zavádět
na primusu rozpálený vytérák (tzv. tajný cejch); že mu
pozvolna budou drtil botou
pohlavní orgány a jako nejmírnější způsob po týdny upírat
spánek, trápit Žízní a tlouci do
zkrvaveného masa ■ ani jediná
Čechovova hra by neměla ko

nec; všichni její hrdinové by
skončili v blázinci ", píše na
jednom z nejotřesnějších míst
své knihy Souostroví Gulag
Alexandr Solženicyn.
Nejenom Čechovovi hrdino

vé, pokračuje pak ve svých úva
hách. ale kterýkoli normální
ruský člověk na počátku našeho
stoiet í(včelné kteréhokoli člena
Sociálně demokratické dělnické strany Ruska) by mohl sotva
uvčřit. by sotva mohlsnésl tako
vé znevažování jasné budou
cnosti". To, co se už za Petra
Velikého zdálo barbarstvím,co
bylo zhola nemožné od dob pa
nování Kateřiny, to za rozkvčlu
velkého dvacátého století, vc
společnosti zamýšlené podle
socialistických principů, v le
tech, kdy létala letadla, objevil
se zvukový film a rozhlas,
spáchal nikoli jeden zločinec
(někde na utajeném míslč), ale
desetitisíce speciální vycvi
čených netvorů na miliónech
bezbranných obiti.
Od prvních svědectví psaných
na útržky papíru po vězeních a
lágrech přes vzpomínkovou
prózu těch, kdo sta li nská vězen í
a lágry přežili, až po široce kon cipovaná díla usilující o celist
vou diagnózu celé epochy, od
SARATU ČARODĚJNIC Wctsbcrga ■
Cybtdského a Koestlerova ro
mánu Tma o pobRDNÁCH přes
memoá ry Karla Štajnera, Jevgenije Ginsburgové, Artura Lon
dona a Josefy Slánské, povídky
Šalamovovy až po Rybako-

vův románový cyklus o dělech

Arbal u. pokoušeli se spisovatelé
mnoha zemí zachytit to “nepo
psatelné'’ a podat ještč upro
střed stalinského běsnění a
ut rpení odpověď na nesnadnou
otázku jak k tomu všemu moh
lo vůbec dojít a jak se mohlo
stát, že to lidé takovou dobu
snášeli
Nežli všechna ta nespočetná
svědectví dospěla až do našich
dnů, kdy tak neslavní skončil
Velký Experiment s člověkem i
s celým lidským rodem, musela
procházel uličkou hanby: byla
jim upírána pravdivost a jejím
autorům se ještě donedávna
dostávalo označení “trubadúři
nenávisti", očerňující smys
luplnou a k čím dál šťastnějším
zítřkům směřující skutečnost
"reálného socialismu ",
Probírá nisedesítkami těchto
knih, v minulostí tak dlouho
znevažovaných, hanobených a
ovšemže i zakazovaných, dnes
po zásluze oceňovaných a vy
zvedávaných jako svědectví o
nesmírném utrpení, ale i ne
smírné odolnosti člověka tváří
v tvář t otálí lni krutosti. A vyba
vuj i se mi ty nejolřesnčjší
epizody, které už navždy zů
stanou uchovány v mé paměti;
Někde za polárním kruhem
klečí na mrznoucím sněhu slov
ky nových vězňům a velitel
onoho lágru, který má dosud
jenom nápis zavěšený na kůlu,
jc při minus čtyřiceti stupních
vyzývá, aby se dali s chutí do
práce, neboť to koneckonců
dělají sami pro sebe.
Na pověstném mostěv Brcst 1 Jtcvsku, kde po novém dělení
Polska končí Stalinovo panství
a začíná druhé Impérium Zla.
Hitlerova Třetí říše, předávají
otrlí příslušníci NKVI) do
rukou o něco méně otrlého
gestapa německé antilašisly,
kteří po Hitlerově převzetí
hledali útočiště v Sovětském
svazu, nevědouce, že jdou
z deště pod okap.
VkaiyňskémlesejebcstiálnČ
zavražděno několik tisíc pol
ských důstojníků a daleko od
tamtud. v moskevském Krem
lu, si "nejlidšujší z Udí" spo
kojeně mne ruce, jak se mu
zas jednou podařilo napálil
světovou veřejnost a přišít to
nesmyslné vraždění nacialickým zločincům, ještě done
dávna “spojencům v boji proti
světovému imperialismu". Ve
sklepení hlavního stanu AVI ].
maďarské tajné státní policie,
sc jeden z vyslýchaných po
krutém niuěeníkonečnč přizná

vá kczločinům, které nespáchal,
a vděčný vyšel řovalel. který měl
už taky namáic, ho za len
projev dobré vůle a stranické
disciplinovanosti pohostí čer
nou kávou a čerstvými koláči.
V jedné z ruzyňských cel vy
konává manželka Slánského
denní potřebu a strážný, které
mu je něco přes dvacet, s Fučí
kovým odznakem i Řádem Ví

tězného Února na hrudi, přivo
lává svého pomocníka, aby se
Šel taky podívat, že ta jeho
"právě sere"...
Jakže to napsal před lety Mi
lan Kundera? "Člověk, to mi už
dávno nezní hrdě. Člověk, to mi

zni žalostně jako pláč, Tím hůř,
jestli Žijeme pořád v iluzích, žc
jsme pány dčjin. ”
Viktor Kudělka

K POSTAVEN] MUŽE
V SOUČASNÉ
SPOLEČNOSTI
Občanské sdružení Unie
MDZÚ se sídlem v Brně (pís.
kon l nkl: p.p. 463,660 6.3 Brno)
shromažďuje,hodnolía petiční
zpracovává doklady soustav
ného poškozování občanských
a lidských práv mužů a jejich
dětí, které je v rozporu také
s normami OSN o rovnosprávnosli obou pohlaví a rodi
čovských práv před i po rozvodu
manželství. V současné době,
kdyje podobněja koza bývá lého
režim u problematice ženy věno
vána profesionální pozornost
(např. “Koncepce postavení
ženy v ČSFR" ministryně fede
rální kontroly mg. Kořínkové
CSc.). je potřebné poukázat
také na problematiku identity
muže.
Identita lidského jedince,
vzniklá v liislorickovývojovém
procesu hommizace lidstva, je
idenlinkacísamasebevespolečnosii. sebereflexí jedince vůči
druhým. Jde tedyo koleklívnia
vzájemně v tomto vztahu půso
bící aktivitu poznávání a for
mování vlastní existence, v níž
se každý poznává a nachází své
normy. Dítě se nejdříve identifikujesesvými rodiči a posléze
více či méně s kolektivem,
h istoricky představovaným vždy
určitou kulturou, utvářenou
vlastní normou, identita je
programovou aktivitou lid
ského bylí, kterou příroda
vybavila lidský organismus
v průběhu jeho hominizačního.
3 miliony let trvajícího vývoje,
který dosud neskončil. Tak se

vzájemnou aktivní spoluúčastí
jedince a společnosti utvářela a
vyvíjela v každé historické
kultuře bytostné přirozená,
smysluplná kolektivní identita
muže.ženya rodiny, přiměřené
podle potřeb společnosti. Po
stavení muže bylo současně
fundováno dějinné i nábo
žensky. Rozumělo se samo
sebou,že prostě žena není muž.
Rozpad tradičních kulturněspolcčenskýchnorcm(v našich
historických podmínkách da
ných syntézou křesťanství a
antiky) ve století tzv. vědecko
technické revoluce přivodil
značný chaos a duchovní krizi,
a znesnad nil orientaci a bytost
nou identifikaci jedince. To
vedlo v konečných důsledcích
ke ztrátě identity a popření
tradičních hodnot, popř. až
k existenčnímu poklesu do
pasivního způsobu nevlastního
bytí (hlupáclví). Nesmyslná
identifikace v nepřirozené spo
lečnost i vedla např. k terorismu,
v absurdních společnostech
založených na bludu a utopiích
(totalitní režimy) došlo pak
k popřeníspoluvytvářvníkolck
lívní identity vůbec. láli -systém
normálnímu člověku žádnou
identitu, program, motivaci či
tradici vážně nenabízí, nemá se
sčím identifikovat a co spolu
vytvářet. Důsledky rozpadu
identity jsme poznali za minu
lého režimu: Desiluze. nihilismus, ztráta důvěry v budouc
nost. Průvodní jevy lakové
společenské dcstahility doléhají
na jedince i jinak; Destrukce
rodiny, oslalxtní zdraví, poruchy
psychiky, alkoholismus, náchyl
nost k epidemiím, zvýšená
úmrtnost.
Komunistický režim přivodil
svou zrůdnou ideologií ztrátu
identity muže jako plnopráv
ného člena společnosti. Zbavil
ho bytostných funkcí (viděl
vněm spíše vojáka v záloze než
otce) a ve své rodinné soudní
praxi ho znetvořil do podoby
jakéhosi "mužíčka", potenciá
lně kdykoliv odsouditelného ke
ztrátě bytu, majetku a prakticky
i vlastních dětí - pokud se man
želce zachtělo rozvodu. Toho
cynicky využívaly vypočítavé
ženy, bez ohledu na vlaslníděti.
Nepřirozené nadhodnocení a
zvýhodnění rozvedených matek
bylo podporová no státní politi
kou (Svaz ženja přefeminizovanou justicí. Převládl bezduchý
matriarchát - produkt vulgárního materialismu, který' poro
dil formu bez obsahu a právo
bez spravedlnosti. Soudní štva

nice na muže rozvedené často
zvůlí nezodpovědných.spekulativních matek, kterým rozvod
prakticky zaručoval děti, byt.
finanční podporu a sociálně
přednostní postavení, pokra
čovaly naháněním mužů k psy
chiatrům a psycholožkám, aby
vůbec občas mohli viděl své
vlastní děti. Soudní znalci většinoudobře věděli, coseod nich
čeká, muži byli dokonce zbavo
váni rodičovských práv. Příznač
né byloi spojování rozvádějících
se matek s cslébáky a přísluš
níky SNB za účelem kriminál izace ntužů. Domáhá-li se však
otec svých práv (např. stýkat se
se svými dětmi), jsou průtahy
justice nekonečné (mluvíme i o
současnosti). Diskriminace m u
žůse nezastavila ani u vdovských
důchodů.
Důsled ky ztráty m užské iden lity jsou hrozivé a dalekosáhlé:
Skepse, nihilismus - pramenící
z reálné nemožnosti domoci se
svých práváni u orgánů pro
kuratury (oprávněné podněty
postižených ni užů jsou svévolně
dezinterprelovány a zamítány
či vůbec nevyřizovány, podobně
jako u hladovkářc pana Ma
rečka). Dále ekonomická a ma
jetková postižitelnost (zejm.
oloupení o občanské právo
užívání vlastního bytu pouhým
rozvodem manželky, automa
tickým přidělením dělí do její
péče), v neposlední řadě pokles
ekonomické průbojnosli. Prů
vodními jevy bývají kolapsy, al
koholismus. u ženatých mužů
podpantoflismus (nedůstojné
postavení mužů ovládaných
ženami hrozbou rozvodu as ním
související postihy).
Je proto nelehkým progra
mem Unie mužů přispět k ob
nově bytostné identity muže,
resp. k vytvoření nové a smyslu plnější identity v podmínkách
lak silně pokulhávající demo
kracie naší současné společ
nosti. Při dosavadní platnosti
starého, nevyhovujícíhozákona
o rodině a přetrvávání neblahé
komunistické soudní praxe i
soudního aparátu lze se zdra
vým identifikačním programem
začít alespoň v menších sku
pinách. V praxi (oznámená nej
prve vymanění z pasivity při
pochopení, že diskriminaci
mužůjednes možné hromadně,
politicky čeht nekompromisním
prosazováním zrovnoprávnění
muže a jeho rodičovských práv.
Bojoval za I idská práva znamená
bojovat za uskutečnění právního
státu Jak se zatím ukazuje.

nebude cesia ke skutečně
právnímu státu možná bez od
chodu. popř. spravedlivého po
trestání soudců a prokurátorů,
kteří se v oblasti rodinného
práva zkompromitovali a dále
cynicky kompromitují.
PhDr. Lubomír Konečný
Unie mužů ČR

JAKUB DEML
NEUMĚL
PSÁT ČÁRKY?
Ovšemže umčl, o lom ne
pochybujeme!
A přece je vjeho knihách
mnohomíst. kde čárky, zejména
v souvětích souřadných s vlože
nými větami vedlejšími, nejsou
tam, kam jed nes běžně klademe
a kde je vyžadovala i tehdejší
"norma" (např. Gebauerova
Krátká mluvnice česká ve zpra
cování V. F.rtla z r. 1928):
. .poněvadž kdyžje r roztoku
kyselina, lakmusovýpapírzčerve
nd_a je-li v roztoku zásada, ten
papír zmodrá, já mám ohledni
Židů jisté zásady_a proto Ante
Novák vždycky zrudne i zmodrá,
kdykoli mluví o Jakubu Dem
lovi.”
"Pračat vzpomínal bývalésvé
slávy a moci, která pramenila
z velikého bohatství_aiťasienjiž
nebvl." (Proč bvchom se netě
šili.' 1939)

Jinde píše Deml čárku tam.
kam "nepatří":
"Už ho nebavilo sedávali
venku a dívati sena ruch a pestrý
život náměstí, a uchyloval se
dovnitř... "(Tamtéž)
• * •
3 března loňského roku
vzniklo v Brnč Dědictví Jaku
ba Df.mla, společenství to
přátel básníkova díla...
Přátelé (jmenujme alespoň
Milotě Stehlíka, Jana J. Zahradnfčka,Jiřího Kuběnu, Jiřího
Oličc, Jana Žáčka) si za své

poslání stanovili "pečovat o
uchování celistvého a nezko
moleného díla Jakuba Demla...
zajistit postupněvydání úplného
díla Jakuba Demla v co možná
nejautenličlější. výtvarně vy
tříbené a duchu díla a jeho vý
znamu odpovídající podobě...”
(citováno ze Stanov Dědictví
Jakuba Demla).
Jsmc-li něčí přátelé, chceme
spíše posloužit jemu než sobě.
Jdc-li o Jakuba Demla. dlužno
přidal: posloužit národu spíše
než ryku masa člověku spíše
než lidu - a Slovu spíše než
slovozpytcům.
Při vydávání knih Jakuba
Demla bychom mohli pod

lehnout pokušení opravovat
"chyby” dle dnešního usu.
pořizovat “kritická vydání",
vysvětloval "odchylky” auto
rovou nedbalostí či neznalostí,
nepozorností sazečů, korek
torů, editorů... Naším cílem
však je: zpřístupnit Demlovo
dílo. Ano, právě lo! To, co je
De mlovým dílem, co nám < >d ká zal, co ctíme jako dědictví, lo,
Čehoužzajehoživota malé počty
exemlářů byly ztenčeny půl
stoletím zlovolné klatby: "... a
jeho jméno nebudiž v tomto
národě tičtěno, " jak dokládá
Stanislav Vodička (Básník Ja
kub Deml vTasovč).

•••
Rozhodli jsme se tedy neo
pravoval "chyby’’ - a máme
k tomu ještě další důvody.
Demlův jazyk sám se vyvíjel:
i nebylo by spravedlivé ”normalisovat" texty k obrazu jedné
konkrétní mluvnické ušance, a
to ani kdyby mezi těmi, jež se u
nás za léta vystřídaly, našla se
taková, která by toho byla práva;
odporovalo by to úctě k Slovu,
jak ji žil Jakub Deml i jakou
máme my.
J. Deml jc zajisté jazykovou
autoritou dosti velkou na to.
aby směl se svou mateřštinou
dělal cokoli! (Miluj - a čiň, co
chceš.) - Je pro naše národy,
ještě více než za Dcmlova
pozemského života, "dobré a
spasitelné", a bychom se i z jeho
"čárek" dovídali, kde se v prou
du řeči nadechl více, kde méně,
kde se smál, kdesezajíkl studem
či pohoršením, kde se nadchl,
kde nenáviděl (kde ještě více
miloval), kde v kratičké od mlče
vyslal si řelnou modli tbuza toho,
komu právě vášnivě spílai ..
Opravit si dovolíme jen ta
místa v textu, kde je opravdu
zřejmé něčí nedopatření, při
záměně písmen například, nebo
kde někdo skuteční chybovat
("jakobyslc" místo "jako Irysle”) apod. Ponechat však hod
láme i takové zvláštnosti, jakou
je ku příkladu “z" ve slově "ztráviti” ("... UužC maso se ztrácí a
kosti vyschnou... • Proč bychom
se netěšili), ledy tam. kde máme
právo se domnívat, že šlo o
záměrné obohacení(l) "pravi
dla“. - Ciluje-li Deml (z tisku,
dopisů apod.), přepisujeme
texty zásadně bez zása h 8, neboť
sám Deml očividně v těchto
případech "chyby” ponechával
(•‘Básník mluví čtenáři slovy, jež
pošlysrdccm... "• tamtéž), aťse
smíchem, ať z úcty. - My tak činí
me rovněž.
Pavel Krtka
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Modlitby
Duše Kristova, posvěť mě.

Tělo Kristovo, uzdrav mě.
Krvi Kristova, opoj mě.
Vodo z boku Kristova, obmyj mě.
Umučení Kristovo, posilni mě.
Ó dobrý Ježíši, vyslyš mě.

Ve své rány ukryj mě.
Nedopusť, abych se od Tebe odloučil.
Od nepřítele zlého ochraň mě.
V hodině smrti navštiv mě.
Přijití k Tobě přikaž mně,
aťs Tvými svátými a anděly chválím Tě
na věky věkův.
Amen.
Ježíši tichý a pokorný srdcem,
učiň srdce naše podle srdce svého.

Tobě umírám,
Ježíši, Tvůj jsem živ i mrtev.

Ježíši, Tobě žiji, Ježíši

Ježíši,

všechno z iásky k

Ježíši

v

Tobě, í

Tebou a pro Tebe!

Tebe věřím,

v Tebe doufám,
Tebe nade všechno miluji.
S Božským Dítkem Máti,
rač nám požehnání dáti.

Ó Maria - bez Poskvrny Hříchu Prvotního poCatá •
oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme!
Svatý Archanoěli Michaeli,

svým světlem nás osvěcuj.

Svatý ArchandČli Michaeli,
svými křídly nás ochraňuj.
Svatý Archanděli Michaeli,
svým mečem nás braň!
Anděle Boží, Strážce můj,

rač vždycky být ochránce můj.
Mě vždycky veď a napravuj,
ke všemu dobrému mne vzbuzuj.

Ctnostem svátým mě vyučuj,
aťjsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, ďábla přemáhám,
na Tvá vnuknutí pozor dávám.

A v lom svátém obcování
ať setrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně
chválím Boha ustavičně.
Amen.
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ANKETA \1
JAKÁ JE VAŠE NEJMILEJŠÍ BÁSEŇ (AŤ UŽ VNAŠÍ ČI SVĚTOVÉ POESII)

- a proč
Odpovídá: Jiří KUBĚNA
Na počátku musím uvést, že naše anketa, s níž se
hodláme postupné obrátit na celou řadu slovesných
autorů - je vlastně jen variací - a současně torsem starší, ineditníankety, kterou otevřel Jaroslav Erik Frič
ve svých vranovskódyjských "Arších" již někdy v roce
1985. Zadání tehdy bylo podstatně obsáhlejší - každý
vyzvaný autor měl jmenovat rovných deset svých
nejmilejších básní. Já jsem tehdy jako první respondent
(což mne snad opru vňuje abych přišeljako první se svou
troškou do mlýna i dnes) zvolil - na prvním místě ■ M.
Z. Poláka; Vzor krásy, a teprve na druhém místě ■ námi
dnes otiskovanou velebáseň K. H. Máchy: Noc, dále
pak O. Btez.iny: Jsemjakostromv kvéto, J. Demla;Svatbu
v Káni (lil. část jeho Triptychu z r. 1960), středověkou
taneční píseň V Strachotině h&kv, Adama Michny
z Otradovic Svate lásky labyrint, V. Holana; Jinoch
v mořské koupeli, V. Nezvala; Na smrt kočičky, V. Dýka;
Neřekla ieště co chtěla ňict a konečně O. Thccra; Žiti
s Bohem a bohy. Ten výběr byt provázen komentáři, kde
jsem se zpovídalprávě z těch a nejiných svých největších
lásek: a bezděčně vlastně i ze své - básnické krevní
skupiny, genetické mřížky.
Máni-Ii dnes, mezitím už zas po 7 letech, uvést svou
báseň vůbec nejmilejší, volím nakonec - posla mezi
všemi - přece jen Máchovu Noc. Asi proto, že mne
neomylně - dnes jako před desítkami let - vždy znova
nejvíc rozcchvívá (že právě sní ■ uchvácen ■ nejvíc
resonujij.jsott možná básně, kteréjsou mi bližší (ten M.
Z. Poláka "Z BEi.xr.DERE Jasoň" kupř. hned.') - ale
nejmilejší nám bývá zpravidla spíš to nejohroženější,
nejvzácnější, nejvzdálenější-ovečka zatoulaná, do loktů
z trní vzatá - s tlukoucím srdcem tam vzhůru k jinému
tlukoucímu Srdci - tam k Hvězdám ve výši - vyzdvižená
a - vysvobozená: a to právě je - pro mne - případ
Máchovy básně.
A ted 'už k níjen to - co o ní z mého pera otiskuje tehdy
v časech hlubokého totalitního Temna při svém
vranovském kahanu J. E. FriČ (nemám co bych dodal
ani dnes, v časech postotalitníhoklopotného Rozbřesku
- leda lo, že právě dnes bychom - v náhlém oslnění
"svobodou" - nově, a znovu aktuálně - neměli ztratit
schopnost uvidět Hvčzdy).
♦ * * * *
...N<x- K. H. MÁCHY:
Tu s i ce n í m h lavnč p ro nevýš lovné u mč n i harmonie,
vyvažování. To, co Mácha sc základním motivem “Vy
hvězdy jasné! - Vy hvčzdy ve výši" - s “refrénem” udělá na konci básně, jak jej dvojím a třetím po

zdvihnutím uchopí a - Promění - jc bez obdoby v celé
české (i světové!) Poesii - je to Dotyk, Smrtící Grál
Dokonalosti. Je to nekonečné vyvažování - uvážení do rovnováhy uvedení - principu lidskéhoa- Božského
• na samých hranicích možného: na předělu Kosmic
kého Slapu. Život a Smrt. Z léto básně se “dovídáme”
něco víc, než je jen v jejích slovech - něco co už je Za
Životem - lo, čemu říká Březina “Zrcadlení V
Hloubce”: o Tom, žc "Co jc Nahoře je (i) Dole" (a
naopak) - Hermes Trismcgistos - Spravedlnost!
Ovšem: Naše Spása i Naše Svoboda Jc jen v našich
rukou (Život jc jen jakási kosmická Španělská Hos
poda: grandiózní sebeidentifikační Samoobsluha Člověk jc identifikován jen tím, co sám zvolil): není
divu, žc Máchovi perlí na čele vesmírně studený pot
zodpovědnosti - z Prázdna! Jc to (krvavý) pot Gethsemane.
Čím ale není Mácha z rodu mých básníků: Mácha
(skoro) nic neví o Milost i: že "Milosti Boží jek spasení
nevyhnutelně třeba”. V tom jc pramálo katolický :
jeho peruť jc peruť byronovsky studeného Nelítost
ného Archanděla. Jeho Stesk po Domově, Dětství,
Ztraceném Ráji - velmi Jinošský - jc typický Stesk
(Hrdého) Lucifera - ledy Stesk Nedovolený, někoho
Nedovoleného - který ještě Nevidí před sebou Kříž vidí Kolo. (A teprv v nčm vplctcné - do Kříže - hnáty
Vězňovy.) Přestože je Mácha Veliký Démon, Padlý
Anjel - bez něhož nelze, bez něhož žádná komedie tedy a n i česká poesie - sc ne koná: Gen iá I n í An t i I he i ik.
(...) Žádného jsem tolik nemiloval a nemiluji (čes
kého básníka) a u žádného mi nebylo tak líto, žc jsem
jej osobně, v krvi a mase - nepoznal jako Jeho: 6
Však Já Jej - Však Já Tě Hynku Mám: a Poznávám a Mii.uju-tj. Nezapřu mezi všem i. (...Vás za posly jsem
zvolil mezi všemi!): Angelos = Posel! Každý Posel je
původně, od původu Posel Boží. Co na tom,že Mácha,
poslaný nám jasné shůry, padl tadys námi a upadl mezi
nás jak meteor, jako kometa, samohaš:aždosoudního
dne posledního nám lady bude - ještě v Pekle, a už za
dne (ó Jitřenka!) svítit - dokud my mrtví z Pekla
nevyjdeme: aby nám, on věrný slovu i v Pekle - právě
ze dna - a ještě jen ze dna ukazoval naši pravou výši,
naši Vlast - naši jedinou Urozenost (o níž jako nikdo
věděl!), - že Ztracenou? ale jen aby Tisíckrát
Vrácenou! -

"Vy Hvězdy Jasné! - Uy Hvězdy Ve Výši!"
ORFEUS.
(Sobota před

30 března U>8S)
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Karel Hynek MACHA

Noc
Temná noci! jasná noci!
Obě k želu mne budíte.
Temná noc mne v hloubi tiskne,
jasná noc mě vzhůru vábí,
temné hlubiny se hrozím,
ach, a k světlu nelze jiti.
Vy hvězdy jasné, vy hvězdy ve výši!
K vám já toužím tam světla ve říši,
ach, a jen země je má!
Člověkem jsem; než člověk pohyne;
ve své mě lůno zas země přivine,
zajme, promění a v postavě jiné
matka má, země, zas mě vydá!
Vy hvězdy jasné, vy hvězdy ve výši!
K Vám budu toužiti světla ve říši,
ach, a jen zem bude má!
Květinou-li mne k životu navrátí,
list můj i květ můj se k světlu obrátí;
však ach, jen země zas tma mne uchvátí,
světla ve stány jiti nedá!
Vy hvězdy jasné! - Vy hvězdy ve výši! (KfETť 1834, t. 23;
jako Intermezzo k Marínce)
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