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Vajíčku, foto -objekt. 1949: fotog rafie Emila Medková
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M. M. 1950 ■ 51: Joto Emila Medková

Jiří Kuběna

MAZAL
Ale vždyť se to nesluší, co tady tropíš, Mikuláši,
... abys
jak někdo jiný
po stolech mazal krev
svou vlastní, prostřených bohům
režnými plátny.

A ještě
... s žiletkou... hraješ si...
jako to dítě, a, ubohý, nejlíp
lepkavá hoví ti krev, co zaschla už trochu.

Člověk neví
...co vyved, jestli ho bozi
ztrestali, jaks byl
potrestán Ty: nevydat tvaru
leč ze své krve.

(Den • Torsa. I960 ■ Juvenilia Hl)
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Mikuláš MEDEK až do let KRISTOVÝCH
ŽIVOTOPISNÝ ÚVOD K MALÍŘSKÉMU DÍLU A LITERÁRNÍ POZŮSTALOSTI
OD KONCE ČTYŘICÁTÝCH DO DRUHÉ POLOVINY LET PADESÁTÝCH [1949-1957 ]
arodil se 3. listopadu 1926 v Praze jako druhý syn plukovníka
(Snídaně) a Magnetická ryba. Roku 1950 namaloval obrazy Akvá
Rudolfa Medka a Evy Medkové-SlavíČkové. Zprvu bydlel se
rium a Htuk ticha a začal maloval cyklus Hostina. V roce 1951
svými rodiči a starším bratrem Ivanem na Letné v Dobrovského ulispolupracovat nu ineditních sbornících Znamení zvěrokruhu sku
ci č. 20, roku 1929 se s rodinou přestěhoval do právě dostavění bu
piny malířů a básníků, která se vytvořila kolem Karla Teigeho.
dovy musea a archivu československých legii na Žilkově (dnes Vo
Patřili k ní kromě Emily a Mikuláše Medkových: Josef a Gerda
jenský historický ústav) pod Památníkem odboje, kde měl ředitel ge
Istlemvi. Libor a Aneta Fárovi, Karel Hynek, Vratislav Effenberger,
Václav Tikal a Jan Kolík. Ve stejném roce ilustroval Ikarské hry
nerál Rudolf Medek služební byt. V něm prožil celé dětství: vychodil
obecnou školu v Karlině a začal studovat na Akademickém gymna
Karla Hynka (nevydáno). 12. září se oženil s Emilou Tláskalovou a
siu. Roku 1933 onemocněl těžkým zápalem plic; v létě se zotavoval
spolu se zúčastnili ankety o surrealismu, kterou v prvním lednovém
s rodinou u moře v Kupari pud Dubrovnikern. Prázdniny trávil s ro
sborníku Znamení zvěrokruhu vyhlásil Vratislav Effenberger.
dinou v Harrachově, v Orlické Rybné a od roku 1937 v Českém
Obrazy Hostina IV. a Mlynářova vášeň uzavřel své druhé surrea
Šternberku, kde si Medkovi postavili rodinnou vilu. Všechen volný
listické tvůrčí období. 1. dubna 1952 se manželům Medkovým
naradila dcera Eva, jež v prvních letech vyrůstala u své babičky
čas věnoval biologii, zoologii a botanice. Když Medkova rodina mu
sela po okupaci Československa v březnu i939 opustit služební byt
Emilie Tiáskidové v Libni. Obrazem Imperialistická snídaně (Emila
na Žilkově, jenž byl zapečetěn. odjel s matkou a bratrem do České
a mouchy) začal Mikuláš Medek své třetí, „existencialistické“
ho Šternberku, kde žili až do léta roku 1940. Otec byl hospitalisován
období. V roce 1953 spolupracoval na 1 a 2. Objektu, ineditních
v nemocnici, aby se uchránil před gestapem; jeho knihy byty zahr
sbornících, které redigoval Vratislav Effenberger; Mikuláš a Emila
Medkovi odpověděli na Jarní anketu o surrealismu v 2. Objektu.
nuty do seznamu zakázaných knih a vyřazeny z veřejných knihoven.
21. srpna 1940 se s rodinou přestěhoval do bytu na Janáčkově (teh
V témž roce namaloval obrazy Portrét 53, Spící 1. a Hlavu, která spí
dy Pekařově) nábřeží č. 49 na Smíchově. 22. srpna téhož roku ze
imperialistický spánek. V roce 1954 začal malovat cyklus Akce a
mřel v motolské nemocnici otec Rudolf Medek. Od roku 1942 se po
Nahý v trní. V srpnu a září roku 1955 restauroval spolu se Sta
koušel malovat podle obrazu Antonína Slavíčka a Vincenta van
nislavem Podhrázským a Zdeňkem Paterem nástěnné malby v hu
Gogha. O prázdninách v Č. Šternberku namaloval sérii nábožen
dební škole ve Strakonicích. Ve stejném roce namaloval obrazy Po
ských komposic, krajin a zátiší. V letech 1942-1944 studoval na
libek a Spící Hi. V roce 1956 restauroval s Podhrázským a Paterem
státní grafické škole v Praze ve třídě prof. K Miillera Roku 1943
sgrafito na gymnasiu v Klatovech. V Przeglądu artystycznym vyšel
namaloval první zátiší a krajiny olejem. V létě téhož roku zabrali
o jeho díle (a Jana Kolíka a Josefa Istlera) článek Ludmily Vuchtonacisté vilu v Č. Šternberku a Medkovi se museli do čtyřiadvaceti
vé. Namaloval hlavní obrazy cyklu Akce: Akce I. Vajíčko, Akce II.
hodin vystěhovat; Mikuláš s Ivanem vozili na vozíku knihy ke zná
Vlna, Velké jídlo a Setkání. V roce 1957 ilustroval pod pseudony
mem Dagmar Kozáková Waughovu novelu Drazí zesnulí pro Světo
mým, kde byly uloženy do konce války. V letech 1944-1945 byl to
tálně nasazen, pletl tašky v pražské Dorce; zároveň namaloval
vou literaturu a začal malovat cyklus Hry.
obrazy prvního tvůrčího období, nazvané Svět tykve a Svět cibule.
• • »
V posledním roce války byl s bratrem Ivanem členem tajného stu
ýbor z literární pozůstalosti Mikuláše Medka, který tu podá
dentského ilegálního spolku. Účastnil se s bratrem květnové revolu
váme. obsahuje tři druhy textů. Především je to poesie - texty
ce v Praze a zachránil se podzemními chodbami z hořící Staroměst
Z let 1949-53, korespondující s malířovým druhým surrealistickým
ské radnice. Po prázdninách roku 1945 začul studovat na Akademii
obdobím. Známe je ze strojopisu v uspořádání Vratislava Effenbervýtvarných umíní v Praze a na konci roku byt zastoupen dvěma
gera a Emily Medkové, která navrhla jejich chronologii. Některé
obrazy na výstavě Studenti výtvarníci v Uměleckoprůmyslovém mu
Z těchto textů byly již dříve publikovány v umělcově monografii
seu v Pruže Při této příležitosti se spřátelil s malířem Úborem Fa
z r. 1970, v katalozích jeho výstav v r. 19H8 a 1990, ve sbornících
rou a jeho prostřednictvím se postupně seznámil se skupinou tzv.
a časopisech, a vyšty také v překladu, německém (Petr Spielmann,
spořilovských surrealistů (Zbyněk Havlíček, František Jůzek, Robert
Zbyněk Sekal) a francouzském (Petr Král, Věra Linhartová).
Kalivada, Luděk Novák), kteří pietně uchovávali památku svého
Několik nově objevených dopisů Mikuláše Medka Emile Tláskadruha, mladého básníka Rudolfa Altschula (1927-1945). s nímž za
lové-Medkové z let 1948-49 je stejného rodu jako tyto básnické tex
války rozvíjeli surrealistickou aktivitu. Roku 1946 přestoupil na Vy
ty a Medek je sám v jednom dopise označuje jako „poetické“. Do
sokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, nejprve do školy prof.
pisy přátelům Zbyňku Sekalovi a Vladimíru Boudníkovi rozšiřují doFrantiška Muziky, a od roku 1947 do školy prof. Františka Tichého,
kumentaristické svědectví o etapách a scénách umělcovu života a
kde byli jeho spolužáky mimo jiné Zbyněk Sekat. Stanislav Podhráztvorby, podrobněji zaznamenané v jeho denících z let 1951-55,
ský a Josef lehoučká. Téhož roku ilustrovat Nadsamce Alfréda
v nichž také nalézáme Medkovy koncepty a precisace odpovědí na
Jarryho a Lautréamontovy Zpěvy Muldomrovy (obojí nevydáno),
surrealistické ankety. Vzpomínky dalších Medkových přátel, malíře
realisovai surrealistické objekty a namaloval obrazy Infantilní
Josefa Istlera a teoretičky Dr. Anety Fárové, doplňují osobnostní
krajina. Na Silvestra se oženil s Gabrielou Dvořákovou, která spolu
„medailon" Mikuláše Medka i dobové pozadí první poloviny 50. let,
s Janou Krejcarovou bydlela v posledních měsících války u Medků,
která umělec prožíval ve velmi svízelné osobní existenční situaci a
protože obě dívky zůstaly bez rodičů. Protože Gabriela zdědila po
která — navzdory tvůrčím krisím a hlubokému pochybování o schop
rodičích v domě na rohu Janáčkova nábřeží a Vítězného náměstí
nosti je překonat-vydávala pozoruhodná malířská díla přelomové
firmu Amerex a zařízený byt. žita dvojice tam. Roku 1949 se Mikuláš
ho, tzv. existenciálního období.
A. H. - B. M.
seznámil s malířem Josefem /stierem a básníkem Karlem Hynkem a
namaloval obrazy Zázračná matka: u tstiera poznal Vratislava
* * »
Effenbergern, Karla Teigeho, Václava Tikala a Jana Kolíka. Téhož
roku se rozved! s Gabrielou Medkovou-Dvořákovou, byl vyloučen
zpomínkám na 1. polovinu 50. tel předesíláme pro lepší po
chopení určujících souvislostí Medkova života pamětní zápis
Z Vysoké školy uměleckoprůmyslové, poznal Vladimíru Boudníka.
jeho bratra Ivana Medka Život s Mikou (tištěný zde poprvé v úpl
Bohumila Hrabala, Zbyňka Fišera (Egona Bondyho) a Jiřího
Koláře, ilustroval Zpěv pátého května Leonarda Franka (nevy
nosti). Na závěr přiřazujeme vzpomínky dalších, generačně mlad
dáno). vytvořil surrealistické koláže jako úvod ke svému druhému,
ších Medkových přátel, básníka a dramatika Josefa Topola a bás
surrealistickému tvůrčímu období, začal psát surrealistické texty a
níka Jiřího Kuběny; bezprostředně navazující právě v hraničním
namaloval první surrealistické obrazy — Úsměvy poledne, Vajíčko
roce 1957.
- red-
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Smetanový res přišel k Tobě
a Tys ho nepohladi)
protože v tom okamžiku
jsi jasně poznal
že
papež proměniv se
v mnišku

utvořil z větru

pruhovanou brašnu
a do ní
uložil
Tvé cukrové ruce.

V MASITÉM HEBKÉM

(1949)

DŮLKU

šije svůj sen vlasatá špulka gigantického šicího stroje
Geometrická noha obdařená vlasy
blanokřídlá moucha která hostí našiji tkáče listnatých koberců
pohání pedálem jeho běh.
Tkáč jenž naklání svou hlavu odedávna pokrytou pavučinou

sejmutou z levého prsu dívky
jejíž stín se podobá stínu mříže
splétá ze svých řas rusé copy
a očekává popravu samotářským nožem

který podoben tykvici způsobí jí na levém boku ranku
Tkáč vloží pak do ní holubí vejce
velikosti jejího levého prsu s malým otvorem na severním konci
ke kterému přikládám své oko
abych viděl přivyknuv tmě vzdálený výbuch
ronící jemný dým ze hřbetu divukrásné zelené kobylky
která zcela nepodobna starobylému vlku

Surrealistický objekt. 1947
(zničeno)

Z

připomíná jej.

BÁSNÍ

OMÝVÁM SI ČELO PORCELÁNOVOU HUBKOU

a odcházíš na procházku s nohama
obalenýma koudelí
JSEM OPILÝ JEHLOU KTERÁ
PRONIKÁ MÉ OKO
JSEM OPILÝ

Svatý Sebastián ronící slzy vlahého masa
vystoupí ze skleněné skříňky
aby předstíral Araba živícího sc medailemi

věčně hladového
smutného

plného nádobí z porcelánu ozdobeného modrými květy.

Vyryje rýhu do zad černovlasé dívky

a Ty vrávoráš po hraně asbestové desky
mezi množstvím příborů a tvé ruce porostlé
travou určují směr hejnu divokých kachen
které tvoří na nebi ciferník hodin
JSEM OPILÝ JEHLOU ÚTLOU A ZMĚKLOU

TAKOVOU KTEROU ZATLOUKÁM RAKEV
JEHLOU KTERÁ PRONIKLA MÉ OKO

aby poznal obrys ruky
která je váčkem pro čtyřiadvacet očí apoštolů

JSEM OPILÝ

uzavřených v truhlici

a Ty se otáčíš jak větrník na špičce nože
přesto že tvá hlava je ozdobena hroudou
písku ve tvaru padajících rukavic
JSEM OPILÝ JAK JEHLA KTERÁ
PRONIKLA MÉ OKO

mého nehtu
Svatý Šebastián chtěje se vyprostit ze zajetí
blan

které obklopují jeho boky
zvolil si cestu ciferníkem hodin

které až dosud odbíjely věrně

pomocí kovadlinky sestavené z kanibalských srdcí uvězněných
v sádrových sochách Krista
rytmus

jeho
umírání

(1949)

(1949)

JSEM OPILÝ
zatím co Ty jsi harmoniem na skluzavce
stojíš bez pohybu a míjí tě
nezměřitelnou rychlostí
nespočetné množství křížů
na nichž jsou ukřižovány velké smutné
a nadmíru hebké SOVY
BUĎ TY I JÁ OPILÝ
(1950)
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Na svahu bláně
mezi modrými kaménky v kterých proudí voda Tvého spánku

mezi modrými kaménky
které nesou znak Tvého snu
který jsi snila mezi stěnami svého vězení
klíčí Tvé optické oko
a v pohybu
jak sasanka namalovaná na tapetě
se kutálí
aby jak plachá oblaky plněná jehla
ukojilo svou žízeň na dně
magnetického pole.
Poprvé kdy jsi zabalila rtuťovou kouli do šátku
a podruhé kdy písek skrývaný po léta v dlani

U zdí prostupnějších než před minutou, naplněných masem,
brousím sekeru, kterou přetneš nohy svému stínu.
A to v okamžiku, kdy tvé kotníky jsou plné
písku viděného po celý rok, ty s universálním
neklidem svého povolání kreslíš chůzí po lou
kách hybridní hlavu irracionálního krejčího,
který vyšívá sen.
U zdí, které svou prostupností přestaly existovat, brousím
popravčí meč, kterým přetneš krk svému stínu,
a to v okamžiku, kdy tvou hlavu naplňuje vše,
co tvořilo sen v době jednoho tisíciletí!

právě narozeného dítěte
vytvořil energicky utíkajícího psa
a pak navždy se Tvé optické oko
stalo příčinou zázraku
mezi dvěma magnetickými body.

A mé zbraně opřeny o neviditelnou zed jsou velkolepé
šperky, kterými chci ozdobit tvé tělo
(1951)

A navždy
jak síťka přes očí
jak neprostupný stín
jak roka která měří čas
Tvé oko na větvi mezi převrženým stolem
rozluštilo skrývačky
holých stěn.

(1950)

Uvězněn v okně, nepodoben hlavě s tisíci očima, vyhlíží
útočníka. Ten v písku zdi, ukrytý v kaménku s lesklým povr
chem, živý a přesto s čelem plným křičících hlav ptáků, jako
klíč vylovený z praménku krve, jako vlas zavěšený na laně
uprostřed pokoje, osvěžuje svou něžnou vzpomínku na tebe,
Emilo, obláčkem sejmutým z oblohy, která chladí.
Uvězněn v okně, podoben hlavě s tisíci očima, vyhlíží

útočníka, který se jmenovaným obláčkem v ústech chutná
zmitý povrch vzpomínky na tebe, Emilo.
Uvězněn v okně, víc než podoben hlavě s tisíci očima, vyzý
vá útočníka, jenž v ochraně svého vězení konečně polyká

onen zrnitý obláček, připraven k boji.
V okně uvězněná hlava s tisíci očima vděčně přijímá útoč
níka, aby s ním svedla zápas o skříňku plnou úst, sejmutých
dívkám při ranní toaletě, o prs osmnáctileté černovlasé dív

ky, kterou známe již tak dlouho, o tlapku psa, o rybu, jež ne
chce Být jmenována, o modrou noc, kterou si chlapec obouvá
místo dřeváků, o jazyk .poledne.

Tento boj o velkou sázku trvá na každé zdi, v každé ulici,
v každém městě.
(1950)

Sedím

s čelem opřeným

o hřebíky

a tvůj stín plný oblaků je opřen o mé dlaně

U prostupných zdí plných krvavého kamení brousím břitvu,
kterou přetneš zápěstí svému stínu.
Ve chvíli kdy špičky tvých prstů jsou naplněny
oblaky viděnými po celý den, ty s universál
ním klidem svého povolání
vypouštíš tato oblaka do čtyřstěnu své kamery,
aby zahájila
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nikým nepoznaný tanec, jehož choreografem

jsi ty.

Poesie je lam, kde traumatické působení básně, obrazu nebo
jakéhokoli poetického útvaru atakuje životní nehybnost konsumujícího subjektu.
Poesie je vše, co je v rozporu s nehybností reality.
Poesie je v oblasti umění adekvátní výraz pro fysické sebezničení v oblasti reality. Poesie je aulodestrukce.
Domníváme se, že poesie nemá jiný cíl, než-li vytvářet, defi
novat a dále rozvíjet formy úděsnosti a lhostejnosti, zběsi
losti a lásky, netečnosti a smrti ve světě konkrétní reality.
Poesie je lhostejnost v pohybu.
Poesie je destruktor naděje, která je velkým paralysátorem
Činu.
Poesie je otázka existence, zodpovídaná v záchvatu pocitu
existence.
Poesie je přímá reakce na nebezpečí.

(Z odpovědí Mikuláše a Emily Medkových
na anketu. Pracovní sborník, září 1951)

Úsměvy poledne, 1949, olej, plátno, 80.5 x 60,5 cm

I KORESPONDENCE
EMILE
Praha. 25. Ul. 49

Emilo
chci Ti popsal několik skutečnosti, takových, při kterých nikdy
nebudeš moci dokázat svou absolutní nepřítomnost, takových, klené
jsou Tvým majetkem více než můžeš tušit, příhodu Tebe, Tvoji je
dinečnou imaginační aktivní příležitost. Tvůj sen-skutečnost, senskutečnost Tebe,
Tvůj jediný den.
Den Emila by) ulice, jakákoliv ulice bílých domů, zrcadel, orlích
stěn, šedých křidel Tvých hnědých očí-vážek, ulice, která mírně
stoupala do kopce. Vzpomínám si, že oči domů zatemňovaly stínem
jen polovici cesty a že to byla cesta, na které jsem hledal úkryt pro
můj polibek Tobč, pro ohromující dotek úst, pro sádrovou hlavu Iva.
Veliké hromady kamení, cukrových koulí, holubů, hracích skříněk,
akvarií (bylo jich 8), ve kterých jsi byla uvězněna Ty, opuchlá
spánkem, obdařená sotva znatelnými pohyby lásky a voskovým
úsměvem „Svaté sochy*. To vše leptala naše práce. Stínohrou pohy
bů totemických sošek jsi vítězila nad apokalypsou množství a vteři
ny zvonkových her odbíjely rytmus splývání Tehe a Tvé podoby
v truchlivý oheň, připravený vytrysknout z temných koutů míst
ností obydlených půlnočními „Strašidly“.
Po úzkých schodech jsnte sestoupili Ty a já do jakési haly „hote
lu", velmi nepěkné a značně tísnivě zařízené nábytkem, jehož ne
známý původ i absurdnost měkkého a třaslavého vzhledu mě děsily.
Stáli jsme v temné místnosti, obklopeni pohyblivými mnohobu
něčnými strašidly stolů. Židlí, dveří a koberců, do kterých byly
vetkány a nás pozorovaly pohyblivé, bohatými a plovoucímu řasami
obdařené oči, zvolna se zavírající, nepokojné, hladové a žravé. A
lam uprostřed na vyvýšeném stupínku u jediného „závislého“ stolu,
zády k nám seděla starší žena v pestře barevném rouchu, připravena
„sloužit“ před našima očima obřad ž.idovských bohoslužeb.
Tvůj pohled na ni zažehl Ti koutky úst plamenem, který v nezmě
řitelném žáru roztavil mé vědomí.
Obraz pozvolna mizející, stravován ohněm, se měnil v chuchval
ce bílého, chutného, nepokojně něžného dýmu; a tento dým, nemaje
nic společného se sentimentální párou milostných zjevení, se srážel
v chomáčky vlasů, atavistický chtivých, které, přemáhajíce svůj
smutný úděl, utvářely o své vůli hejna „stěhovavých ptáků“ odléta
jících v medailoncích větru.
Stála jsi vedle mne, zakuklená pavučinou svých očí jsi pozorova
la předmět, který mě upoutal. Na zelené planině, pastvině vzdá
leného Skotska, stál nedaleko nás Empirový stolek, předmět deliria,
deliria touhy. Na něm osmihranné starobylé zrcadlo odráželo
hnědou, hebkou, na jednom místě rytmem chůze se pohybující
ochmýřenou
Medvědí tlapku.

Vajíčko (Snídané), 1949, olej, plátno
nalepené na překližce, 55,5x39,5 cm
spolu s obrubou staré podobizny (ostatně jedná se o obraz dívky,
která zakrývajíc svá ústa ryhou upadá v smyšlenku o své cudnosti),
která tvoříc si límec rámuje Tvou tvář
a spolu se vším nedosažitelným je s to vytvořit lék, který ochrání
proti lásce kTohě.
Mikuláš
(...)
Budeš odsouzena, aby se nad tebou jednou provždy nakláněla
tvář somnambula, budeš luštit hlavolamy vražd z vilnosti, pamatuji
se na fotografii ze soudního archivu, kdy po vražedném coitu miluje
nadále mrtvou nehybný deštník. 1 moribundní delirium zná s veške
rou přesností symboly
Až budou objekty náhle se setkavší zápasit milováním o prven
ství, budeš jednou provždy jejich jediným soudcem. Budeš otvírat
dveře papírových salonů bez osadníků a zalidňovat je fantomy, kte
ré si vypůjčíš z majetku museí a budeš (...)

(fragment konceptu dopisu, 1949 ? )

VLÁD. BOUDNÍKOVI

Nikdy nerozeznám Tebe od toho, co šílené miluji,
Mikuláš

Čejkovice. 4. Vlil. 49
Emilo

Až má fantasie opustí hnízdo náhody, stanu se možná v příštím
dopise srozumitelnějším. Pro tento okamžik, mnou zajisté nezavině
ný, budeš luštit chaldejský hieroglyf toho, co Ti píši.
Vypěstoval jsem podivuhodné živé oko na stěně porcelánového
šálku. Emilo, a slza tohoto oka spolu s devatenáctým drápem ptáka,
který, sestaven z elektrických drátů, připomíná součást inkvisičních
mučidel,
spolu s úsměvem uloupeným sochám na oltářích,
spolu se sadistickou ocelorytinou ukrytou pod kamenem na již
ním úbočí Tvého prsu,
spolu s jazykem, který tak podivuhodně a o Tvé vůli vyrostl
uprostřed Tvé dlaně,

18. XI. 49

Pane Boudník
Fišerova existence je natolik nestabilní, že nemám možnost se
s ním nikterak dohovořit. Prosím Vás proto, abyste mu zaslal mani
fest sám nebo sdělil adresu a jméno někoho, kdo by to mohl udělat.
Medek

Praha 7. II. 50
Pane Boudník

Chcete-li a nebrání-li Vám v tom nějaké okolnosti hovořili se
mnou o příčinách „zhroucení surrealistického hnutí“, zavolejte mi
prosím telefonicky a dohodneme eventuelní schůzku. (Tel: 466-92)
Medek
PS.
Volejte prosím mezi 11-12 dopoledne nebo po 9 hod. večer.
M.
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jinými jsem ji tam zapomněl. Pojedu-li tam, ihned ji pošlu. Měj sc krás
ní a napiš.
Mikuláš
P.S.
S mojí možnou cestou do Bratislavy
to v dohlední době vypadá nevalní.
Doufám, že se mi to přece jen poda
ří, v tom případč byeh včas napsal.
Napiš!
M
5. 8. 55
Milý Zbyňku,
včera jsem se vrátil a našel zde
dopis. Velmi, velmi děkuji za Kafku.
Doufám, že už Ti Zůna psal a poslal
minulý text. Jestli to neudila), tak
mí to velmi mrzí, že jsem to tak zašmodrcha).
V Praze má výstavu indický ma
líř, který se jmenuje RAM a ještě ni
jak. Některé jeho obrazy jsou mys
lím dobré a jeden velmi dobrý. A
právě u tohoto jsme s Emilou usou
dili, že by sc Ti velmi líbil. Myslím,
že by Ti byl velmi blízký hlavni for
mou . Jen jedna vže je nejasná: jak je
možné, že to zde vystavili. Je to totiž
„bohapustý formalismus". Píši Ti o
tom také hlavni proto, že ve svém
dopise píšeš, že přijedeš asi v polo
vici srpna do Prahy, a já bych byl
velmi rád, kdybys výstavu ještě stihl.
Jsem velmi zvědav, co tomu řekneš.
Velmi rád bych za Tebou přijel,
ale moje pEnanční situace je dosti
neutěšená. Přesto se nevzdávám na
děje, že se ještě, než sc přestěhuješ
do Prahy, já podívám do Bratislavy.
Měj se krásně
Mikuláš
P.S.
Jest možné, že od 21. srpna budeme
ještě 14 dní venku.

Vyhřezlá matka. 1949, olej, plátno. 72.5 x 60 cm

ZBYŇKU SEKALOVI
19. 10. 53

Milý Zbyňku,

promiň, že jsem Ti ještě nenapsal, zavinil to můj odpor kc psaní
dopisů a potom také to. že jsem Ti chtěl poslat nějaké věci („Texty"
a různé poznámky) a nemohl jsem se k tomu odhodlat.
Jedině vzdálenost, která nás dělí (v km), mi dala odvahu, abych o
toni i jen uvažoval Ale jak vidíš, neposílám nic a to znamená, že
jsem se ještě nerozhodl. Zaviňuje to ostych, kterým trpím vždy,
když někdo vidí to, co dělám, ale těším se na tu chvíli, kdy tento
ostych přemúžu, a věci Ti pošlu.
Žiji ve světě dost ostré negace (domnívám se, že to zaviňuje mě
síc, je úplněk ? ani nevím. To je asi jen výmluva), nejsem schopen
začít žádnou práci a to vysiluje. Na podzim je to se mnou vždy
takové (taky asi výmluva).
Ještč pořád Ti závidím Bratislavu, musí to tam být ohromně hez
ké i s tou knihou, o které píšeš. Bylo by možná dobré přesně si vy
jasnit naše současné stanovisko k surrealismu, hlavně k tomu, co
z něho zbývá. (Ve věcech, o kterých píši, je pokus o něco takového.)
Jestli jsi už něco udělal (namaloval, napsal aid.), pošli reprodukci
nebo podobně, my uděláme, vznikne-li něco tady, totéž. Bylo by do
bré neztrácet kontakt alespoň v tom. co děláme.
Zbyňku, posílám jednu z dvou Kafkových próz (První žal), jejíž
překlad od Tebe máme. Druhou (je to ta. ve které je tesáno jméno
K. na náhrobek) jsem měl s sebou v Čejkovicích a ještě s mnohými
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Milý Zbyňku,

4. X. 55

děkuji za dopis i lístek. Neshledávám v dopise žádné známky
zvědavosti. Má historie je skutečně velice Špinavá a nechutná.
Ostatně vše vysvětlím, až, jak doufám, přijedeš do Prahy.
Přesto jsem sc již uklidnil alespoň částečně. Hlavně proto, že
jsem si uvědomil, že všechno je tak trochu věcí času. Člověk si musí
dopřát nějakou chvíli na to, aby si zvykl a přestal se divit. V tom to
asi vězí. V každém případč jsem již tak dlouho ve skutečném srabu,
že je opravdu nejvyšší čas zvyknout si na to, že tento stav je stav při
rozený, a mně tedy nezbývá nic jiného nežli přivyknout a hlavně ne
nechat se překvapit. (Upozorňuji, že má historie se týká výhradně
mé osoby - nikdo, nikdo z našich známých do toho není zapleten.
Jen tak trochu Fišer, af psi sežerou jeho zdechlinu, to uvedl v po
hyb. Těším sc, že se skutečným potěšením to vše vysvětlím, až při
jedeš do Prahy.)
Jsem hluboce zasmušilý. A to jsi říkal při své minulé návštěvě u
mne, že mi závidíš. Ani nevíš, jak Ti já závidím. Jak Tvou historii
v Hradci, to že jsi v Bratislavě, že děláš, a zdá se mi, že i Tvé utrpení
je jakési pěknější. Ostatně konec, žvaním.
Byl u mě Zůna. Dělá na vojně hereckou kariéru. Myslím, že jsi
se s ním sešel, protože jel do Bratislavy.
Promiň tento dopis
Mikuláš
Svoboda jako široce míněný pojem je neudržitelnou konvencí.
Svoboda jedince je v každé jeho příští vteřině.

(ZodpovědíMikuláše a Emily Medkových
ttti anketu, Pracovní sborník, září 1951)

r o
Z DENÍKU
ZÁPISKY Z ROKU 1951
Bylo divní, že byl Jiří se mnou. Je to trochu nesmyslné jet s ním do
Ameriky. Nemohu se s tím pořád smířit, ale vzpomínám si, že už
dlouho mluvil o tom, že se mnou pojede do Francie, no tak tcď
s ním jedu do Ameriky.
Jiří jde přede mnou asi 3 kroky v hustém zástupu cestujících.
Nejlépe nemyslit na to, že ten, kdo jede se mnou, je právč on.
Ostatné na cestu se těším. Popluji lodí. Velkou lodí. Pobřeží, po
kterém jdu, není ani trochu podobno mořskému břehu a je podivu
hodné, že jsem si toho až dosud nevšiml. Je porostlé spálenou
trávou, jaká bývá při velkých parnech, a těsně u břehu se prudce
svažují kolmé skály, nebo spíš je to pražské nábřeží, k vodě.
Pozoruji okolí, ale na krajinu si nemohu zvyknout. Ostatné není ni
kterak zvláštní, spíš až příliš nenápadná. Snad proto si nemohu
zvyknout. Když jedu do Ameriky, neničia by být krajina snad tak
příliš nenápadná. Nevím. Už ne
myslím na krajinu. Zajímá mé loď.
Zaráží mé, že není na vodč, stojí na
břehu, opřená o podpěry. Snad je
ve výtopně jako lokomotiva. Tato
domněnka je až moc debilní, ostat
ně se tomu ani moc nedivím, mám
náladu v tuto chvíli až přespříliš
hloupou, asi tak, jako bych vzal
velké množství uspávacího prášku
a přemáhal spánek. Za několik mi
nut máme vyplout a nemohu se
smířit s tím, že ]oď je ještě na bře
hu. Druhá věc, která mě znepoko
jujeme stav, ve kterém lodje. Trup
lodi a zvláště pod ponornou čarou
je úplně, až nadmíru rozbitý, spíš
roztrhaný než rozbitý. Visí z ní
cáry dehtového papíru a nějakých
podezřelých látek a množství růz
ného znepokojivého haraburdí se
z ní sype jak piliny z rozbité hrač
ky. Na palubě i po bocích lodi se
hemží množství námořníků úplné
černých, černých ovšem jen proto,
že vidím pouze jejich siluety proti
jasnému nebi. Nebe ostatně není
vůbec jasné, je spíš nevlídně šedé.
Lodi si už nevšímám a přichá
zím k pobřeží.
Je velmi nepříjemný ten pocit
měkkýšovitosti, zvláštní nasládlé
měkkosti. Je to pocit, který si uvě
domuji v blízkosti aut, vlaků a vů
bec všech velkých, pohybujících se
a nebezpečných strojů. Ted ho
mám, ten pocit, protože jdu přes
most a kolem mne jede velké ná
kladní auto. Dnes je 11. dubna
1951 asi 4 hodiny odpoledne. Vy
užívám toho, že Emila má schůzi, a
jdu si koupit šeps. Musím si připra
vit plátno pro obraz, který chci ma
lovat. Je to ostatně ten obraz, pro
který jsem byl tak nešťastný, když
jsem musil rukovat na vojnu. To
rokování bylo vůbec divné, skoro
všechno jsem už zapomněl, jen na

majora sdefinem si vzpomínám. Štěstí, že Emila přišla ze schůze
dřív. Je ovšem již 13. dubna a mám s ní schůzku v - 5 u Rudého
práva. Přinese zeď.
Některé zdi jsou živé, proudí v nich krev, pod tenkou vrstvou
omítky pulsuje rudá teplá krev v kamenech, které dýchají, které
jsou pokryty žilkováním, které jsou obdařeny danein hmatu. Tyto
kameny mají hebkou kůži modře žilkovanou a 37 stupňů teploty.
Někdy když jdu kolem nějaké zdi, vzpomenu si na tu zeď, která žije
v mé fantasii, a bojím se, mám strach, že omítka opadá a obnaží
maso zdi.
Takové zdi mají otvory, aby člověk skrze né mohl procházet se
vztyčenou rokou, otvory přesně ve tvaru Tvé postavy se vztyčenou
nikou.
Miluji dutost právě tou měrou lásky, jak znovu miluji neživý
předmět, ve kterém proudí krev.
Zeď, která je dutá v obryse Tvé postavy, Emilo, vyvažuje svou
vzdušnou a neživotnou dutost živočišností svého kamení.
Dnes je 16. dubna, třetí den jisté mentální katastrofy v mém psy
chickém aparátu. Začalo to v patek večer tím. žc jsem byl s Jirkou u
Macha, v sobotu jsme pokračovali v pátečních 7 lahvích vína, ruinu
v dosti značném množství a několik mých nedělních deklasujících
myšlenek dovršilo neplodný a směšně přihlouplý katastrofický zma
tek mého myšlení. Ostatně jsou dny, kdy sebemenší deklasující

žfť.- názvu II, 1949. olej, plátno. 50.5 x K5 cm

Magnetická ryba, 1949, olej, plátno. 57,4 x 7K c»i
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myšlenka je schopna vytvořit u mě stav ne
nepodobný alkoholické podrážděnosti. Plodná
zůstává jen jedna zcela otevřená nesystematic
ká představa, která se k obdobnému stavu čas
to přidružuje. Je to nejasná vzpomínka na můj
velmi dávný sen, opakuji, velmi dávný. Je to
sen, který se mi zdával dost často asi kolem
doby, kdy mi byly 4 roky, a možná i dříve.
V tomto snu, respektive ve vzpomínce na sen,
není nic konkrétního. Spíše se dá sen popsat
tak, že se jedná o velmi znepokojující a tichý
zmatek uvnitř úst, sestavený z množství sple
tených kořenů a zmuchlaných drátů. K vrchol
nému pocitu katastrofy dochází v tom momen
tů, když se dráty narovnávají a napínají a se
šramotem po nich ujíždějí Čísla (1,2,8, 3 atd.)
proti oslnivě blankytnému nebi.

Akvárium, 1949-50, olej, lepenka. IOOxK5cm
Nů*, 1950, olej. plátno, 59 x 50 cm
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To je už dávno, co M. trpěl nespavostí. Vče
ra v noci znovu po delší době nemohl usnout.
Nepříjemný přcdsen. Jsem skrčen u záchoda,
za zavřenými dveřmi Ivan často mě straší.
Dnes taky. Pak somnifen a pak spánek. Je
hloupé probudit se v 11 hodin. Dalo se možná
něco udělal. Josef sedí v kanceláři, má červe
nou košili a šedé šaty. Josef jc bezesporu
vkusný člověk. Hezky se obléká.
Dívá se na boty. Vedle je koš na papír, je
prázdný. Koš na papír není koš na papír, je-li
prázdný. To je mrzuté. Udělám z koše koš na
papír. Hodil do koše lístek z tramvaje a vstal.
Prošel vedlejší kanceláří na chodbu. Vedle se
děla za stolem Bola. Má hezké poprsí. Kdyby
byla nahá, (...) byl bych Božence nevěrný.
Sešel se schodů a zabočil vpravo na záchod.
Tím alespoň zabije čas. Těch jedenáct hodin je
nepříjemných. Ostatně když se M. probudil,
měl dojem, že je nejspíš 7 hod.
Budu spát, mám na (o právo, pil jsem sonmifen.
Josef vyšel ze záchoda.
.Jestlipak je dost slušné nestáhnout, když jsem močil?" To je
jedno. Nikdo tu není, nikdo mč nevidí. Neslušné je to jen tehdy,
jestliže mě někdo vidí a myslí si: „To, že za sehou nesplách, je
neslušné." Za 14 dní se ožením. Stojně do 2 let budu Božence
nevjemej. Mikuláš je potvora. Kvůli tomu, co včera říkal, mč nasrał.
Myslí si, že je moc chytrej. Theoretik. Vždycky si vymyslí theorii,
která je zajímavější než jeho obrazy. Sekal je taky „chytrej", ale
nemaluje nebo aspoň skoro nemaluje. A je v partaji. Na to se
vykašlu a pudu dělat nábytek. Po tom, po ty svadbě, budu mít pokoj.
Budu taky malovat. Třeba nahou Boženku. Při práci si budu myslet,
že jc to cizí modelka nebo kurva a pak s ní budu souložit. Vzrušují
cí! Mám rád sprostoty. Jsem dost neohyčejnej. Trochu taková
povaha jako Henri Müller.
Ale zvoní telefon. Af zvoní. Ale ne. Může to být Libor. Říkal, že
přijde brzo.
Je otázka, jestli ho mám rád.
Někdy jo, nčkdy ne. Když mč trochu pochválí, pak ho snesu. On mě
nechválí a přece jsme přátelé.
M. je zbabělec, ale myslí si, že je velmi inteligentní „vrhat lidi do
tolerance". Doopravdy ale nemá jen odvahu říkat lidem, co si myslí.
Proč taky? Jestliže řekne někomu něco, co si nemyslí, oni se budou
domnívat, že si to myslí. To teda stačí. Myslí si to, co říká. Někdy
neříká, co si myslí, ani Emile. To je chyba.
To, že hustě prší, je špatné. Člověk se v dešti při horku cítí
vždycky nadmíru špinavej. Celej sem upoccnej a usoplenej. Jízda ze
Spořilova v dešti a horku je votrava. Bude ale terpentín. Ještě na
Smíchov k Mikovi a pak do Tvaru.
Když vyleze z postele, nic to nepomáhá. Je pořád stejné horko. U
telefonu je Emila. Přijde dřív, protože se doma pohádala. Kvůli
šatům. To je dohře. To, že přijde dřív.

Vlezu ještě na chvfli do postele, je to jedno, všude je stejně horko.
Josef se potí. Libor laky. Emila možná taky. Emila asi ne. Je zdravá.
Já jsem taky zdravej. Dnes mám takovou pitomou, trochu vzneše
nou a citlivou náladu. Když mám citlivou náladu, jsem buď vzneše
nej nebo posranej. Emila má ráda surrealisty a mí to sere, že je nevodrovnaia jako já. To, že je má ráda nebo radši, že nepohřbívá
surrealismus, je proto, že dčlá velmi krásně surrealistické fotografie.
Já jsem pohřbil surrealismus asi proto, že jsem dělal špatné surrea
list. obrazy. To je možné. A k tomu ještě trochu poznání o skuteč
ném srabu, ve kterém surreal, je, a to stačí. Vystrojil jsem pohřeb.
Tím je to hotovo. A dost.
Libor volá pod oknem.
Otrava.
Budu muset se rychle obléci, ustlat, na jídlo mi nezbude čas a celé
odpoledne se mi bude chtít blít.
Půjdu mu odpovědět k voknu ve spodkách. To je blbý, z protěj
šího okna kouká ženská. Tatáž, co celé dopoledne chodí vždycky ve
spodním prádle. Žádná krása. To je jedno.
„Pojď nahoru."
To je votrava. Před hodinou jsem spal a teď jsem na čínské výsta
vě. Libor mě zase nasrał, je to jedno, mám vznešenou náladu. Pro
vaz na skobě prý nevisí, několik mistrovských vtipů slavného člo
věka o tom a dost. To je vše. Blintram nedostanu, plátno nedostanu,
terpentýn nedostanu.
Když byl Libor u M., telefonovala
Luďa. Nesporně napínavé. Aby přišel
M. s Emilou odpoledne k Sekalovi.
Já bych šel, Emila nebude chtít, má
mravní zásady. Chtěl jsem konečně
namalovat dobrý obraz. To je jedno,
dobrej neho špatnej, stejně se na to
všichni vysetou a já v první řadě. Jest
li tu budu muset dlouho čekat, polom
jít do Slávie, to bude Otrava. Tam
hude zaručeně Muzika a bude se na
mě mastně usmívat. Libora si Muzi
ka váží, protože vystavoval v Paříži a
je uznáván. Já jsem posera. Každýho
se bojím a neumím se chovat k lidem
tak, jak bych chtěl.

Hottlina IV.. 1951, olej, plátno (zničeno!
Hluk tic ho. 1950, olej, tempera. plátna, 140 x 96 cm

18. Vlil. 51
Včera schůzka s Teigem, Effenbergerem atd. Nudné, zcela všední. To,
co mi mohou říct, to mi může říci
každý. Sedět $ nimi do 2 hodin je ale
přece jenom moc. Mluvili jsme o ne
existenci Boha. Z jejich strany nepo
chopení.
Nemaluji, zvracím definice.
Svoboda je moje příští vteřina se
všemi možnostmi.
Svoboda jsem já v příští vteřině.
Abstraktní umění nikdy nepozbude
společenské funkce, je v jistém smy
slu odrazným zrcadlem pocitu neutra.

Poesie je tam, kde traumatické (ka
tastrofické) působení obrazu nebo
básně atakuje životní funkce konsu
menta. Poesie je trauma, poesie je
vše, co je v rozporu s nehybností rea
lity. Poesie je v rozporu. Poesie je
v oblasti umění adekvátní výraz pro
fysické sebezničení v oblasti reality.
Poesie nemá jiný cíl nežli konsta
tovat a dále rozvíjet formy a kreace
úděsnosti, lhostejnosti, zběsilosti, lás
ky a smrti v konkrétním světě.
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JaroSl, 1951, olej, tuš, plátno, 96 x 140 cm
Poesie je přímá reakce na nebezpečí.
Abstraktní umění nás staví do nulového postavení vůči světu rea
lity. Odtud nejspíš jeho masová obliba.

Za surrealistu se nepovažuji.
Nejsem schopen věřit a nepoznávám, že by surrealismus, vyba
ven těmi prostředky, kterými vybaven právě je, byl s to definovat
základní subjektivní a objektivní situaci, ve které se člověk v ny
nějším matoucím světě ocitá.
Z předchozí odpovědi vysvítá, co považuji za přežité a co ne.

Význam a smysl moderního umění.
Jde o to, je-li touto otázkou míněn význam a smysl, který by mo
derní umění mělo mít - nebo který má?
Poesie je lhostejnost, netečnost v pohybu.
Poesie je stav absolutního vědomí jsoucnosti v nicotě.

S otevřenýma očima čekám velké trauma světa, v jehož středu
leží rehabilitování vědomí.
Poesie je destrukce naděje.
Poesie je otázka existence zodpovídaná v paroxysmu pocitu exis
tence.

Jestliže surrealismus nenajde v sobě sílu k tomu, aby definoval
člověka a realitu a člověka v realitě adekvátně ke komplikovanosti
situace, v které se obojí nyní nalézá, nespatřuji jeho vývoj v ničem.
Nezáleží na lom, byl-li surrealismus kdysi způsobem života a
poznání, nezáleží na tom, byl-li titánským tvůrcem nové poesie,
záleží na tom, že za nynějších okolností surrealismus není a nikdy
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Pytel, 1951. olej, plátno nalepené na překiiice, 85 x 61 cm

nebude způsobem života a poznání, a záleží na tont, že jestliže se
dosud úplně nestal etapou ve vývoji umění, zaručeně se jím static.
Oslavuji vědomí jako sourozence reality. Tam, kde byio Es, bude
leh.
Realita je vysoká pec poesie.

Nie není hodno více našeho zájmu a zkoumání než netečná, údčsná, absurdní a ke všem otázkám našeho já lhostejná realita. Jc to
realita, která prosakuje vrcholnými díly moderního umění. Není to
autonomní nehybná a mrtvá skutečnost, viděná kolem a obklopující
naše matoucí a třesoucí se subjekty. Je to realita, viděná celým na
ším tělem. Jc to realita jsoucna. Je to realita nicoty, je to „realita
v nás".

Jestliže S. Dali v roce 1935 dobýval iracionalitu, dobýval zná
mou pevninu, pevninu, která se nám sama od sehe evokuje v nás,
dobýval definovatelná. To jest, irracionalita je pomocí různých
method definovatelná. Mám na mysli psychoanalyse paranoie.-krit.
methodu atd. Jestliže my dnes v roce 1951 chceme dobýt, byť se to
zdá sebeabsurdnější - ostatně my milujeme absurdní realitu -,
dobýváme, to jest snažíme se pomocí poetických definic definoval
autonomní, na našem psychickém aparátu neodvislý prvek, totiž
prvek absurdní reality, která je v pojmech našeho psychického apa
rátu zastupována vědomím. Dobýváme realitu a vědomí

Jestliže etapy největšího vypětí surrealismu byly korunovány
snahou po definování reality, již to jc velké vítězství surrealismu, a
jestliže tuto snahu v nynější, současně situaci surrealismu nenalé
zám - a opravdu ji nenalézám -, nezbývá mi nic jiného než přesvěd
čení, i kdybych si sebevíc toto přesvědčení nechtěl uvědomit, že sur
realismus je mrtev.

Poesie je sebevražda.

Stalin, 1951, olej, plátno, 80 x 40 cm
Králík. 1951. olej, plátno. 98 x 86 cm

Surrealismus nedokáže zodpovědět nejdůlcžilější otázky o situaci subjektu a objektu v nynější
době.

Jestliže moderní umění nějakou úlohu (smysl)
má - a já chci věřit, Že má pak je to rozšiřování
životního potenciálu subjektu.

Poesie je v momentu, v substanci vteřiny.
Velké imago příští poesie je vědomí. Surrealis
mus není z těch, kteří by se uměli s touto skuteč
ností vyrovnat.
Domnívám se, že moderní umění je permanent
ní velký destruktor nehybností a stagnací.
Jestliže chci oslovovat vědomí jako sourozence
reality a jestliže chci tvrdit, žc vědomí a realita,
bytí a skutečnost jsou jediné elementy hodné zá
jmu, neznamená to nic menšího, než že se za surre
alistu nepovažuji. A domníváni se, Žc surrealis
mus, svou nynější situací, zůstává na těchto ele
mentech desinteresován, neznamená to nic menší
ho, než že se domnívám, že surrealismus je mrtev.
Totiž ne mrtev úplně; pokud se týká rozsáhlosti a
množství artefaktů, ve kterých bude surrealistický
svět vegetovat nadále jako pestrá a trochu humorná
ikonografie, nejsem na pochybách o jeho trochu
prodlužované agonii.

Poesie je vidění vědomím.

13

atomové mlhy a deště, několik milionů židů zplynovaných v němec
kých „laboraioriích", kteří neměli potěšení vidět delirium Stalinových
hlav v průvodech ani se zúčastnit ..klusu míru“ at.d. třeba done
konečna; tito všichni a každý z nás; tuto „kategorií“ žijeme.
Budeme snad proto, že jsme potomci velkých humanitních filosofií
(od renesance až k J.J. Rousseuaovi at.d.), tvrdit, že tyto životní
principy neexistují nebo že i jen prostá „lidskost“ je zbaví ostnu
uhrančivé ehaotičnosti a zázračnosti? Budeme se pro naše „lepší lid
ské jádro“ s těmito věcmi vyrovnávat estetickou květomluvou dívčích
hlavinek nebo zátiší at.d.?
Domnívám se, že ne!
«. V. 53
Klus míru, (závod) sběrem kostí, zasadíme drtivou ránu válečným
štváčům, fatální situace močových měchýřů představitelů vlády,
zástupců lidových demokracií i jiných spřátelených států, všichni
musíme upravit a přezkoumat náš poměr k správcům domu. Mastná
huba číšníka a lidumilný úsměv fousatého lesníka. Třapec! Hasiči!
Původem z židovské rodiny! (Zrzavý Jidáš.) Jezdecká kolona s tase
nými šavlemi hraje jim kvapík. Pluk Aloise Jiráska. Spící vrásek.
Mírumilovná stařena při orbě zasažena bakteriologickou zbraní. Život
v květech. Hlava státu. (Nové uniformy bezpečnostních orgánů.)
Bezpečnostní „orgán". Pohlavní orgán hlavy státu. Krasocit Adolfa
Hitlera. Klement Gottwald a Šípková Růženka? (Sněhurka?) Jarry,
Kafka. Célinc a mnoho jiných. Kostelní zpěvy amerických vojáků,
papež Pius XII., at.d. (Hrdá ňadra svazačky pod modrou košilí.) To
vše a zase do nekonečna jc manifestací debility (objektivního) světa,
která se v našem vědomí sráží v kyselou sedlinu černého humoru.
Černý humor je reakce na smrtící pitomost a na mírumilovnou
debilitu optimismu.

Polykaí pout, 1951. olej, plátno, 110x60 cm

DENÍK Z ROKU 1953
4. V. 53

1} Považuji za dolhíité zjistit, do jaké míry jc možno, upustúne-li
od vyjadřovacích prostředků surrealismu (magického realismu), vy
tvořit poetický Takt, který by plné odpovídal komplikovanosti a chaoličnosti dané subjektivní a objektivní situace.
2) (Do jaké míry prostá ťigurativnost je s to nahradit v tomto ohle
du zkušenosti mag. real.? Hlavni ve vztahu k tnapické poesii.) Do
jaké míry by byla alomická poesie surrealismem?
Je možno očekávat intensivní výtvarný projev (alespoň stejně in
tensivní, jako byl surrealismus), který by minul oblast surrealismu a
vyrůstal z předpokladů surrealismu co nejvzdálenějších?
NE !
Domnívám se, že irrcalila je nedílná součást životního principu modemího umění, právě tak jako moderního pocitu života. Surrealismus
zaktivisoval vědomí tohoto životního pocitu (chcele-li principu
v poesii). Tento princip života současného moderního člověka jc
objektivní kategorie objektivní (lidské) reality roku 1953. Je možno
proto surrealismus považovat za překonanou etapu ve vývoji umění
nebo za vyvčlralou oblast poesie? Považujcmc-li jej za etapu ve vý
voji umění? Byl to jen surrealismus, který v sobě nesl znaky tohoto irracionalistiekého životního principu? Nebo měl u má do toho co mlu
vit i na př. expresionismus, abstraktní umění či cxistencialismus?
Jistěže celé moderní umění bylo odrazným prostorem tohoto pocitu,
jediný surrealismus jej však systenratisoval v poznání. A pak výlučné
a specialisované odvětví věd rento princip systematisovalo v exaktním
poznání (Einstein, Freud aid.). Je však tento princip ehaotičnosti
života a poesie skutečné objektivní kategorií života a poesie? 15
milionů politických vězňů v SSSR, kteří jsou ochuzeni o dobrodiní
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Domnívám se. že F. Kafka definoval snad nejjasnějšínt a nejpřes
nějším způsobem (jedince mezi ostatními) situaci jedinec, irracionalisiickou strukturu společenských schémat a toto oboje v konfliktu.
Ničím neodůvodněná důležitost dívky z výčepu, hasičská slavnost,
rustikální bída, pokora, propaganda, soudní přelíčení (v nej vyšších
patrech činžáků), tajná policie, výslech, civilisovaná bída, pokorná
pracovitost, vládnoucí kruhy a kruhy pod očima a nekonečný černý?
humor. Domnívám se, že Kafka je blízký především tomuto století a
pak každé poesii, ať jc to surrealismus, nebo exislcncialismus (nebo
něco jiného), a to tou měrou, kterou tato poesie projevuje snahu de
finovat objektivní debilitu, spořádaný chaos, mastnou laskavost a ce
lou křečovitost, zázračnost moderního světu.

Moderní umění, tak jak se nyní jeví, dává tušit, že jednotlivá úsilí
přes jejich fatální rozdílnost a mnohotvárnost směřovala ve svých vr
cholných dílech k určitému, třebaže neuvědomělému, ale společnému
cíli. Domníváme se, že tento společný cíl je v irreal islickéni de
finování konkrétní situace sváta a jeho poesie a v kardinálním symp
tomu, že tento svět moderní umění nepopisuje, ale ve své poesii jej
dělá. (Určit však nějaký přesný cíl, který moderní umění sledovalo n
sleduje, se nám zdá v současné době nemožné.)
II. V. 53

Předpokladem mé práce jc období přibližně od polovice prosince
do začátku srpna. Největší pracovní (aktivita) vypětí pak přímo
v jarních měsících. Celý můj pracovní proces mohu rozdělil natři eta
py. Prvá etapa jc období vytváření předpokladů. Toto vyžaduje bez
podmínečnou střízlivost. Nejméně týden nepiji alkohol, jsem neo
byčejně šťasten, přihývá-lí měsíc a neprší. Opak mě deprimuje. Vel
kou cenu mají důležité vnější události (státní smutek, slávy atp.) a pak
poloha, ve které usínám, a ta jest: ležím na pravém boku, pravou ruku
mám nataženu pod hlavou, v lokti ohnutou a dotýkám se dlaní zad,
levou niku pak mám obtočenou kolem těla a ležím na ní. Nohy mám
přikrčeny k tělu, avšak od polovice lýtek dolů nekryty. Vyžaduji, aby
mi bylo chladno. Za těchto předpokladů a v této posici konkretisuji
svůj „vnitřní model". Konkretisuji jej na základě předem dlouho
tušené, ale zcela nejasné představy. V momentu, kdy zhasínám a jsou
splněny všechny předpoklady, uléhám rovné na levý hok a podrobuji
se nesouvislému běhu předsnových představ. Usnu-li. spím. Nomohu-

li usnout, a to je jeden z předpokladů, zaujmu již popsanou polohu,
která přetrhne samovolný řetěz předsnové fantasie a téměř ihned se
veškerá energie ntého znovu probuzeného já soustředí na předem
nejasní tušenou oblast (která je oblastí oné „včei", to jest vnitřního
modelu, který má být konkrelísován). Popis procesu, kterým se

tento model rcalisuje v mém vědomí, považuji za tak obtížný, že jej
nebudu popisovat.
Druhé období je to, ve kterém pontoeí řady kreseb se snažím ještě
víc zpřesnit původní představu a učinil ji schopnou rcalisace na
obrazové ploše.

Imperialistická snídanř (Emila a mouchy), 1952,
olej, tempera, plátno na dřevotřísce, 110x82 cm
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Třetí období je to, ve kterém (dosti pracně)
tento „vnitřní mode!" maluji co možná nejpřesníji na plátno obrazu. Měřítko, kterým měřím
přiblížení se vlastnostem vnitřního objektu, toto
měřítko je nelibost. Věc předělávám tak dlouho,
až se této nelibosti zbavím a stanu sc více méně
lhostejným.
Celý, stručným způsobem popsaný tak zvaný
„tvůrčí proces" se u mne odbývá v ovzduší sou
středěného sobectví.
Považujeme existencialisntus za výraz dosti
zajímavé mentální polohy, která je typická pro
únavu po druhé světové válce a pro kocovinu,
která u mnohých vznikla po období od prvé do
druhé války. Tam, kde se existencialisntus blíží
nejvíce objektivním definicím irraeionálního
konknítna (Camus, Céline), jej hodnotíme klad
ně. Jinak jej nepovažujeme za umělecký nebo fi
losofický směr, který by měl nějaké obzvláštní
předpoklady pro vliv na vývoj moderní poesie.

Domníváme se, že krachy a deserve, ať již je
jich příčina tkví v ztrátě orientace a je projevem
hlubokého subjektivního zmatku ve zdánlivé
spleti a mnohotvárnosti všeho toho, co znamená
moderní poesii a moderní myšlení, či at jejich
příčinou je prostá korupce nebo touha splynout
s beztvarým množstvím v oficiálnosti, jsou pro
jevem slabosti. Jsou projevem tvůrčí slabosti a
neschopnosti sledovat nčkdy krajně krkolomnou
vývojovou křivku moderní poesie a myšlení. Je
tu ovšem ještě senilita a přimlouváme se, aby
anketa byla rozšířena o otázku: „Které autory mi
nulosti a přítomnosti považujete za senilní?“
Nevíme, proč by moderní poesie měla mít něja
ký jiný vztah k divadlu nebo filmu mimo takový ja
ko k způsobům, kterými se tato poesie uskutečňuje.

žerekuře l„ 1952, olej, plámo (zničeno)
Portrét Jaroslava Puchmertla, 1953, olej, tempera, plátno. 61 x 99 cm
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Portrét 53. 1953, olej, tempera,
plátno nu laťovce, HOxWcm
12. V. 53
Domníváme se, že konkrétní irracionalila a irracionální konkrét
no jsou základní předpoklady autentické poesie a moderního pocitu
života. (Jsou nedílnou součástí existence tohoto svila. Jsou denní a
neodmyslitelnou skutečností našeho života.) Tento princip života
současného člověka je objektivní kategorie objektivní reality roku
1953.
Tato skutečnost je prostor, ve kterém se zrcadlí celý systematisovaný chaos tohoto světa a s touto skutečností nelze smlouvat.

Jsou však tyto skutečnosti doopravdy objektivními kategoriemi
(našeho) života a poesie? 15 milionů politických vězňů v SSSR,
kteří jsou ochuzeni o dobrodiní atomového deště a mlhy, několik
milionů židů zplynovaných v německých lahoratoriíuh. kteří neměli
potěšení vidět delirium Stalinových hlav v průvodech ani se zú
častnit „klusu míru“, restaurace boha a kníratých andělů v Kremlu,
atomová energie a nucené práce, mírumilovný militarismus, neko
nečná řada smrtící mythologie, subjektivní civilisovaná bída, a tak
do nekonečna, to vše (je život, který žijeme) je skutečnost, kterou
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tuoval člověka v tomto světí. A proto je to, jak pojímáme surrealis
mus a poesii surrealismu Nízkou, pro nás nikoliv naším programem,
ale výchozím bodem nové poesie.
Hodnotíme umělecké dílo podle toho, do jaké míry splňuje před
poklady autentické poesie.

Na otázku čís. 15. 16 neodpovídáme, protože mánie za to, že
odpovědí by musela být natolik rozsáhlá, že by překračovala rámec
ankety, a protože se necítíme schopni tímto způsobem otázku
zodpovědět.

15. V. 1953 pátek

Domníváme se, že psychoanalysa může být v jistých případech
nástrojem při rozboru poetického díla, nikdy se však nemůže stát
dominantou inspirační zony poesie. (...)
Domníváme se, že hledání „mimouměleckého“ vyjadřování
poesie je znakem a nedílnou součástí snah moderního umění po
zintensivnění a zautcntičtční prožitku této poesie. A pak jsou tyto
snahy důkazem netrpělivosti a vázané výbušnosti této poesie, která
se proto samovolně realisuje mimo rámec ustálených uměleckých
disciplin, které pro tuto její aktivní netrpělivost a výhušnost (i přes
všechny prostředky, které dává na pf. výstavba moderního obrazu)
představují příliš přísnou řeholi. Proto máme za to, že hledání
nových vyjadřovacích způsobů poesie není možností vyčerpanou,
ale záleží jedině na míře intensity a útočnosti poesie, jejíž netrpěli
vost si sama vynutí realisování „mimouměleckým" způsobem.

Horké jídlo, 1953, olej, plátno, 114 x 91 m

Cranachovská lUtdlyrika s imperialistickou kvilinou, 1953 -54, olej, tempera, plátno, 99 x 88 cm
žije moderní člověk a do které promí
tá svou poesii. Je proto myslitelná po
esie, která by se s tím vším vyrovná
vala nějakým smlouváním? Každá
poesie, která smlouvá a hrdluje se
s touto skutečností třeba ve jménu
lidskosti a krásy, není poesií v plné
autentičnosti, ale schematem, aran
žovaným s podezřelým cílem zbavit
člověka vědomí této uhrančivé chaotičnosti a zázračnosti (světa).
Domníváme se, že poesie, která
stála výrazní mimo oblast surrealis
mu, že poesie, které byly viechny
snahy surrealismu cizí, není moderní
poesií v plné autentičnosti. A to pro
to, že surrealismus (ne jako „hnutí“
nebo umělecký směr a bez ohledu na
situaci, ve které se surrealistické hnu
tí nyní nalézá, ale jako otevření nové
prostory skutečně dynamické poesie),
zaktivisoval vědomí tohoto životního
principu (chcete-li principu poesie) a
vyžadoval od poesie skutečný analy
tický obraz této skutečnosti v plné in
tensitě. Byl to jediný surrealismus,
nebo do toho měl a má co mluvit i na
př. expresionismus, abstraktní umění
či existencialismus? Jistěže celé mo
derní umění bylo do jisté míry odraz
ným prostorem tohoto pocitu chaotičnosti a zázračnosti světa, jediný sur
realismus jej však systematisoval
v poznání a v poesii, a tím určil a si-
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DENÍK Z ROKU 1954
6. 1. 1954

Vloni 16. listopadu zemřela Pia.
Dnes dodělal obraz, který začal asi před 3 měsíci. 10 dní v srpnu a
tyto měsíce mohu počítat mezi to nej horší období mé dosavadní exi
stence. Ostatně obraz je znační Upalny. Pochybuji, jestli se mi kdy
ještě podaří namalovat obrazy alespoň takové jako dosud. Mám
kalný pocit. Nejvíce se děsím toho, že by Emila se Šlumem mohly
jít ode mne pryč.

Je asi -3a prozatím Tich o
Ticho jit oil Nového roku!
5. I. poruíil Ticho Puchmertl
7.1. Ticho
8.1. „
9.1.
10.1. „

II I-

11. I. 1954
Ustavičně silná úzkost. Nejsilněji působí poalkoholický stav.
Dnes nespavost a prudké záchvaty deprese. V sobotu jsem se poma
lu z toho již vymanil, ale večer jsem se velice opil na Páterově svat
bě, od té doby ustavičná úzkost.
25.1. 1954 Pondělí

Již několik týdnů se snažím o vyjasnění představy příštího obra
zu, Vždy, když již je představa téměř definitivní, dopouštím se něja
ké takové věci, že musím začít znovu.

26.1. 54 Úterý
Včera jsem byl u Zrzavého celkem rozladěn, ale obrazy velmi

Portrét Zbyňka Sekala, 1954, olej, tempera, olej, plátno, 50x60 cm
krásně namalované. Konfrontace temperové techniky se způsobem
mé malby nii velmi prospěla. Osobně dosti divný dojem. Je možné,
že naše (Puchmertlova a má) rozpačitost neprospěla jeho nerozpačitosii. Večer jsem jel k Páterovi, kde už byla Emila. MSI se promítat
nějaký film, ale ta veskrze blbá osoba nepřišla. Čekali jsme asi do
12 a pak jsme šli domů. Dojem z těchto lidí celkem příznivý. Je
to jen, mám alespoň takový dojem, trochu nepřesné a „nenové".
Včera si vzal Psycholon po velmi dlouhé době a účinek velmi dobrý
bez deprese.
Již od léta minulého roku jc zde prakticky část ankety, kterou
nejsme ve stavu zodpovědět. Vina: hloupé otázky!

Mám za to, žc jc nutné nerozrušovat se ničím jiným než vlastní
prací. Nepít alkohol a moc kávy, sexualitu potlačit co nejvíc. Jedině
tak snad najdu východisko ze statické situace, ve které jsem.

Chodci, 1954, olej, tempera, olej, plátno, 100 x 140 cm
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Polibek, 1955, olej, temperu, olej, plátno, 124 x 200 cm

Potřeboval bych více odvahy věci dělat špatně Bez této odvahy se
mně nikdy nepodán udělal vět, která by za něco stála. Já vím, že
dobrá věci dělám jenom ze zkažených. Totiž celá energie, kterou
vkládám do práce na včei, které se daří, lato energie není „ukojena"
a musí své uplatnění nalézt nčkdc jinde. Optimální to je, když to je
nový obraz a ne vydělávání peněz.
Po minulém roce musím vynaložit velkou námahu na to, abych se
dostal do pracovní atmosféry. Tvořivá cesto je snad přes osobní

simulaci.
Dnes celé dopoledne se o to pokouším, ale marné, mám jen
nezbedný pocit vlastní bezcennosti pro jakoukoliv práci. Strach
z toho, že představa, kterou o sobě mám ve vztahu k poesii, kterou
dělám, je veskrze falešná a vykonstruovaná Chtěl bych najít místo
v sobě, které alespoň jediné by bylo možno plní pociťoval jako
jednotu mezi mou osobní prázdnotou a věcmi, které dělám. Nepří
jemný pocit, že ustavičné definitivní vzhled věcí, tak jak je chci
dělat, odkládám. Ustavičně něco odkládám. Strach, že věc, na které
právě „pracuji“ (sensitivin (?) roštěná), je trapně vykonstruována. Je
možné, že jediné vyrovnání tohoto rozporu by se nalezlo v osobní a
poetické stimulaci najedná straně a v přísné disimulaci na druhé
straně. Disimulacc by spočívala především v tom, že bych se snažil
odbourávat u svého myšleni a hlavně pociťování sc tu depresi
z prázdna. Bude nutno si sám sebe myslel jako nedílnou součást
toho, co dělám. Jediné tak budu schopen pracoval. Alespoň doufám.
Bude nutná pevná osobní organisacc mého času. Je zajímavě, že
když dělám kšeft, jsem pilný, ale v momentu, kdy začnu malovat
nebo se na malování připravovat, přepadne mě hluboká slabost a
lenivost. Alespoň je to tak vždy zpočátku. Je jisté, že moc času
věnuji sám sobě. Možná, že i to škodí!
27 .1. 54 Středa
K tomu, co jsem si poznamenal včera: Málo jíst. Hlad, respektive
ne zcela naplněný žaludek mě udržuje v určitém napětí, z kterého je
snadno možno sklouznout do napětí práce. (...)
Objektivní skutečnosťtčchlo let je tak programnč ohlupující, že
znemožňuje jakoukoli koncentraci a orientaci ve svítč poesie. A
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v komplikovanosti subjektivity. Je-li loto jejich programem, jak
působit na ideologickou nadstavbu, nelze říct nie jiného, než že se
jim jejich práce daří.
K lomu, abych mohl dělat, je zapotřebí mít k sobě, ke své minu
losti nějakou úctu. Díval se zkrátka na souhrn lích faktů, které jsou
„já", vážnč. Bez toho nenamaluji nic, jen prázdné konstrukce. A
důležité je něčím začít, i když sc budu muset pro to vracet.
14.11.54
Nejvíce mě vysiluje, že každou chvíli jsem vytržen z práce něja
kým kšeftem. To je nejhorší. Když už už cítím, že sc dostávám do
toho stupně soustředění, že budu schopen rcalisace, něco se stane
takového, že mi práci znemožní.

15. Pondělí 11. 54

Dnes kreslil pro kreslený film. Jinak zjistil, že mám špatné plátno
a musím ho přepnout, resp. udělat nové!
Vzal si Psych.

22. Pondělí 11. 54
Již druhý den kreslím pro „sensitivní roštěnou“. Prozatím si ne
jsem jist. Velmi unaven z minulého týdne, kdy dělal zcela zbytečné
věci pro Puch měřila.

26. lil 54
Již 3 ticho 4 tlny soustředuji, myslím na nový obraz. (Sensitivní
kotletu či roštěnou nebo jak sc to ještě bude jmenovat.) Prošel
základními změnami a z původního úmyslu nynější poslední fáze
aktivně imaginačního procesu neobsahuje mimo onu „kotletu“ nic.
Myslím, že lakový postup jc celkem správný.

28. 111. 54
nic

29. HI. 54 Pondělí
Aktivní imaginace jc volní a kontrolovatelný (intelektuálně řídi-

teiný) proces nepřetržitého rozvíjení magneticko dynamického
objektu v oblasti deformativní psychické aktivity. Bezprostředním
projevem je konkrétní deformace objektu přímým působením inte
lektuální nutnosti na svít psychické libovůle.

8. IV. 54
Již druhý den maluji. Dnes nastydlý, ale práce kupodivu docela
jde, až. je mi to podezřelé. Je zcela možné, že změna prostředí a
osvětlení je prospěšná. Měním také trochu techniku. Nestnývám
vodou prvé vrstvy, abych jc rozmył, ale kladu nepřetržitě barvy na
sebe a retušuji barvy. Zajímavé, že ncupadám do obtížného technic
kého detail kování jako dřív. To mělo ten cíl, abych se komplikova
ně dostal taní, kdy jsem byl na začátku. Mám ale jistou nedůvěru
k tempeře, s kterou maluji.

8. V. 54
3. května jsem dodělal obraz za dosti značného napětí a nespoko
jenosti. Ale již dnes, po několika dnech, mám pocit, že přece není
tak špatný, respektive že je dobrý a že by mohl možná řešit dosti
dobře některé zásadní problémy. Je to prostá jednoduchá akce
zbavená všeho, co jc mimo tuto akci, a tím je dosaženo výsledku
koncentrované akce. Název jc moíitií? „Sensitivin' Akce“.

26. V. 54

Myslím, že fenomen existenciálního pocitu světa je v obraze sdě
litelný jediné snad figurativní a konkrétní formulací „objektů", to
jest v prvé řadě lidí. Jc to svět absurdna konkrétnosti a třeskuté věc
nosti, bez filosofování a psychologisování, úžasně prostý, jednodu
chý, ale v intensitě existenciálního pocitu uhrančivě magický. Vy
žaduje obraz zbavený všech schematických rckvisit vlastních umě
leckým snahám před válkou. Odtud zdánlivá neavantgardnost.
Je to svět bezprostřední konkrétni fantastiky lidské subjektivity,
ne manifestovaný (surrealismus), ale rcalisovaný.

Realisovaný nikoliv fahulí nebo sestavou objektů, ale přímo
uvnitř subjektivity objektu.
29. srpna 54

Jde o to, celou řadu (spoustu) pocitových esenci a psychických
rozíušení, pozorování i subjektivních situací spoutat v prvek atmo
sféry, zhustit je a obsadit touto energií jediný objekt zdánlivě s mým
subjektivním já nesouvisejícím.

I plátno portrétu je zonou, na které ve vázaném skupenství
explodují nespočetná množství okamžiků, které jsou mojí subjektiv
ní historií. Osoba, kterou portrétuji, af je mi lhostejná, nebo ne, je
mi jen záminkou k realisaci toho, co představuje můj existenciálni

„osud“.

3. Vil. 54

?.ádný dobrý portrét není objektivně přesně zaznamenaná podoba
tváře „bližního“. Vždy jc to řeřavý důvod kc konkretisaci existenci
álního „osudu“. Vždy je to,já a li ostatní" něho .já a to ostatní“.

Je vidčt jasný odstup od method tak zvaného „moderního umě
ní". S tím jc nutno počítat. Jde hlavně o formální projev, tak jak je
pojímán pohledem z vnitřních posic tzv. moderního umění.

Bčlocvětov. To jsou obrazy, kde je „tvar“ nasazen nebo kde
„tvar” (forma) objekt nasazuje. Naproti já se domnívám, že tvar,
forma, výraz (jak jc libo) do objektu vniká a zevnitř jej formuje.

Začínám pracoval na Sekalově pomelu. Jinak depresivní z poměrů.

Nahý v trní III., 1956, olej, plátno (zničeno)
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Forma či tvar je krystalisace zevnitř, je lo „vydouvání" objektu po
jeho vnitřní stěně a nenasazuje se na něj jako klobouk. Toto konfek

ční ošacení objektu vždy určuje firmu výrobcovu. Je to to, čemu se
říká osobitý styl. Já tomu říkám špatné mravy vůči objektu.

strohého, ale na nejvyšší míru problémového „existenciálního
umění“.
Zprvu se žije objekt. Subjektivní konsumence je teprve objekti-

visujc. teprve pak je objekt žit objektivně.

Při všem uvědomování si falešná formaiislní i obsahové složitosti
doznívajících projevů moderního uničili, které nejsou již povýtce
než mrtvý formový odraz umění před válkou, nic jiného než veteš

Každý projev, tedy i umělecký projev, je subjektivní čin. Projek
tuje jej a formuje, utváří jej jednu subjektivitu.

nictví kdysi intensivní živoucích forem a obsahů, ledy při všem tom

7. IX. 54

uvědomění by bylo (alespoň já myslím) kardinální chybou dožado
vat se nijakého projevu oproštěného, prostého, jednoduchého,

Asi před týdnem dodělal Sekalův portrét. Je to docela slušně

upřímného jako vesnický blbec. A je to až posuti velmi častá reakce
(Daleká cesta). Něco takového nelze na obraze, filmu či básni,
románu atd. žádat. Koledovat si o prosloduchost od současného

namalováno, ale asi nic víc. Dnes začal kreslit portrét Emily. S první
kresbou docela spokojen. Smiřuji se s daným stavem věcí a budu se
snažit najít nějaké subjektivní východisko (?) Nemá cenu čekat

„existenciálního“ umění je kněžourslví. které z radosti nad tím, že
minulá složitá problematičnost odumřela, jen vrhá do světa průsvit

ná mdlá strašidla, která jsou leda pro smích, jásá, tančí odzemek a

ustavičně nějaký osvobozující moment někde jinde nežli u sebe. To
vždy nakonec zklame, protože od tohoto momentu si slibuji řadu
věcí, které ještě nevyzrály, protože jsou to věci, které jsou jen a jen

zpívá o tom, že jen v prostotě je pravda a že bohdá budeme žít, spíše
nežít, ale dívat se na umění odedneška neproblematické, plné

vklíněny v souhrn těch znaků, které inč definují. Tyto chandry a
komplexy a bůh ví eo ještě, to jsem já a žádná věc zvenčí je nezmě

radosti, hrdosti a skotačícího humoru ve stínu kulturních četníků.

ní. Zmční-li se tvořením, je zase jen já a ne žádná andělská spása
zvenčí. Ten „osvobozující moment“ si můžu uštědřit třeba v příští
půlhodině. Budu-li mít odvahu. Nikdo nič k ničemu nenutí, jen já se
nutím. Přál si nějaký jiný způsob života nemá cenu, ten jiný způsob

Tolo knčžourství se kardinálně plete ve svých výhledech na
šíastný svět oproštěných. Namísto starých nebo raději minulých
problematik a složitostí nastoupila nová problematičnost a složitost

formová i obsahová, o to komplikovanější, o co mnohoznačnější je
soudobá subjektivní lidská realita a o co složitější jsou impera
tivní požadavky formově i obsahově tvořeného, jednoznačného.

lze jen žít a zase ho budu žít jen já a nikdo mi k tomu nemůže dát
dovolení ani nikdo mi to nemůže zakázal. Zakazovat zase budu

vždy jen já a dovolením se obdařím zase jen já!

Velké jídlu, 1954 - 56. olej, tempem, olej, plánt». !50x 161 cm. Národní galerie v Praze
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ZE VZPOMÍNEK PŘÁTEL
IWl MEDEK
ŽIVOT S MIKOU
1926-1929
Prach. Částečky hmoty víří v prudkém světle. Dítě se pokouší
zachytit paprsek, který tnu uniká a stále se promenuje. Za tmavými
dveřmi letenského domu na rohu ulice Nad Štolou a Dobrovského
je skoro tma. O to větší, oč prudší je venku slunce, pronikající
dovnitř jen malými skleněnými okénky. Pokus o chycení světla se
opakuje, kdykoliv jdeme ven. Z je nutné chodit často, protože přece
není možné, aby dva zelení kluci s odstávajícíma ušima věčně seděli
na okne s nohama visícíma mezi mřížemi, civěli a pokřikovali ze tře
tího patra na ulici. Mika chce ven. Musí chytat světlo. chodit (i když
tu ještě moc neumí) u vzpírat se jakémukoliv omezování svobody.

6.XJLJ929
Nejsme asi nikdy schopni chovat se úměrně situaci a děláme
nevhodné poznámky o podivných paních v dlouhých sukních, které
vidíme poprvé v životě. Pak nás ale přece jen biskup Podlaha ve
Svatováclavské kapli pražské katedrály pokřtil Kmotrovské záruky
převzali tátovi přátelé generál Syrový a architekt Strnad. Na obědě
u pana biskupu Podlahy jsme měli husu a Mikovi nebylo moc dobře.

1929 - J939
Na podzim 7929 se stěhujeme na Žižkov do Památníku. Je tam
asfaltový dvorek s kouskem trávy. V rohu pod prkennou stříškou

Kresba. 1947 (pravděpodobně ilustrace k Laufréamontnvi)

mezi smetím a mrtvolkami malých ptáčků je asi metr vysoká kamen
ná bustu Janu Žilky z Trocnova. Někomu se nepovedla. Snažíme se
ji zohavit ještě víc, ale je to nudné. Na druhé straně dvorku je ale
kára. Dvou kalka, vydávající velkolepý hřmot. Později vyrábíme
karbidové bomby. V tom je Mikuláš na prvním místě a jeho výbuchy
připravují o nervy poklidné archivní legionáře. kteří už dávno
Zapomněli na Sibiř a bolševiky, protože si myslí, že je všechno
v pořádku. Foxteriér Tomík z lánských prezidentských stájí za námi
skáče z prvního patra na dvorek, protahuje se mřížemi a kouše
vlčáka Kazana do nohy. Přelézáme plot, touláme se v parku na
Vítkove a navečer natahujeme přes cestu dráty, ti které zakopávají
milenecké dvojice. Když lezeme přes zed zpátky, chytají nás strážní
ci a rozhořčují se. že se tak příšerně špinaví otrapové vydávají Za
syny známého generála.
Surrealistická koláž, 1948, vlasy, kresba uhlem, papír, 31,5 x46 cm
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Do obecné školy chodíme v Karlini, abychom nemuseli přecházet
přes mnoho ulic Ovšem at od druhé třídy. První jsme (pro „sla
bost") doma, chodí za námi milé paní učitelky a na konci roku
máme samé jedničky. Poprvé a naposledy. Škola je chlapecká, proti
holkám se vedou války. Moje propadající spolužáky dedí Mikuláš.
Forejta. který je slavný, protože v parku u kostela (ve kterém je
později pokřtěna už dospělá Eva) sbírá a jí uschlá a skoro bílá psí
lejnu, a říká o něm. že je zvrhlík, protože prý se pokouší o zhanobení
husích a slepicích mrtvol. Kripnent, vyrábějícího velké kovové
praky. Ruličku, který praštil v páté třídě učitelku penálem do hlavy.
Mohl si to dovolit, bylo mu 14 let a končil školu. A především
Pěknici, Mikulášova nejvěrnějšího kamaráda. Jeho tatínek byl
kominík, bydleli naproti škole a Pěknice chodil každý den pozdě.
Odpoledne nosil na hlavě indický turban a tu svobodu Jsme mu
záviděli Přišel laky na tátův pohřeb v létě 1940 a byl moudrý a
smutný '/sípal plic dostal Mikuláš v zimě 1932-33. Dr. Mami s ma
lým knírem a studenýma ušima k nám chodil každý den a zachránil
ledovými zábaly a tvarohovými obklady Mikovi život. Pak mu
předepsal spoustu výživných prášků a hnusných vodiček a v květnu
1933 moře v Jugoslávii. V Kupari jsme se naučili plavat a v Du
brovníku jsme čurali s tátou na starých římských hradbách.
Karlínská škola po skoro půlroční přestávce. Ředitel Lev poslal
domů písemnou zprávu, že se Špatně učíme a stýkáme s nejhoršími
vyvrheli školy. Táta seděl ráno v křesle, pil minerálku s citronem a
řekl, že ředitel je určitě sociální demokrat, a proto není lev. ale vůl.
Takže Mikuláš opakoval pátou obecnou a já jsem před gymnasiem
musel rok chodit do měšťanky. Abychom se připravili a taky pro tu
„slabost", pro kterou jsme byli osvobozeni i z tělocviku. Z nábožen
stvíjsme byli osvobozeni také. To prý zase pro „slabost“ katechetů.

Kresbu kobrazu Velké jídlu, 1954
Kresba k obrazit Spící. 1953

Před usnutím nám táta vyprávěl o válce, útocích na bodáky,
rozpolcených lebkách, vyhřezlých střevech, odpadávajících omrzli
nách. O Sibiři, magistrále, kterou legie držely přes obrovskou
přesilu bolševiku, o mohutném a bohužel nesplněném snu dobytí
Moskvy a zachránění světa před morem.
Říkali jsme mu tatudák a později Huvur, což bylo jméno slabomy
slného hrdiny Z povídky v časopise pro katolické jinochy Jitro.

Měli jsme dvě postele za sebou a na protějším kanapi spala s námi
maminka. Na dveřích u umyvadla visel její tmavočervený župan.
Mikuláš se ho bál a v noci se probouzel hrůzou. Takřka denně křičel
Ze spaní. Maminka křičela také. Všichnijsme měli děsivé sny. Ve své
tuposti jsem usínal první a Mikuláš mne budil, kdykoliv naši ještě
nebyli doma. Byl to strach z bezmocnosti a bezbrannosti. A z potře
by něžnosti. Vymýšlet si jména. Máma byla z Pišičky Pišinka a
pišinčíjahodiní a nakonec Pia. Až do smrti. Bylo mu dvacet a seděl
- už na Smíchově - u okna a čekal, kdy se vrátí Piu domů. Na Emilu
ti Evu také tak čekával.
Před odchodem do školy jsme museli v kuchyni snídat. U dveří
byla výlevka, do které Mikuláš zvrátil kafe a rohlíky, a puk jsme šli.
Školní svačinu většinou někomu dat. Později mu ji už rovnou kradli.
Pa lécích od doktora Manna ztloustl, takže náš společný nezdravý
vzhled měl odlišný ráz Zelená barva zůstala společná.
O prázdninách v Harrachově jsme lyžovali, stavěli skokanské
můstky, spali pod studenými peřinami u Freiwaldů a dívali se, jak
řezník Tumsa hází maso na papír. V létě stavěla maminka k otevře
nému oknu kýbl s vodou proti lupičům, čekala, až se táta vrátí od
Erlebachů, kde seděl s Dykem, Jelínkem a prof. Sommerern, a my
jsme krmili vlčáka Kazana likérovými bonbóny od pana presidenta
Masaryka. Na břehu Mumlavy chodil s pirátským šátkem Dr. Hácha
a na požádání dělal gorilu.
Táta naučil Mikuláše sbírat houby v lese, kam chodil s Viktorem
Dykem. zdravícím „má poklona, číšník od slonu“.
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M. M. v Českém Šternberku, asi 1950; foto Emila Medková

M. M. s Einilou 1949, foto Emilu Medková
Později v Rybné jsme v létě i v zimě bydlívali u
Slaninu. To už jsme byli větší « na stráni u cesty
jsme mezi stromy hráliJ'otbul. S Ladou Jiráskem a
Pepkem Žabkou mariáš, dudáka a nevím co ještě.
Strašně nás zajímalo, v čem se holky od nás liší, a
věnovali jsme těm výzkumům nezřízenou pozor
nost. Tála chodil dolů do Rybné do hospody
k Píčům a přiváděl maminku k zuřivosti zvaním
hostů, kterým tvrdil, že má v té chalupě u Slaninů
plné sklepy.
K vánocům jsme dostávali jednu nebo dvě
hračky. Malé plyšové medvídky, kterým jsme šili
šatičky, vyráběli pro ně postýlky (oba zuřiví antifeministé} a učili je lyžovat nu desce, kterou jsme
ukradli z jídelního stolu. Myslím, že Eva ještějed
noho z těch medvědů má. Mikuláš je miloval.

V létě 1937 jsme náhodou přijeli do Čejkovic;
kde si naši o rok později postavili „chalupu".
Chodili jsme do akademic kého gymnasia na Pří
kopech. Mika už nechtěl být biskupem, ale příro
dovědcem. „Pitval" kytky, později v Čejkovicích i
krtky, a začínat kreslit
1938-1939 jsme začali kouřit. Mně bylo už 13
a mohl jsem kouřit egyptky, ale Mikovi to táta
nedovolil a přinesl mu doutníky, které jsou mno
hem zdravější, protože se nešlukují. V létějsme se
pokoušeli Mikovi učesat pěšinku, ale pak jsme mu
ji pro přesnost vystříhali ve vlasech. Byla krásná,
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M M. s Emilov. 1949

M. M. s Entitou, 1950, Jotomontát Emila Medková
ale '^aminka ho poslala do Šternberka k panu Kůloví, který
mu oholil hlavu. S doutníkem v puse vypadal výborné.
To bylo asi tehdy, kdy mi! táta soud, prolate se v hospo
dě u Marků popral s nějakým hajným a v rámci politic ké
výchovy ho praštil holí. Mikuláš byl zuřivý a neúprosný
abstinent. Katdý večer jsme se modlili, at Huvar přestane
pít.
1939- 1945

Na jaře 1939 zabralo gestapo náš byt v Památníku na
Žilkově a my jsme byli celý školní rok v Čejkovicích. Učili
jsme se doma a měli po dlouhé době zase dobrá vysvědčení.
Hlavně jsme četli. Idiota, Zločin a trest, Baliaca. Flauberta, Gida a pod. Miku se hrabal v reprodukcích a dějinách
umění a malovat. Spíš hledal. Strašně poctivě a pomalu.
Od zimy 39 do léta 40 byl táta v nemocnici a 22. srpna
1940 umřel. Najednou se ukázalo, ie měl víc kamarádů net
přátel. Zůstali jsme s Piou skoro sami. Přestali jsme kouřit.
Celou jednu zimu jsme jedli zmrzlé brambory a kyselé zelí to bylo navíc k bětnému přídělu. Předtím, v únoru 40, jsme
dostali ještě do Čejkovic zprávu z gestapa, te musíme do 24
hodin vyklidit náš pratský byl. Pia získala v jednom dni
špeditéry a náhradní, prý prozatímní, byt na smíchovském
(tehdy Pekařově) nábřeíí. Za rok nám ho polovinu zabrali
slušní Němci, pak komisní Němci a nakonec velice sprostí
Češi z nějakého vybombardovaného domu.
V létě 1943 nám nacisté zabrali dům v Čejkovicích, do
kterého se v květnu 1945 nastěhovali vojáci Malinovského
armády.

26

Od tátovy smrti s námi maminka zacházela jako s dospělými
partnery. Měli jsme neuvěřitelnou svobodu, ale věděli jsme, že to.
co děláme, nejsou jen naše věci, ale dotýkají se druhého i třetího.
Nevím, jak nesporný byl Mikulášův talent, když se rozhodl odejít
z gymnasia na Grafickou školu, ale vím, le bez Pii by to třeba
nebylo. Potřeboval Piu k tomu, aby malovat začal, stejně tak jaka
později potřeboval Emilu k tomu, aby se stal tím, čím byl.
Chodil tedy na Grafickou školu a já na konservatoř. Měli jsme
nové spolužáky a přátele. Samozřejmě ilegální spolek a ideální
představy o tom, co bude pak. Válka skončí a s ní třeba také
index na tátovy knihy, na naše jméno a pod. Jenomže ke konci se
Mikuláš vracel stále častěji k představě, le přijdou Rusové a
všechny nás podřetou.
V revoluci jsme se jeden druhému na ulici ztratili a Mikuláš se
dostal do hořící Staroměstské radnice, odkud se kanály zachrá
nil, kdyl Vlusovova armáda osvobodila Prahu. Pia mezitím
pracovala ve Vinohradské nemocnici, protože si myslela, le nás
nejspíš najde mezi mněnými nebo mrtvými. Po německé kapitu
laci H. května jsme se sešli doma a devátého jsme se šli klidnými
ulicemi podívat do Holešovic, jak občané vítají květinami Rudou
armádu osvoboditelku. Nu Příkopech u vrat banky, kde byl pak
ŮV KSČ. stála skupina českých vrahounů s červenými páskami
nu rukávech.
1945-1974

UŽ jsme nebyli kluci. Zmatky a nejasnosti politické. Gestupácký index na tátovy knihy zůstal v platnosti., Ale nebyl na to nějak
čas. Mika chodil k Mužikovi u k Tichému. V roce 1948 ho (také
spolužáci) vyhodili ze školy. Zůstal doma a maloval. Pracoval
jako dělník, aranžér aid., ale to ul zná Emila a přátelé lépe.
Od války jsme prodávali rodinné věci - obrazy, koberce a pod.
Poslední malý Slavíčkův obrázek jsme prodali na podzim 1953.
abychom měli peníze na Piin pohřeb.
Bydleli jsme pořád společně na smíchovském - ted Janáčkově
nábřeží. Sovětské vojáky, tábořící v srpnu 68 pod našimi okny,
Mikuláš v prvních dnech nevidět, protože se vracel domů ze
Západního Německa. Ale o rok později jsme společně viděli dole
na nábřeží tanky prý „naší" armády. Přijeli udělat do Pruhy
pořádek. Tak mi napadlo, že jsme slušné československé vojáky
viděli naposledy v říjnu 1938. Mlátili hlavou do zdi. brečeli a
proklínali Beneše.
Společný život v jednom bytě byl pra Miku u jeho rodinu asi
někdy moc těžký. Věděl jsem to a vím to. A přesto mi bylo od té
doby, co se přestěhoval na Vinohrady, smutno. Moc smutno a
nejenom proto, že jsem se neměl ráno koho zeptat, kdy se změní
režim.
S Mikou, Emilou a Evou bylo dobře. Mikuláš byl neuvěřitelně
jemný a citlivý bratr. Strašně krásný člověk. Nevím, kdo by vydr
žel to, co on. Fysicky i psychicky. A kdo by při tom všem toho to
lik dokázat udělat. Ale o tom by měl vyprávět někdo jiný. Emila
toho ví nejvíc.

Emila před objektem M. M., 1948; foto Mikuláš Medek
M. s Evou - lvišhtu (= Šlumem), podzim 1952, foto Emila Medková

Když jsem přišel odpoledne 23. srpnu k jeho posteli, říkali
zbylí pacienti, že se pan Medek pořád jen omlouval, že je svým
umíráním obtěžuje.
Ten paprsek prachu a světla se mu určitě podařilo zachytil.
Praha, únor 1978

(Z textu napsaného v únoru 1978 pro monografii, kterou
sestavili Emila Medková a Vratislav Effenberger. V krácené
podobě otištěno v katalogu výstavy Mikuláš Mhoek - malířské
dílo 1942 - 1974. kterou uspořádal pro Dům umění města Brna
ve dnech 20. 3. - 20. 5. 1990 Antonín Hartmann Jako celek
tištěnu zde s laskavým souhlasem autora vůbec poprvé.)
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lOWf iSTLER

VZPOMÍNÁNÍ
Říkali jsmh tomu tehdy „úpadek vousů“. Náš přítel Jaroslav
Puchmertl, který byl zaměstnán na ÚV Národnífronty, nám s Mikou
dohazoval kšefty. Malovali jsme obrovské portréty Marxe, Engelse,
Lenina a Stalina pro výzdobu budov a podniků. Etnila Medková
vždycky promítla reprodukci epidiaskopem a my s Mikou jsme to obmalovali. Milí jsme z toho velkou strandu, z toho „úpadku vousů“.
Kromě toho jsme s Medkem pracovali pro brněnské veletrhy. Tak
jsme malovali zvířata pru hospodářskou výstavu. Otevřeli jsme
Brehmův svět zvířat a Mika řekl: Já si vezmu kohouta - a začal kres
lit grafický obraz, který se pak zvětšil na panel. Já jsem si vybral
krávu. Přitom jsme pili červené víno. Když jsme to měli, začal jsem
Medkovo dílo kritizovat: Hele, ten kohout není ono. měl by být pyš
nější. Medek se podíval na můj výtvor a řekl: Ta tvoje kráva není
přesvědčivější. Když jsme to dokončili, vypadalo to nádherně. A
hlavně jsme dostali peníze. Taky jsme vyráběli fotky pro veletrhy.
Emila byla zaměstnána jako fotografka v Ústavu bezpečnosti práce
v Jeruzalémské ulici hned vedle synagógy, a tam jsme v noci po pra
covní době dělali fotky. Emila vyvolávala ve vývojce, já stál u ustalovače a Mika leštil celou noc. Kdyí jsme vyfasovali peníze, šli jsme
do Alcronu a opili se, aí Mika spadl ze lidle. Byl to ztracený čas,
ale museli jsme lít, A taky se odreagovat. Kdybychom využili na
ší energie na malbu, která by měla hodnotu, udělali
bychom lip, ale tehdy jsme nevěděli, íe budeme slavní.

S Medkem jsem se poprvé setkal koncem roku i 949.
Krátce předtím jsem se seznámil se Zbyňkem FišeremBondym a jeho přítelkyní Janou Krejcarovou. S nimi
všemi jsme se pak odpoledne v Mánesu opili šampaň
ským a Krejcarová potom jela v noci se mnou do Karlí
nu a spala u mne v bytě na lavici. Kdyí mne ráno léna
vzbudila, aby slečna odešla, protože děti půjdou do
školy, řekl jsem: Vídyije to přece Krejcarová!
S Teigem jsem se seznámil za války roku 1940.
Seznámil nás Ola Mizeru, s nimijsme dělali Roztrhané
panenky a jenl později odjel do Paříte, kde spáchal
sebevraždu. S Teigem jsem se stýkal už za války. Do
mého ateliéru na Karláku v Černém pivovaru přišli
poprvé Teige s Toyen a musel jsem nechat otevřené
dveře, abychom se tam vešli. Neměljsem tam tmi štafle,
jen prkno, protože by se lam nevešly. Za Teigem jsme
chodili do jeho bytu na Malvazinky, kde se hovořilo o
politice, komunismu, umění, školství a různých věcech.
Ale scházeli jsme se také například i ve Westendu u
Kinského zahrady. Teige rád vykládal vtipy. Seděl
přitom u baru na vysoké židli. Srandičky, které hlavně
provokoval Libor Fára, se dělaly až po Teigeho smrti.

Krásné Silvestry jsme prožili u Effenbergera a jed
nou taky u Medků. Mikuláš dokázal upéct vynikající
vánoční pečivo. Bral si vždycky do kuchyně bílou
zástěrku. V noci po mejdanu pustil Mika Devátou
symfonii. Kromě Kolíkových, Effenbergerových. Med
kových a mne s Gerdou byl tehdy u Medků přítomen i
Jan Koblasa.
Štýrského jsem osobně nepoznal. Ale chodil jsem
k Toyen, když ještě bydlela na Vinohradech. Navštívili
jsme ji také roku 1956 v Paříži s Emilou Medkovou a
Effenbergerem. Mikuláše tehdy na zájezd nepustili.
Tehdy Toyen přijímala lidi už jen výjimečně. Mluvila
česky, ale některá slova hledala. A to neuměla slovo
francouzský, když lam po válce natrvalo odjela Opili
jsme se u ní bílým rumem z Martinique
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Josef Istler, asi 1950; foto Emila Medková

V ateliéru prof. Františka Tichého na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
v červnu 1947 před kresbou M. M. k plakátu na DDT; (vzadu zleva): Zbyněk
Sekal. Stanislav Podhnízský; (vpředu zleva): JosefLehoučká. Vladimír Pitler a M. M.

Anna fárová
VZPOMÍNKY I
le kdyi jsem začala chodit s Fůrou, z kraje roku
1949, vedly naše společné kroky napoprvé jak ke Zbyňkovi Hav
líčkovi, tak k Františku Jůzkavi. Josefovi Istlerovi. ale především
k Mikuláši Medkovi. Zbyněk nerozuměl Medkovi, ani on jemu.
Zbyňkovu poesii nejvíce obdivoval Josef 1stier a pravděpodobně
Libor Fára, který si z ní půjčoval celá slovní spojeni a promítal
Havlíčkovy literární představy do svých ortodoxně surrealistických
kalali z xylografií, později i z barevných fotografii, a do obrazů a
kreseb v letech 1942 at 1951.
(...) Pamatuji se,

Halucinační obrazy Istlerovy měly blízko svým „pseudoestétstvím“ ke stylu Zbyňka Havlíčka. Zbyněk si rovnět valil Vratislava
Effenbergern, avšak zatímco Effenberger sledoval kontinuitu.
Zbyněk chtěl halucinace. V roce 1948 se Zbyněk seznamuje s Kar
lem Hynkem a pa únoru 1948 se rozcházíš Robertem Kalivodnu.
Rok 1951 označuje Havlíček za rak přátelství s Liborem Farou.
Byli jsme tehdy velmi útce spjati: pracovala jsem na překladu
Havlíčkovy básně Kabinet dr. Caligariho, Libor Fára pořizoval
grafický koncept a suchou jehlu jako frontispice. Dokončili jsme
knííku ve třech či čtyřech exemplářích s francouzským a českým
textem ujeden z těchto výtisku jsme zaslali André Bretonovi. Pointa
knihy byla velmi politická, obracela se proti manipulaci lidí
Odpověd André Bretona nikdy nepřišlu. O osudech knihy a o
Bretonově reakci nevíme nic. Zbyňka to bolelo. Tak jako ho mrzelo,
le nechodí na schůzky s Teigem, d proto do sborníku, který ve

znamení Lva redigoval a upravoval Libor Fára, usiloval o vsunutí
telegramu. Zakoupili jsme blanket, inkoustovou tulkou jsem imito
vala zápisy poštovní úřednice a naklepala na stroji bez háčků a
čárek Havlíčkův vzkaz: Avantgarde - Tise - někdo nam chcije na
placentu - naschledanou - utery — hluboké jako zouvá k -Lev.

Ty utery hluboké jako zouvák jsme trávili v letech 1950-51
pravidelně v 1stJerově bytě za přítomnosti Karla Teiga, Josefa a
Gerdy 1stJerových, Karla Hynka a jeho přítelkyň, mezi nimil vévodi
la Marcela Mazdčovčt, kouzelná bytost, která lehce kulhala, col jí
dodávala lehce perversní půvab (byla to dcera nakladatele Mazáče), Vratislava Effenbergern a Anny Marie zvané Jeník, jeho první
lény, občas Jana Kolíka, Emily Tláskalově, později Medkové, a
Mikuláše Medka, který se necítil surrealistou. ale vím. le ho tam
dotáhl Libor, jeho nejstarší kamarád A ptik já jakožto Aneta
Šafránková. Byly to nesmírně livé večery, kdy nejspontánnější nám
připadal Teige, který animoval hru. Dělali jsme livé sochy, hráli
cudavry (cadavre-exquis) neba na pravdu. Bylo to vzdálené jakéko
liv řeholi teorie, i kdyl kuldý si pracoval na svém a přinášel do
sborníků kaldý měsíc svou leň. Effenberger byl introvertní a těžko
se mu chtělo do her. Hynek byl naplno ve svém živlu. Pili jsme čaj
al do úzkosti nebo levné víno Opití nebyla cílem, byli jsme rozjaře
ni čímsi jiným, poněvadž atmosféru jiskřila a byla vemi odlehčená,
téměř lehoučká Ale neohlašovali jsme se. naslouchali jsme všemu, i
tomu, ca byla mimo zdi bytů, ale jakjinak reagovat na padesátá léta
než hravostí, poetižací a vytvářením enkláv, kde livot v umění bělel
jako by se nic nestalo dál. s vědomím tuho, co jest.
Teige zemřel. Libor Šel na vojnu, byl podzim roku 1951. Pro mne
konec jedné epochy.
Z přednášky na filosofické fakultě
University Karlovy, Praha, 15.5.1989

V bytě 1stférových v Praze v r. 1950 (zleva):
labor Fáru. Vratislav Effenberger. Karel Hynek Aneta Šafránková í— Anna Fórová). Genia Isrlemvá, Anna Mane Ejfenbcrgerová: foto Josef fstier
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VZPOMÍNKY II
(O SURREALISTICKÁ SKUPINÁ NA PŘELOMU 1949-50)

(Libor Fára a Mikuláš Medek)

Libora Mikuláš si byli velice blízcí. Oba kladli důraz na estetické
a intelektuální kvality. A ačkoli jejich „spekulace" byly neobyčejně
obrazotvorné. i divoké, i ezoterické, a ačkoli mnohdy překračovali
všechny normy, ve svém chování k přátelům a takříkajíc ke společ
nosti zachovávali takzvaná pravidla hry. A těžce nesnášeli, když
těmto pravidlům někdo v okolí ubližoval. Spojovalo je veliké gentle
mans tví. oba měli „Kinderstube**. A to se vlastně dodržovalo i
v malování, i v kreslení Że totiž věci, které dělali, podřizovali
estetické morálce: oni by nikdy nevydávali za dílo něco na uplivaném papíru nebo na útržku něčeho. Oni měli odpovědnost profesio
nálů. odpovědnost dokonalého řemeslníka, tedy člověka, který dělá
dokonale něco, co umí, ca má důkladně propracováno, co zná. A
ddetantismem v životě i v tvorbě hluboce opovrhovali.

Začalo tu dříve a byli to Teige, hitler, Libor - kupodivu i Jan
Kotík u toho byl, který se surrealismem opravdu nemá nic společ
ného - ortodoxní je tam Vratislav Effenberger, potom básníci jako
Karel Hynek a okruh dívek kolem ného - jednou z nich je Mazáčuvá, dcera nakladatele. Emila a Mikuláš přišli později.
Chodili jsme k Istlerovi. Ty schůzky se konaly v jeho bytě v Křiží
kově ulici, a to vesměs v úterý — Zbyněk Havlíček to ironizoval: že
jsou to „utery hluboké jak zouvák".
Stále patrnější je jisté napětí. Myslím si -je to tedy můj výklad - >
že se v tom roce 49-50 Teige už vzdaluje ortodoxnímu surrealismu.
(Mikuláš Medek a Zbynák Sekal)
Vlastně už ta nemá charakter celistvé ideové skupiny. Ankety nemíří
do středu surrealistických otázek, nýbrž odstředivě. Teige nám čte o
Mikuláš Medek měl úžasně rád intelektuální debaty. V tom mu byl
kubismu.
Zbyněk Sekal výtečným partnerem. Člověk vysokého intelektu, který
překládal z němčiny — věnoval se překladům jak z filosofie, tak
„Kristinin svěť* je jednu z anket, na niž si zřetelně pamatuji. Při
z dějin umění, tedy věcem „ideovým", myšlenkově podnětným, a to
šel s ní Teige - předložil nám reprodukci obrazu amerického malíře
myslím vždycky Mikuláše neobyčejně vzrušovalo Také Sekalův
Wyetha „Kristinin svěť', takový věcný, iluzivní, figurativní realis
výtvarný názor byl velmi zajímavý, to, jak intelektem dospíval
mus. Pro nás pro všechny ta byl velice podnětný obraz: měl zadní
k věcem, které by někdo jiný neudělal, jako by jeho díla vznikala
plán, Za jeho zobrazujícípopisností se otvíraly možnosti dalšího vý
nikoli z fantazie, ale z jakéhosi intelektuálního napětí.
kladu. Był v wem - pro Emilu i pro jiné - jak fotografický, tak ma
(Z rozhovoru dne 18. 3. 1992)
gický realismus, pro druhé dával příležitost rozvinout imaginaci a
další zaujala transformace reality Tei
V ateliéru Libora Fáry v Praze asi v r. 1956 (zleva):
Libor Fára. M. M.. Richard Fremund, Dr. Josef Nesvadba. Robert Pieseň: foto Emilu Medková
ge velice dobře vybral to, ca mohlo oslovit všechny, ta, vůči Čemu se mohla
projevil individuální „myšlení" každé
ho z nás.
A skutečně se to setkalo s ohromným
ohlasem, všichni na ta odpovídali a
mnoho se o tom mluvilo. V tom přesně
spočíval Teigův vklad - bylo to jednak
úžasně sjednocující, ale představovalo
to také vpád nového myšlení.
A to souviselo - je ta také můj dojem
- se zřetelnou proměnou situace. Dříve
jeli všichni - nevím, jak Mikuláš - hlav
ně Spuřilovští, v ortodoxním surreal
ismu. To znamenalo: Freud, volná lás
ka, marxismus — v interpretaci Trockého. A kolem toho roku 49-50 nastalo
kruté probuzení. Vědomí se naprosto
proměňovalo, právě směrem k marxis
mu. protože všechno to, co se dovídali,
je vedlo k opuštění těchto ideových po
zic. Někteří z nich, juko třebas Libor-a
on to řešil v 49. roce naprosto rasantně
- dokonce zároveň s odchodem z par
taje opouštějí ortodoxní surrealismus to právě málokdo ví a nepochopil to
třeba Luděk Novák, že pravým důvo
dem názorové změny u Libora bylo to,
Že se mu surrealismus zdiskreditoval
tím, jak byl úzce spjat s onou levicovou
orientací. A toto rozčarování myslím
nějakým způsobem prožíval i Teige,
když obracel zájem v uměníjinam.
Také u Mikuláše a Emily se projevo
val odklon od surrealismu. Dokazuje to
hledání nového výrazu, proměna, k níž
dochází od počátku těch 50. let, kdy mtZÍ určitá fanouškovská nebo tikalovská
návaznost. Je tu ostrá cézuru, která od
povídá krutému narušení vším tím, co
se tehdy stalo, těmi procesy atd To
jsou už ty Zdi nebo ten Stalinův portrét
To je už vyslovené, vědomé vkládání
politického momentu, odporu, a zračí
se v tom - juko dosud nezmiňovaný kon
text — i naprostý obrat od surrealismu.
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M.M.
HRSTKA VZPOMÍNEK
Záhy ho polovině padesátých let (v jejich úhoru) mě Jiří Kuběna,
tehdy posluchač dějin umění brněnské university, pozval na hrad
Český Šternberk. kde v létě vypomáhal v provádění turistu hraběcí
rodině. Neboť vlídný pan hrabě tu dosud bydlel se svou rodinou a
průvodcnvstvím si přivydělával na živobytí. Na pár dní mi poskytl
přístřeší Někdy s přítelem Jiřím jsme po dlouhých schodech z hradu
sešli do vsi pro láhev vína a při něm hovořili do noci. Několik
nezapomenutelných letních dnu. Taky proto, že přítel Jiří mě jednou
pa hřbetu kopce zavedl k lesní chatě, abych poznal malíře z Prahy,
jehož jméno mi neříkalo nic. Hostitel zprvu působil dost plaše (a
pochybujú, že já ne), ale slovo dalo slovo... Byl to Mikuláš Medek.
V Praze jsem pak Mikuláše léta navštěvoval v jeho bytě na
Smíchovském nábřeží, o který se dělil s bratrem Ivanem. Tady, ve
stísněných poměrech, Žil se svou Ženou Enulou, fotografkou, s dce
ruškou lviš, žil, živořil u maloval Zvláštní pohádka: Emila vydě
lávala. Mikuláš byl muž v domácnosti, malá lviš polepitvala futra
dveří do jeho pokoje barevnými obtisky, a nenápadně ale setrvale
(itrbtd Mikuláš byl nad jiné nesmírně pracovitý) tu vznikaly jeho
fascinující obrazy. Některéjsem při opakovaných návštěvách zastihl
v rázných fázích, od prvního náčrtu až k dohotovení. Bylo to vzru
šující. Jakož i hovory, které se u Mikuláše vedly. Podobaly se dobro
družným výpravám - co chvíli se nahodilou poznámkou měnilo téma
a směr. At si to, co tvořil, působilo někdy jak mapovaná úzkost.
Mikuláš se dovedl královsky bavit, rád se smál Svým rozhledem po
všech uměních ifilosofii a pronikavou inteligencí tak svým přátelům
uměl připravit hody.
Někdy v roce 1967 tne přemluvil Otomar Krejča, abych si v Di
vadle za branou režíroval svou hru Slavík k večeři Protože se
Mikulášovi líbila, nedalo práci získat ho. aby se ujal výpravy (pro
úplnost: scény, kostýmů, rekvizit, světla), ačkoli pro divadlo dosud
nic nedělat. Bral to od počátku velice zodpovědně, jako všecko, co
podnikal. Geniálně, až pedantský, pracoval na maketě, hrál si s tím
v nové, další verzi (Emila po letech mi svěřila, kolik vajec jí mizelo

v lednici, když pro jeden objekt na scéně chtěl použít skořápky).
Nepropustil ani potom už na hotovou scénu jedinou rekvizitu, která
neodpovídala jeho představě nebo mu nebyla dost autentická Ze
zvětšeniny detailu jednoho svého obrazu nechal zhotovit obrovský
zadní prospekt, jehož realizaci sám bedlivě sledoval a korigoval. Při
hlavních zkouškách až do generálky v setmělém hledišti mi sedával
v zádech, každá nepřesnost či lajdáctví ho vyvedly z míry, ale zrov
na tak se klukovsky radoval, když něco vyšlo. Jedinkrát se tehdy na
mne rozzlobil To když jsme zrovna scénu oblékli a zavítavší Otomar
Krejča prohlásil, že ta svítivě bílá, kterou Medek nechal potáhnout
šikmou podlahu, je na jevišti nesmysl, protože: na nasvíceném
jevišti šedá vypadá jako bílá, kdežto na té Medkově bílé, když ji
nasvítíš, by se nedalo hrát. Zpanikařil jsem. Snad měl pravdu, ale
Mikuláš se po zkoušce rozčilil: jak jsi mu moh ustoupit? Ta bílá, na
které se nedá hrát, je přesně to, co to potřebuje... f
Znovu Smíchovské nábřeží. Už jeposrpnu.uŽje pa všem, zjara 1969
sedíme opět v Mikulášově bytě, opět s přítelem Jiřím, který se vrací
do Brna. Mikuláš ho přemluví aŽ na poslední půlnoční vlak, nebol
chce v televizi sledovat náš hokejový zápas se Sověty (ano, ten proslu
lý). Ta uŽ byt nemocný. Jako dítě sledoval celé utkání, a kdykoli
jsme vyhrávali, bujaře nás objímal a vykřikoval. Snad tím nepoško
zuj" jeho image - s Mikulášem bylo proto tak dobře, že sdílel nejprosfší lidské instinkty, taky touhu pa dobru a spravedlnosti. Vyhrá
li jsme. A procitli k tomu, že je třeba dovézt autem přítele na vlak,
jak byla domluveno Ještě v euforii jsme jeli od Vltavy Národní
třídou nu Václavské náměstí k Hlavnímu nádraží. Už pod Vodičko
vou ulicí nás beznadějně uzamkl dav. který se během cesty vyrojil.
Všichni povykovali, kdekdo se zdravil s každým, tloukli nám do stře
chy a do oken. Mikuláš se choval, jak jsem ho dosud nezažil, vyklá
něl se. pokřikoval, nazdařbůh tiskl lidem ruce, a jen snad my, co
jsme seděli v autě, jsme slyšeli, co křičel Ať žije veliký Mao! Na po
chod!
Paní Jinna Hauková, když zemřel, napsala podivuhodnou báseň,
PkvM noc Mikuláše Me^ka v hhohE, Než jsem ji časem ľ nějakém
samizdatu četl, říkal jsem uŽ záhy po Mikulášově pohřbu na Olša
nech jeho ženě Emile: mel jsem sen, hned tu první noc, a spíš starost
než sen. jak led asi tu první noc tam Mikulášovi je... V jednom z těch
mnoha pohyblivých hrobů, kterými procházel
Když jsem někdy v r 1958 dal dohromady svou první sbírku
veršů. uvědomil jsem si až nad ní, za co svému vidění vděčím MM.
Snad jak jsem se díval do jeho obrazů, když jsem ho navštěvoval.
Vysvětlit se ta nedá. Jen mě těší, že tehdy, když je četl, je měl
Mikuláš rád.

(Zleva): Josef Topol. Evu Červenková. Jan Koblasa. Jiří Kuběna. Emilu Medková v Medkově ateliéru (Janáčkovo nábřeží 49/1), 17 5 I960;
foto Mikuláš Medek
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Josef Topol
o

PUL NOCI
Léto 1992 - pod hradem Krakovcem

Měsíc megaloman
Žhnul aby předstih pověst slunce

Kulatil se a měkce tál
Hořel plamenem dýmné svíce

A plamen se opíral
O svícny stříbrných jedlí

Paprsek podobný knotu
Byl spuštěn k náloži našich skal

Kolem půlnoci byl očekáván výbuch
Hasiči z našeho městečka

S kraboškou masopustní noci
Stanuli vážně u pat jedlí

Nebol pod svícnem je tma
A zapřísahali nás z jejich hloubi
Abychom se spokojili s tím co je jisté
Avšak z dosahu skal

Ale my jsme stanuli právě
Na plošině kterou nalezl měsíc
A zakoušeli slast z tolika doteků

Z houstnoucí tmy a z bílých požárů noci
Z tolika propletení prstů

Z lichých nevídaných salv
Na naši počest
A viděli jsme jak plamének k plaménku se má

Jak si předávají třpytná poselství

Jak se spalují touhou dospět k nám
Neboťje vedly doutnavé zorničky našich očí
Bdící s předtuchou krásné smrti

Jdoucí s jistotou
(]957 - ex: Básně a jejich torsa)
„Nakonec sc mi zdá, že z tich .medkovských'
básní nejspíš tato ... (naposledy v roce 1982
jsem si u této básně poznamenal tužkou ...)"

J. T. v dopise redakci BOXu, podzim 1992
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Jiří KUBĚNA

Z MÝCH VZPOMÍNEK
NA MIKULÁŠE MEDKA

Nu a jsme. .. u naShho seznámení s Mikulášem. Po všechny fakult
ní prázdniny bez výjimky jsem prováděl-v ruce 1955 v Lednici a na
Bítově; v roce i 956 na státním hradě Pernštejně, v roce 1957 pak —
v červenci - právě na Českém Šternberku („Náhoda!“), v srpnu pak
na Křivoklátě.
Před nástupem na ten Český Šternberk by! jsem krátce předtím
v časném létě, zřejmí v červnu 1957, v Praze, jako obvykle, na tři
čtyři dny - u Vaška Havla. Vzpomínáni si dost jasně na tu, le tehdej
ší návštěva nebylo tiijakzvlášfpointovaná (kroměobvyklých návštěv;
ve Slavii, u Koláře aid ), a tak, v den odjezdu, a pár hodin před
odchodem na nádrait - byl takový slunný den - jsem přijal, třebas
nerad -ještě pozvání Jana Zábrany, tlumočené přes K H., le nás
vezme, le je to domluveno, k Mikuláši Medkovi - na tehdejší Janáč
kovo nábřelí49 - le je to „malířsurrealistický“ a „magický“ a le
mne zvláště by mohl zajímat - byl jsem nedůvěřivý, a utahaný,
nechtělo se mi ui nikam, ale nakonec jsem šel.
Nad Vltavou křičeli racci - všude bylo lakové světí hnutí v příro
dě, Praha se ukazovala ze svých nejiepších stránek. Najednou ateliér. Úplně jiný svět, svět pro sebe - Jiný Vesmír! A já vidím
rázem - le jsem... a le, konečně! - jsem Doma!... Bylo před poled
nem - doma byl jenom Mikuláš. Zaujala mne jeho úlasná přiro
zenost, nelíčenost: byl hluboký, ale přitom čistý jako studánka.
Okamlitě si mne získal.
A ty obrazy! Byla to tehdy éra ještě Mikulášových figurativních,
velkoformárových prací. Pamatuji se na: Milence - PuciaKK, potom
„Pkojoe městem“ (Setkání), na Vajíčko. a hlavně na Shnsitivní akci.
Nějak mi ty věci zrovna splývaly s tím. co jsem sám dělal, chtěl
dělat. Pamatuji se, le mne ani tak neoslovovala „surreálná“ jako
spíš magická poloha těch obrazů. Ale hlavně: jejich figurativnost,
jejich monumentalita, nadčasovost, jejich mythičnost, archetypičnost. Tudy bylo opravdu to, o co já jsem, ul dotud sám, usiloval Jiný VesuN - ne banální zpodobení nebo překreslování, deformace
toho stávajícího, nýbrt Tvorba Zevnitř.

* * *

... Okamlitě jsem vystihl Mikulášovu resonanci, ale nijak jsem
nespěchal - a ani neusiloval o další setkání, v jakémsi vědomém
fatalismu, le co se má stát, se stane. - Rozloučili jsme se, anil padlo
jediné slovo o našem dalším setkání, kromě obecného snad pozvání.
Mikuláš neměl ponětí, le já pojedu na Český Šternberk, a já nevědět
ani v nejmenším, le by M. něco pojilo s mou příští letní adresou. —
» * *
Kromě s Jeníkem (Koblasou) seznámit jsem Mikuláše Medka
(nepřímo) i s Vaškem Havlem (přímo to učinil, jak píšu výše, Jan
Zábrana) - tile hlavně pak i s Josefem Topolem. To muselo být pořádně - někdy v podzimu — zimě r. 1957; ale mělo to předehru

Jiří Kuběna v Medkově ateliéru, květen i960; fotoportrét - Emila M.
(Zleva:) Mikuláš Medek, Josef Topol, Eva Červenková. Jan Kobiasa a Jiří Kuběna vateliéru Mikuláše Medku, 17.5. I960; foto Emila Medková
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A ío právě je ona - legendární - scéna mého, našeho (znovu)
setkání s M. M. mi Českém Šternberku - přesněji řečeno v osadě —
blízké vísce, kde byla zotavovna „Červánky“ - jak se jmenovala
obec, už nevím (Čejkovice). Ty „Červánky" mi utkvěly - byla to
Zotavovna ROH. a poblíž této -otavovny, jak jsem se mel brzo dozvě
dět. měl sídlo - letní - i Mikuláš Medek, po svém otci, generálu
Rudolfovi M . který si tady někdy v třicátých letech zřídil vílku
k prázdninovým pobytům.
Stalo se to tak:
Josef Topol, s nímž jsem byl tehdy velmi úzce spřátelen (ještě
mnohem úžeji než s Janem K), pocházel z nedalekého Poříčí nud
Sázavou, a nebylo tedy pra něho problémem přijet - nebo spíše jezdívat za mnou, hlavně o pondělcích, kdy se neprovádělo; jeho
návštěvy mám spjaty s úplnými orgiemi přátelství - pamafuju se, jak
jsme chladívali víno v obrovském zámeckém džbánu, čet It spolu
Demla, Moje svědectví. Pilka (Rané torso ApoUánovo! - v origi
nále: moc jsem tomu nerozuměl, ale bylo to krásné!), ad Mikuláše
jsem měl - už tehdy ? - vypůjčen Kafkův Zámek. ale to mi tehdy ještě
- ani později - tak moc neříkalo, spíš jsme tonuli v Hoelderlinavt
(z Kafky mne zaujal až. Proces, tato katedrála Absurdity, a ovsem:
Proměna - tu jsem znal ale už dřív, od Florianů - a pak nanovo od
Florianova zetě Olty Sfritzka - ze Staré Říše). Rovněžjsme se tešívati naivní přítulností o něco mladšího krásného blondáčka. (Jana)
Bosca Stemberga. do něhož jsem já byl úplně zamilován - byl to
nejmladší z nespočetných synů a dcer hraběte; Rosco jezdil na
zámecké chodbě na kole z terasy k našemu gaudiu až do našeho
pokoje (dodnes slyším to jemné šumění pneumatik na dlažbě chod
by) a dělal nám „páže
Nu a — takto, když byl jednou Josef u mne, šli jsme se kolem
poledne zásobit do hospody v těch „Červánkách1* - pro litr bílého po lesní sfezičce vedoucí po hřbetě onoho ostrohu, na jehož konci
stál hrad, a když jsme se vraceli - lak potkáme (mohla to být nejspíš
v pondělí - v den, kdy se neprovádělo, asi spíš v první půlce měsíce
Července) na té stezce... — byli jako mladí bohové - takové dva
Apoilány: Mikuláše Medka a Libora Fáru - byli také zrovna na
cestě pro „chlast" -a zřejmě i mírně v náladě, byla to veselá setka
ná. ale „who is who'* — topolovsko-medkovské - proběhlo až na
podzim; Josef T a Mikuláš M si velmi ..sedli" do noty, oba spíše
jemní, citliví, ponorní, svého druhu introvertní; Josef T pak získal
někdy asi o rak dva později též vynikající Mikulášův obraz „Hlava “
- na nějž napsal i báseň. (Ten obraz má dodnes.) Já jsem měl samo
zřejmě strašnou radost, že potkávám Mikuláše Medka - právě zde!
- a navíc s Josefem.
Když se vyjasnilo, že tam Mikuláš má letní sídlo, lak jsem tam pak
několikrát byl. vidy skvěle přijat, na letním bytě tam byli i Fárovi,
Aneta, ovšem Emila, a děti - lviška. Vykládalo se o tom. jak kdo
kreslí, Libor zorganisoval jakousi společenskou hru, každý musel
něco nakreslit a on to pak vyhodnocoval: o mé kresbě (byly to
takové stylisované lesní stromy, houby - bedla) řekl, že je to jako
Josef Čapek nebo Jun Zrzavý, já pak zas na oplátku jsem jim hádal
Z rukou. Liboru Fárovi jsem prorokoval, že bude vícekrát ženat:
Mikulášovi. že poměrně brzo zemře - kolem čtyřicítky. že nedožije
padesátky — což se bohužel - jen s mírným časovým posunem splnilo. Měl ni napsánu na zápěstí. Zavládlo takové divné ticho
tehdy, které jsem se marně snažil rozptýlit zlehčujícím humorem
* ♦ ♦
... zásluhou mou a V Havla se blíže seznámil Mikuláš s Jiřím
Kolářem, s nímž se přátelilpak a něco později. ovšem už po „vlastní
ose", podobně jako daleka později se seznámil (a dost důvěrně) i
s J. Chalupeckým a jeho ženou básnířkou Haukovou, které my dva
s Vaškem jsme měli „udabsolvovány" již z poloviny lei 50tých,
obdobně jako Holunu atp.; byl to takový paradox, že já. ne-Prulák,
jsem seznamoval i mnohé Pražáky navzájem - pěkně o tom píše
v jednom sešitu Svědectví (asi z léta 1985) Jan Kob lasa, že já.
Brňák, jsem tehdy seznámil půl Prahy a že jsem říkal Pražákům
Žertovně, že jsou „plaší" —...
• * *

. Kdybych si .. mohl vybrat (z jeho obrazů), raději bych (si vy
bral) ... něco z jeho rané figurativní tvorby, kterou cením daleko
nejvýše. Práce z poloviny padesátých let - tam jsem se nejvíc sešel i
se svou sensibilitou. Ty výše jmenované, klasické obrazy: Milení i
(Polibek), Vajíčko, ŽerekuRe atd. - ty kafkovské, ovšem i „Sensi*
tivní akci" To bylo pro mne zjevení. Nikdy později už mne pak M.
M — svým dílem - tuk mocně nezaujal Celý život jsem leskni1 po té
figurativní epoše a vítal jsem, když se na konci své tvorby Mikuláš
k ní obloukem vracel, když se mu ze sítě těch abstraktních útvarů
(jako například u altářního obrazu - Triptychu — v Kotvrdovicícii)
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Zase začaly nořit věci, postavy - v předmětnosti produchovělé.
přímo gotické.
* * +
.. Je mi jasné, že všechno teprv musím (o Mikulášovi) říci, a
bude-li mi k tomu dán čas, bohdá ještě pavím. Pokud ne, stejnějsem
to řekl již ve svém díle - kde je Medek přítomen v každém verši,
v každé kapce mé krve, nikdo neměl z živých na mne větší vliv než
On - po stránce umělecké. Jestli až do letí (14 let po jeho smrti)
jsem se neodvážil napsat jediný řádek a něm - jestliže až dosud jsem
mlčel (a budu-li mlčet iřelsa nadále) - puk je to proto, že mne jímá
Zoufalý Stud, nemožnost hovořit o tak velké ztrátě. To také - možná
to nepochopíš - byl důvod, proč jsem se už nemohl odhodlat k tomu,
uvidět Emilu, ač ho ještě o tolik let přežila. Příliš jsem ty lidi milo
val! Ryli mi - a jsou tm - příliš drazí: než abych mohl uvěřit v jejich
ztrátu. Neztratil jsem je a oni nesmějí ztratit mne: sejdeme se — Ntt
Věčnosti! Jen Tam Jsou Mé - červánky, jen Tam je Můj Šternberk Můj Hvězdný Hrad: jenom Věčnost může Rýt místem našeho Skuteč
ného Setkání, Skutečného Obcování. Neztud jsem Většího Člověka
Tady Na Zenu Než. Mikuláše. Ušlechtilejší Lidi (Člověky) než jeho a
Emilu: promiň, nemohu o tom mluvil, jsem příliš vzrušen. 14 lei po
Té Smrti! Je ta divné, ale základní zákon mé Poesie je Věrnost: a
tedy Nesmrtelnosl. Láska (a tedy: Mlčení) AŽ K Smrti
* • *
. . První přímý otisk medkavské výtvarné „poetiky", jeho, jak se
tehdy říkalo, „ fašismus ", promítnutý do mého díla (opomenu-li
trochu naivní pokusy vyrovnat se s magickým světem jeha „konkrét
ní irracionality" ve své - zavržené - mythologisující knize Zruř
Bonů - z. léta 1^57 - kde je jedna báseň kupř, přímou parafrázíjeho
Senzitivní akce - jmenuje se Aktea) - tedy první plodný, zdařilý dekalk Medka v Kuběnovi, který mne do jisté míry inicioval, je až ma
je kniha
uch - z léta 1958 - která je celá věnována
„Mikuláši Medkovi", ... Tato kniha je ovšem - slovesně vzato - i
amalgamem četby z Březiny, z Weinera, Hafana Prvních básní...,
ale největší impuls představuje ..fašismus" Medkův - ona bezohled
ně odpoutaná, abstraktní faktura, kdy slovo, obraz si maluje a se
maluje sám: kdy báseň se - v nádherném spuštění - dopuštění v jakémsi závratném krveprolití - napíše sama.
♦ * *
. Když o tam Zf^étné uvažuji, je mi Čím dál víc zřejmé, a je to
vidět trochu i na „Ivex^uhu". že mne - prostřednictvím Medkovým,
třebas jen odražené a nepřímo, zato výrazně — ovlivnil, aniž jsem to
plně tušil a chápal, vzdáleným reflexem přece jen odlesk, jakýsi
poslední záblesk pražské surrealistické posthumni skupiny Teigovy;
o Teigavi Mikuláš i Emila (ostatně jeho odchovanci) mluvili nic
méně s nesmírnou úctou a vážností. Až se tedy bude někdy mluvit na
thema surrealismus a J K.. mohu dosvědčit, že zde vazby, třebas
nepřímé (tj. per Medek) existují, ale daleko více ovšem vazby s Med
kem cxísieiiciálníin (Camus, Kafka, ne Sartre!). InekaCehvehýxu» je
ovšem jen brána, jen vstup, jen práh; a zde převažuje daleko nejspí
še „gesfická malba".
♦ * *
.. Může Ti připadat divné, že, ač básník, mluvím v terminologii
malby, obrazu. Ale uvaL že Mikuláš, o němž jsem výše napsaf že ze
všech žijících lidí mne nejvíce ovlivnil jako Umělec - Umělce, že
tedy Mikuláš byl a zůstal pro mne vždy především malířem (jeho
básnické texty jsem nikdy zvlášť neprožíval: připadají mijako typic
ké literární záznamy výtvarníkovy: to jest, dosti těžkopádné popisy
obrazů) a že naopak nikdo z Básníků na mne neměl ani zdaleka tuk
velký a zásadní vliv jako MALÍŘ Mikuláš - MALÍŘ Medek nu BÁS
NIKA Kuběnu. Odtud lze vysvětlit také (myslím že podstatně výtvar
ný) zvláštní rys mé poesie, která je - zčásti - malbou, jindy zase skulpturou, plastikou, jindy architekturou: tím chci říci, že více a
bez(>rastředněji mne - mou poesii - ovlivňovala dílu umění výtvar
ného než přímo díla slovesná.
* ♦ ♦
... A do toho tedy Mikuláš Medek! Měl jsem náhle, rázem, co
jsem chtěl: člověk nekonečně Živoucí, přirozený, milující, moudrý,
jemně ironický, veselý, hravý, od přírody Tvořivý, nekonečně chápa
jící rozumějící - „tolerantní" - to jest respektující i také poznáva
jící — úděl i ingénia toho druhého; výborný přítel — zjtovu opakuji,
cítil jsem, jak mne měl - a má - rád; totéž Emila: kdyby nebyli tak
mladí (jen o deset let starší mne), cítil bych je jako rodiče - Mikuláš
však byl něco víc, byl to můj starší Bratr. Milující Přítel.
(Z včtšího dopisu PhDr. B. Mrázovi - o M.M. z 18. n 19. XII. 1988)
(Na protější straně - zleva): Mikuláš Medek. Anneta Fórová, Jiří
Paukert (Kuběnu) — s průvodcovskou „merkurskou" holi -, Libor
Fára a (cíp sukně) malá lviška Medková; fotografováno před hrad
ní kaplí na terase hradu Český Šternberk při'nedělní návštěvě
Medkových a Fárových u J. P.—(K.)na hradě dne 22. července 1957.
Foto - Emila Medková
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Jiří Kuběna

DVA

Mikuláši Medkovi

Vědomě ze dvou okovů se skládám,
ač žalud zděšeníje lhostejnosti troud,
co jsem, tím pouze jsem,
leč dvojmo nevypadám,
jak ani dvojitě nahlížet nelze proud.

Osvobozená raso, vznikající
bez dobra, estetik, lahodně nehotová,
jak okna rám, a tělo do břečky
se dnící
z. ponocné vody slova,
vznešeně nedbalá a nepřehledná,
nikdy ještě
nevyslovená jasně vzhůru nad sokyni,
ač volně hypertrofisuješ jedinosti
kleště,
jež do řádu stiskají nyní

revisí krystalu, dočasně polámanou,
jak ohledaná slunečnice, zachvácená rzí,
beru Tě na poradu stranou
a nejveřejněj potají
za smlouvu mám Tě s očima dní, má kniho
o rase možností, nahlas vyřčených,
polemisuji se, jak žádáš, zemětího,
a mluvím nejjasněj, znezřetelněn
a tich,
co kosatec po pravici Boha Otce v ráji,
k zavrženým krásně smím zpívali,
neboť skrze ně se uzavírají
vlastní smlouvy na povinné závrati.

Ale jsem na straně bila,
jak přetvářka sama,
jež olejem vody svědčí pravdou lež,
dokumentuji se stínem, hraničím
mlhou panorama,
a ze snů mrznu vyhlídkovou věž.

(Infračervený rub, 195#:
Juvenilia II - Zelene' července, 1956-59)
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Litanie
K NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ
Pane, smiluj se nad námi! - Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás! - Kriste, vyslyš- nás!

Otče s nebes, Bože, - smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli svčta, Bože, - smiluj se nad námi!
Duše Svatý, Bože, - smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože, - smiluj se nad námi!
Ježíši, jenž jsi pravý Bůh a pravý člověk, - smiluj se nad námi!
Ježíši celý a skutečně zde přítomný, - smiluj se nad námi!
Svátosti klanění hodná, - smiluj se nad námi!
Chlebe živý, jenž jsi s nebe sestoupil, - smiluj se nad námi!
Chlebe, jenž jsi byl dán světu pro život, - smiluj se nad námi!
Skrytý Bože a Spasiteli, - smiluj se nad námi!
Pokrme vyvolených, - smiluj se nad námi!
Plode stromu života, - smiluj se nad námi!
Studnice milosti, - smiluj se nad námi!
Občti věčná, - smiluj se nad námi!
Neposkvrněný Beránku, - smiluj se nad námi!
Chlebe andělský, - smiluj se nad námi!
Poklade věřících, - smiluj se nad námi!
Rozkoši svátých duší, - smiluj se nad námi!
Koruno divů Božích, - smiluj se nad námi.
Usmíření hříšníků, - smiluj se nad námi!
Pouto lásky a pokoje, - smiluj se nad námi!
Útěcho zarmoucených, — smiluj se nad námi!
Pokrme hladovějících, ~ smiluj se nad námi!
Léku nemocných, - smiluj se nad námi!
Posilo umírajících, - smiluj se nad námi!
Záruko budoucí slávy, - smiluj se nad námi!
Milostiv nám bud, - odpusť nám, Ježíši!
Milostiv nám bud, - vyslyš nás, Ježíši!
Od nehodného přijímání Tvého svátého Těla a Krve - vysvoboď nás, Ježíši!
Od žádostivosti těla ~ vysvoboď nás, Ježíši!
Od žádostivosti očí - vysvoboď nás, Ježíši!
Od pýchy života - vysvoboď nás, Ježíši!
Skrze svou touhu, s kterou jsi spěchal jisti s učedníky beránka velikonočního, - vysvoboď nás, Ježíši!
Skrze pokoru, s kterou jsi svým učedníkům nohy umýval, - vysvoboď nás, Ježíši!
Skrze lásku, s kterou jsi nejsvětější Svátost ustanovil, - vysvoboď nás, Ježíši!
Skrze své svaté Tělo a Krev, jež jsi nám v této Svátosti zanechal, - vysvoboď nás, Ježíši!
Skrze ránu svého ncjsvětčjšího Srdce - vysvoboď nás, Ježíši!
Skrze oslavené rány svého ncjsvětčjšího Těla - vysvoboď nás, Ježíši!
My hříšníci - prosíme Té. uslyš nás!
Abys v nás víru, úctu a zbožnost k nejsvětější Svátosti zachoval a rozmnožiti ráčil, - prosíme Tg, uslyš nás!
Abys nás k častému přijímání tohoto nebeského chleba přivěsti ráčil, - prosíme Té, uslyš nás!
Aby nás smrtelného hříchu uchránili ráčil, - prosíme Té, uslyš nás!
Abys nás ve své milosti zachovat! a síliti ráčil, prosíme Té, uslyš nás!
Abys nás před úklady ďáblovými chrániti ráčil, - prosíme Té, uslyš nás!
Abys oheň své lásky v nás zapáliti ráčil, - prosíme Té, uslyš nás!
Abys nás v hodině smrti tímto nebeským pokrmem síliti ráčil, - prosíme Té, uslyš nás!
Abys nás k svatební hostině věčného života přivěsti ráčil, - prosíme Té, uslyš nás!
Beránku Boží, který snímáš hříchy svčta, - odpust nám, Ježíši!
Beránku Boží, který snímáš hříchy svčta, - vyslyš nás, Ježíši!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - smiluj se nad námi, Ježíši!
Kriste, uslyš nás! - Kriste, vyslyš nás!
Pane, smiluj se nad námi! - Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad námi!
K. Chléb s nebe dal jsi jim.
V. Všeliké potěšení v sobě mající.

Modi jíme se.
Bože, jenž jsi nám v podivuhodné Svátosti památku svého umučení zanechal, uděl nám, prosíme,
abychom svátá tajemství Tvého Těla a Krve Tvé tak uctívali, abychom ovoce Tvého vykoupení
stále v sobě zakoušeli; jenž žiješ a kraluješ na věky věkúv.

Amen.
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ZDENĚK KÁBA

existuje
ĎÁBE
V
neblahé dobé normalizace v roce 1974
předčítal v jednom brněnském bytě Jo
sef Šafařík svůj esej Mefistův mono

log. Je to fiktivní rozhovor ďábla s člo
věkem, který zastupuje lidstvo. Mefis
to se tu jeví jako celkem neškodný strýc, který se lid
stvem baví a v nejlepším úmyslu mu přinesl poznání,
vědu a umění. Josef Šafařík samozřejmě viděl tragičnost situace člověka a lidstva, to, o čem víme všichni,
pokud jsme už dospělí, a co je na hranici a často za
hranicí toho, co lze ještě vydržet. A za garanta, pů
vodce této tragičnosti, utrpení lidstva, zoufalství, smr
ti a nicoty prohlašuje - kata. Mefistův monolog se stal
potom v jistých kruzích proslulým a několikrát vyšel
i tiskem. Ale vraťme se k večeru v roce 1974. V dis
kusi, která po předčítání následovala, jsem se ptal,
koho nebo co vlastně klíčová postava kata představuje,
ale nikdo mi neodpověděl. Samozřejmě, v podstatě je
to světská moc, ale to není žádná odpověď. Odkud po
chází to zlo v člověku, koncentrované zlo, které se
projevuje v touze po moci, v jejím užívání a zneužívá
ní? Myslím, že odpověď znám: pokušení moci je nejspolehlivějŠím nástrojem ďábla. A protože Josef Šafa
řík nevěřil v ďábla, musel si vymyslet postavu kata.
Někdo by mohl namítnout, že na terminologii nezále
ží. To ale není otázka terminologie, to se bezprostřed
ně dotýká samých základů existence každého z nás.
Všichni Mefistové, byť pocházejí z rukou takových
geniů jako jsou Goethe, Puškin nebo Valéry, nejsou
nic víc než literární postavy, kdežto ďábel existuje.
Říkáme tedy, že ďábel existuje. Jaké však pro to
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máme důkazy, jak to víme? Nemáme a nevíme: věříme
v něho. (Co víme určitě, v to nemusíme věřit!) Říká

me, že věříme v Boha, většinou mechanicky a bez
myšlenkovitě. Ale nevěříme-li současně v ďábla, je
i víra v Boha jenom fráze bez obsahu, protože žijeme
na tomto světě a jeho vládcem je právě ďábel. Víra
v ďábla se tedy musí opírat zase jen o to, o co se opírá
víra v Boha: o zprávy Evangelií a o vnitřní zkušenost.
Ďábla samozřejmě nikdo neviděl, protože je duch, ale

přesto se s ním každý denně setkává. Třeba ne zrovna
s nim, jako Bernanosův kaplan, ale s jeho působením
všude kolem sebe a také v sobě. Každý ho někdy viděl,
i když o tom neví, a dokonce známe nebo tušíme i jeho
podobu. Ne jeho vlastní podobu, tu bychom patrně
nesnesli, ale každý zná tváře, při jejichž spatření se
zachvěje odporem nebo hrůzou.
Jediné autentické zprávy o ďáblovi jsou svědectví
apoštolů v Evangeliích, protože v nich nesvědčí sami
o sobě, ale reprodukují slovo Boží. Ostatní jsou pocity,
domněnky a dojmy lidí, vždy tak či onak subjektivní.
Nicméně zprávy Evangelií jsou tak nesoustavné a ku
sé, že zbývají ještě obrovské rozlohy k exegezi. Bude
užitečné udělat si na začátku těchto úvah přehled
evangelijních zpráv o ďáblovi, protože z nich musí vy
cházet každé uvažování o zlu a hříchu na světě.
Nejucelenější a nejzávažnější je vypravování o po
kušení Ježíše na poušti, které rozvíjejí Matouš a Lu
káš. Správnější je pořadí pokušení u Matouše (k tomu
se později ještě vrátíme), protože po největším po
kušení - nabídce světské moci - neměl už ďábel co víc
nabídnout. Pořadí pokušení je tedy toto: I. pokušeni

čistě hmotné, 2. pokušeni úspěchu a slávy, 3. pokušení
světské moci. Na hoře říká ďábel doslova: „Tobě dám
všechnu tuto moc a jejich slávu, protože mě je ode
vzdána a dávám ji, komu chci.“ To jsou klíčová slova
a ďábel se v nich dokonale odhalil. Jde o politickou
moc ve světě a jasně se tady říká, že za mocí císařů
a diktátorů stoji satan.
Ďábel je tedy opravdu vládce světa, ovšem jen potud,
pokud ho lidé za vládce uznávají a jsou ochotni si
nabízenou moc vzít. Výslovně to potvrzuje Jan, který
mluví o „vládci tohoto světa“ a současně o tom, že je
už odsouzen. V těchto slovech lze vidět záruku, že
nakonec nezvítězí a že je mu možno odolat.
Poměrně mnoho zpráv je v Evangeliích o vyhánění
zlých duchů. K tomu bych chtěl poznamenat, že je
velkým dluhem vědy (nejen psychiatrie), že doposud
vlastně nic nevíme o vztahu duševních chorob s posed
lostí zlým duchem. Ke škodě celého lidstva tento
vztah, který jistě existuje, zatím věda, filosofie ani
teologie téměř neberou v úvahu.
Charakteristik, nebo, řekněme, definicí ďábla nachá
zíme v Evangeliích několik. Ďábel se tu nazývá nepří
telem lidského pokolení, vrahem, lhářem a otcem lži.
Najdeme zde však i velmi určité zprávy o jeho půso
beni. Podle Lukáše a Jana například svedl ke zradě
Jidáše. Farizeům, politickým představitelům židov
stva, říká Ježíš doslova, že jejich otcem je ďábel - je
těžké si představit tvrdší odsudek.
U Lukáše, když se učedníci radovali, že mají moc
vymítat zlé duchy, Ježíš odpovídá: „Viděl jsem satana
padnout jako blesk s nebe.“ Tento obraz se dá vyložit tak,
že ďábel byl kdysi v nebi, které ztratil („padlý anděl“).
I o odměně, kterou má ďábel nakonec pro své služeb
níky, se v Evangeliích dost jasně hovoří. Vícekrát se
objevují obrazy pekla a věčného ohně, nejnázorněji
v podobenství o boháči a Lazarovi. V pekle nevyhnu
telně skonči ti, kteří zanedbali skutky milosrdenství
a lidské solidarity. Podle Matouše je Syn člověka od
soudí slovy: „Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného
ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly!“ Tato
slova svědčí zároveň pro to, že i ďábel je zavržen,
a zpochybňují úvahy o jeho možném spasení. Ostatně,
případné spasení ďábla není ničím, co by nás mělo na
tomto světě vzrušovat. Tady zuří válka a on je nepřítel.
Přesto, že jsou zprávy Evangelií tak určité a i v Ot
čenáši se modlíme „zbav nás ode zlého“, skoro nikdo
v něho nevěří. Nebere se vážně, nepočítá se s nim. Je
dávno známé, že právě jeho zaprodanci, kteří v jeho
žoldu trýzní lidi a všechno stvoření, popírají jeho
existenci. „Ďábelští lidé nevěří v ďábla,“ říká Papini.

Když říkám, že v něho nevěří, nemyslím víru, kte
rou lze nějak vyznávat. Myslím to tak, že kdo věří
v ďábla, nemůže uvědoměle páchat zlo. Jinými slovy:
kdo slouží ďáblu, nemůže v něho věřit. Možná se
mýlím, mám ale za to, že žádný z ďáblových služeb
níků neví, že mu slouží. Prostě to, co dělají pro něho,
dělají bezděčně a myslí si, že to dělají pro sebe.
Ďábel působil samozřejmě vždycky, ale v této době
působí skoro nerušeně, protože ho téměř nikdo nepo-
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znává. Při zmínce o ďáblovi nebo satanovi se většina
„inteligentů“ a machrů shovívavě ušklíbne a prostý
člověk se nejspíš rozpačitě usměje a neví, jak se má
tvářit. Propaganda, že ďábel neexistuje, udělala, co
udělat musela. Používá nejrůznější prostředky: zamlčo
vání, ironizování, ale také ohlušování všudypřítomnou
„hudbou“, televizními seriály, tlustými novinami a ča
sopisy, nejrůznějšími kulty a nakonec starostmi o život.
Ďábel je v myslích lidí vytěsněn někam na sám okraj, do
sousedství Škrholy a Kašpárka, a zatím se roztahuje
v samém středu duší ve vyzdobených příbytcích.
A proto je strašně důležité ho demaskoval. Patrně se
shodneme v tom, že je to moc, která vždy znovu poru
šuje rovnováhu a řád světa, které ustavuje láska Boha
a člověka. Kdo se pouští do války, musí mít ovšem
zbraně a armády. Jeho zbraněmi jsou pokušení a jeho
armádou jsme my.
Strašlivá, opravdu ďábelská rafinovanost, příšerná
nebezpečnost a slizká neuchopiteinost ďábla je v tom,
že jeho pokušení jsou jenom „domyšlením“ základních
potřeb, instinktů a pudů člověka. Tak pud sebezáchovný a obživný se může snadno zvrhnout v touhu po
bohatství a samoúčelné hromadění majetku. Pud za
chování rodu snadno degeneruje v „užívání“ sexu,
cizoložství a promiskuitu. Pud seberealizace se může
zvrhnout v touhu po moci a tak podobně. Jednoznačná
hranice mezi užíváním a zneužíváním neexistuje.
Například pud obživný: dejme tomu, že jsem sytý. Ale
mám opravdu už dost? a nemohl bych si dát něco
lepšího? mám co jíst i na zítřek? za měsíc, za rok?
A co moje děti? budou moci žít aspoň na úrovni
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běžného standardu? neměl bych se o ně lip postarat?
není to vlastně moje povinnost? A proč by nemohli
mít i něco lepšího než sousedovi?
Tak co, nepřekročil jsem už tu hranici? Asi ano, ale
pořád to ještě vypadá jako altruismus - vždyť tu jde
o děti! Ale na této úrovni se už může krást („kdo ne
krade, okrádá rodinu“), šidit, drát se bezohledně ke
korytu na úkor jiných, zapírat vlastni přesvědčeni.
Hranice hříchu a podlehnutí svodům ďábla je nejasná
a probíhá v těžko dohlédnutelných hlubinách svědomí.
A co vůbec víme o tom, co je specificky lidské, čím
se lišíme od zvířete a v čem je tedy naše odpovědnost
a svoboda? Když se uvažuje o člověku, o ďáblu a o Bo
hu, mělo by se vyjít kromě jiného i z etologie, nauky
o chování zvířat. Psychologie a filosofie, pokud chtějí
odpovědět na otázku Co je člověk?, mají tu velký dluh.
Z etologie zjistíme, že mnoho vzorců chování je
společných člověku i zvířatům. Zjistíme překvapující
shody se zákony vlčí smečky nebo tlupy potkanů,
v péči o potomstvo, v nárocích samců na samice a na
opak, avšak časté je u zvířat i tak zvané altruistické
chování, bez zjevného prospěchu pro jedince, které
jsme si zvykli připisovat jen člověku. Rozhodně by se
měla přesněji vymezit svobodná vůle člověka, protože
hřich je jen tam, kde je svobodná vůle.
O ďáblovi existuje už nepřehledná teologická a jiná
literatura, zkusme se však podívat, co o něm vypoví
dají pohádky. Jen zdánlivě je to nesmysl, protože v po
hádkách je koncentrovaná zkušenost mnoha generací,
mravní instinkt lidu a ovšem i zbožná přání - co by
mělo být. Většinou v pohádkách lid ďábla přesně
„odhalil“ - za služby se odvděčuje jen zdánlivě a do
časně a nakonec svoje komplice neúprosně ničí. Pokud
se vyskytují hloupí čerti, které snadno napálí kdejaká
bába nebo švec, je to instinktivní zlehčování ne
bezpečných a nepřátelských mocností. Podstatné ale
je, že nad dobrými a spravedlivými nakonec ďábel
nemá moci a máji jen nad lidmi zlými a sobě pro
padlými, a je tak vlastně vykonavatelem spravedlnosti.
Ďábel má nekonečně mnoho pokušení, protože snad
každá lidská potřeba se může zvrhnout. Některé z nich
jsou ale hlavní, základní, které skoro vždycky zaberou.
Podle mého přesvědčení jsou tři: pokušeni sexu, po
kušení peněz a pokušení moci. Už slovo sex chápeme
jako název něčeho úchylného. Není to synonymum
rozmnožovacího pudu nebo, nedej Bože, manželské
lásky. Jeho obsahem je v podstatě to, co nazývají
psychologové eufemisticky „rekreativní funkce sexua
lity“. Proč jsme na světě? Abychom se bavili, rekreo
vali a užívali všech možných a nemožných rozkoší. Je
rozšířený omyl, že pomocí sexu svádí ďábel zejména
kněze, řeholníky a poustevníky v jejich pohlavní absti
nenci. Jistě svádějí mnohdy těžký boj, ale jen se svou
lidskou přirozeností. Ďábel je však expert na zneuží
vání mocného pohlavního pudu. Je doma v nevěs
tincích a erotických salónech, asistuje při cizoložství,
rozvodech a vraždách z vtlnosti a šklebí se z por
nografických časopisů a kazet. Literatura všech národů
a dob nepojednává ostatně z velké části o ničem jiném.
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Ještě hroznější a osudovější je však pokušení majet
ku a bohatství. „Kdo miluje peníze a přijímá je s ra
dostí, ten viditelně obcuje s ďáblem,“ píše Papini. Za
peníze se totiž dá koupit skoro všechno, i sex - exis
tence nevěstek a pasáků je na tom založena. I pokušení
peněz je jenom domyšlením základního pudu všeho ži
vého, pudu obživného. Kde však začíná ďáblem inspi
rovaná hrabivost? Přesná hranice neexistuje a záleží
na svědomí a jeho šíři. Proto zřejmě ten apel: „Ne
starejte se o zítřek, co budete jisti, ani čím se oděje
te...“ Kluzká nebezpečnost ďábla je v tom, že to poku
šení začíná úplně nenápadně - už tou starostí o zítřek.
Jestliže však představitel státní moci veřejně prohlá
sí, že motorem veškerého pokroku a základem života
společnosti je touha po obohacení a egoismus, pak je
to stát inspirovaný a řízený ďáblem. Všechen švindl
a podvod - slovem hřích - se nekriticky uctívá, a kdo
se ho nechce nebo neumí zúčastnit, spadne do sociální
sítě a živoří. Tuto cynickou ideologii, která vydává
egoismus za princip existence lidstva, je nutno rozhod
ně a s největší vážností odmítnout. Egoismus s absen
cí solidarity vede v malém jen ke krádežím, podvo
dům, čachrování, korupci a lichvě, ve velkém k vládě
mafií, stále ničivějším válkám a drancování Země. Po
krok vždycky přináší jen ušlechtilá nezištnost a božský
dech inspirace. Beethoven neskládal symfonie, aby
z nich zbohatl, a Mácha nenapsal Máj kvůli honoráři.
Ani vědci 19. století si po večerech a po nocích neniči
li zrak a zdraví kvůli platu. A ani Tomáš Baťa nevybu
doval průmyslové impérium proto, že si chtěl „nahra
bat“, ale protože chtěl vytvořit něco, co si předtím vy
snil. U většiny lidí je idealismus s egoismem pomícha
ný, ale čistý egoismus vede vždy k zločinu a smrti, a
když se stane státní ideologií, roztočí nakonec spirálu
zkázy, která spolehlivě zničí i ten stát. Zakládat lidské
vztahy na penězích místo na solidaritě je údajně sice ces
ta k vyšší civilizaci, ale ve skutečnosti je to cesta k peklu.
Největší pokušení a poslední trumf satana je však
pokušení moci. Lze to vyvodit už z gradace pokušení
na poušti, ale i ta je dána přirozenou hierarchií věcí
tohoto světa. Všechny potřeby může nejlépe uspokojit
ten, kdo vykonává nad lidmi moc. Automaticky má
i majetek, peníze, protože o nich rozhoduje, a stejně
tak i ženy a ius noctis primae, protože vůbec do značné
míry vlastní i lidi, kteří jsou mu poddaní. Mocje
prostě univerzální. A úměrně tomu se o moc bojuje.
Kvůli penězům se krade, loupí, někdy i vraždí, ale pro
vidinu nebo udržení moci se vedou války, vraždí se
celé národy, znásilňuji, ožebračují a ohlupují se milió
ny. Nepřetržitý boj o moc nad lidmi živí nepřetržitý
vír hrůzy, utrpení a mučednictví, apokalyptický ďábel
ský tanec na celém povrchu zemském. Za hrůzou
moci, kterou viděl a jasnozřivě popsal Kafka, je v po
zadí ďábel. Kdo to nechápe, nemůže vlastně pochopit
běh světa. Tak zvané politické dějiny, to je defilé lidí
posedlých moci a jejich špatných konců. Pokušení
moci je ovšem tak silné, že noví adepti moci se ze
špatných konců svých předchůdců nepoučí - žijí ve
zvláštní euforii, která je vlastně posedlostí. Jestli toto

není od ďábla, tak už nic: pro svůj osobní zájem - ještě
k tomu pochybný - obětovat celé národy, držet je
v bídě, strachu a nevědomosti, mučit a vraždit. Zjevná
nesmyslnost tohoto všeho vysvitne však až tehdy, když
si uvědomíme skutečný cíl, k němuž to směřuje: peklo.
Jaký je vztah ďábla k hříšníkům, jeho služebníkům?
Nenávidí je, neboje miluje? Milovat je nemůže už
proto, že toho není schopen. Myslím, že k nim má asi
takový vztah jako židovský krčmář ke svým zákaz
níkům: nemiluje je, nenenávidi, jenom jimi pohrdá,
v hloubi duše jim závidí a trochu se jich bojí, chce je
jen maximálně využít a nakonec zničit. Totiž: toho,
kdo se nechá. Ale především je nelituje a s nimi se
nesolidarizuje, jsou mu lhostejní. Aleje to ještě horší:
strašná destruktivní síla satanova vychází z toho, že
nemiluje ani sebe a že sám sebou pohrdá, a proto mu
nezbývá než ničit. Ďábel sám obývá peklo!
Jaké je peklo, samozřejmě nevíme. Jisté je jen to, že
v něm nepřikládají rohatí čerti pod kotly. U Adama
Mickiewicze čteme dvojverší:
Kam po smrti kdo přijde, za živa uhádne:
kam za živa se chýlil, tam po smrti padne.
To je ovšem pravda, ale ještě ne celá. Peklo i nebe
začíná tady, protože i věčnost je už tady. Mezi tím by
měl být nějaký individuální soud: kam se kdo za živa
chýlil, tam po smrti padne. Nepřijatelná se mi však
jeví představa, že nebe a peklo jsou ostře odděleny.
Mezi nimi musí být všechny možné přechody, tak, aby
to odpovídalo rozdělení zásluh a hříchů během života.
Tomu ostatně odpovídá Dantova představa jednot
livých kruhů pekla.
„Zavržené v pekle trápí odloučení od Boha a oheň
věčný,“ říká katolický katechismus. Ten oheň je ovšem obraz, který nic určitého neříká. Můžeme si
představit, že duše zavržených poznávají pravdu
o svých zlých skutcích a jejich souvislostech a ná
sledcích bez ďábelského klamu a že jsou pachatelé
nepravostí sami mezi sebou a s ďáblem. To je zřejmě
to pravé peklo: představme si, být navěky mezi sa
mými nejotrlejšími zločinci - przniteli a vrahy ne
mluvňat, svůdci panen a sprostými pasáky děvek,
mafiánskými kmotry, bezcitnými zabijáky a prohna
nými šejdíři! Představme si jenom zločince mezi sa
mými sebou - třeba zločinnou vládu, které by chyběl
národ, na němž by mohla parazitovat! Asi by se začali
požírat navzájem, jak to dělají zdechající filcky.
Zločinci a intrikáni mohou totiž existovat a pro
sperovat jenom proto, že jsou obklopeni v podstatě
slušnými lidmi, kteří jim nemohou a nechtějí oplácet
stejným. Zločinci sami mezi sebou - už to by stačilo na
peklo. Na zemi totiž dobří zlé nepotřebují, ale zlí
dobré ano, protože z nich žijí.
V každé době měl vládce světa nějaký trumf, kterým
mohl nejlépe ovlivňovat lidi. Jestliže se svět rychleji
než kdy jindy řítí do ďáblovy řiti (jak říkával Josef Váchal), musí mít ďábel nějakou novou, účinnější zbraň.
Není třeba ani obzvláštní fantazie, abychom ho za
hlédli v bankách, v počítačích a jejích programech,
v zakouřených doupatech poradců, v konspirativních

bytech tajných služeb, jak z vrtulníků rozhazuje kon
domy a v erotických salónech inkasuje 600 korun za
„osahávání erosenky kromě genitálií“. Tam všude je
jako doma. Ale jeho největší triumf, kterého se domohl
ve dvacátém století, je masová propaganda. Nesvádí li
di už jenom individuálně, ale hromadně. A bez přestá
ní na celé Zemi. I ve chvílích, kdy je v „masmédiích“
nesvádí přímo, dělá něco jako dělostřeleckou přípravu
před útokem. Připravuje si lidský terén ohlušováním
a ohlupováním, například hlučnou populární hudbou,
aby už nikdo nemyslel a jen pasivně přijímal, co se mu
předloží.
Při exorcismu v Řecku, když ďábel musel vyjít z člo

věka, na exorcistu vykřikl: „Stejně vám to nic nepo
může, protože vás mám v hrsti - já ovládám na celém
světě televizi!“ Opravdu, silnější zbraň už nemá a
každý, kdo se televizi dost nebrání, je už jeho. Na
infantilizaci a zlhostejnění lidstva v posledních letech
má televize hlavni podíl. Patrně dnes už většina lidí
v Evropě má to, co i v dobré víře vydává za vlastní
názor, převzato vědomě i podvědomě z televize. Ale
jde to ještě i dál: televize, film a videokazety dávají
přímé návody k nejsurovějším zločinům, takovým,
jaké mohou být inspirovány jen satanem.
Stalo se loni v našem městě: Asi pětadvacetiletý ne
zaměstnaný se nechával živit svou matkou. Jevil se ti
chý a zakřiknutý, něco jako neškodný blázen. Jednou
dopoledne byl sám doma. Vlákal do bytu listonošku,
sekyrou ji zabil, s mrtvou souložil, pilkou ji pak rozře
zal asi na dvacet kusů, hlavu zakopal a zbytek odnášel
postupně do odpadu. Přišlo se na to v podstatě náho
dou. Během dlouhého vyšetřování neprojevil žádnou
lítost nebo cit a pokoušel se dokonce z věznice utéct.
Při vyšetřování se zjistilo, že měl video a spoustu kazet
s pornografií, horrory a thrillery a denně si je přehrá
val. Přes den lákal k sobě pubertální školačky z okolí,
kterým ty kazety promítal. Veškerou hrůzu, kterou
provedl, předtím musel vidět na videu a tolikrát, že už
mu to muselo připadat jako zcela normální způsob
„seberealizace“. Možná dokonce jako smysl života.
Nakonec otázka, jedna z nej vážnějších: je vůbec
možné úspěšně bojovat s ďáblem, nebo je to bez
nadějné? Bernanos se domníval, že rovnocenný boj
s ďáblem není možný. Já ale tento názor nesdílím.
Ďábel jako duch působí v duších lidí a ve světě skrze

ně. Jistě mnoho duší ovládne, ale je možné se mu
ubránit, jinak bychom se nemohli modlit „tělo, svět,
ďábla přemáhám...“ Příklad přemáhání ďábla nám dal
v pokušení na poušti sám Ježíš a i ve Zjevení svátého
Jana čteme o těch, kteří se odmítli klanět šelmě. Ale
i prožívání života usvědčuje ďábla z neschopnosti
ovládnout všechny beze zbytku. Poznali jsme díky Bo
hu muže a ženy natolik silné, natolik prosté a natolik
spravedlivé a vědoucí, že nad nimi satan nemá moci.
Život je boj. Ne ovšem, jak nás inspiruje ďábel a pou
čují jeho zpřeženci, o peníze, o majetek, o „místo na
slunci“ a o moc. Náš úkol je boj se zlem v nás a kolem
nás, s protivníkem silným a strašným, se samým
vládcem světa. S ďáblem, který existuje.
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rozhovor na ostří nože

Jiří Jan Vícha
Úděl kněze a BÁSNÍKA

JIŘÍ JAN VÍCHA O Cap.
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Ke Vietto, VaSe kniha Krajina milost, pRed nedávném
VYDANÁ ľ NAKIADATEISIVÍ VOTOIHA, SE STAtA OPRAVDOVOU

UDÁLOSTÍ V NAŠÍ POESII. PŘEDSTAVUJETE SE JAKO DOSUD NEZNÁMÝ

1923
12. června narozen ve slezském Skřipově
1941-48 studium theologie v Praze, Olomouci,

1950

Opočně
vysvěcen na kněze, postgraduální studium
na theologické fakultě v Olomouci
při likvidaci klášteru zatčen, internován

1961

v Broumově, posléze tříletá vojenská služba
u PTP
odsouzen na 14 let vězení do Valdic

1948

1968
1969

propuštěn z vězení
po krátkém civilním zaměstnání je konsistoří poslán na farnost Fulnek, kde jako
římskokatolický kněz působí až do současné
doby

1972

účast v pražské Viole na večeru Poesie Na
boso; četné publikování básní v samizdatu,
občasné v cyrilo-mctodčjském kalendáři
v nakladatelství Votobia (Vranov nad Dyjí)
v edici Želetavka vychází kniha poesie Kra

199)

1992

jina milost
jeho verše vysílá Československý rozhlas,

publikování básní ve sborníku Bítov

Tři jeho básně byly zhudebněny a zařa
zeny do kancionálu, hudbu napsal Josef
Olejnik a Zdeněk Poiolaník.

BÁSNÍK

l

ČASE DOVRŠENÍ mHNUTfíliO LIDSKÉHO MVOTA, SPOJUJÍCÍHO

ÚDíJ. BÁSNÍKA ,) RÍMSKOKATOIJCKÉ3IO KN&E. PŘICHÁZÍME K VÁM IX)

IXJMU MODIJTHY V DEN. KDY VYSYCHAJÍ REKY, KDY VYSYCHAJÍ PRA
MENY, PŘICHÁZÍME SI K VÁM PRO KRÚPÉUE VZÁCNÉ, NÁDHERNÉ, ČISTÉ

VODY...
A JTJJKOJ SIONCE NÁM ODHALUJE DNA. TAKÉ JÁ HYCH RÁD 7AČAI.
U SAMÉHO DNA. U PRAMENE, U NAROZENÍ.

Na své dětství vzpomínám opravdu rád, Skřipov, ve kterém
jsem sc narodd, jc obklopen lesy, jc to kraj zamyšlený a vtiskl
sc hluboko do mé duše. Dětství jsem měl krásné, rodiče byli
dobří, velmi dobří, nikdy jsem neslyšel, že by mezi nimi bylo
nějakého sváru. Doma nás bylo šest sourozenců, čtyři bratři,
z nichž bratr Antonín jc rovněž knězem, a dvě sestry. Tatínek
Antonín byl tesařem a přes zimu pracoval v lese, maminka
Anežka sc starala o domácnost a všichni společně jsme hos
podařili na dvou hektarech vlastních polí. Po pěti letech obecné
školy jsem šel studovat do Prahy. Hlavní zásluhu na lom měl
náš skřipovský pan farář Antonín Hub, který umožnil v Praze
studovat nejprve mému bratru (o tři roky staršímu), a já jsem
polom šel v jeho šlépějích.
V Praze jsem bydlel v církevním internátě, bylo lam tehdy
takové velmi dobré společenství, samozřejmě sc všemi
doprovodnými znaky, jak to v těch letech bývá, občas jsme
sc také poprali jako indiáni.
Studia jsme museli přerušit v kvintě, to bylo v době oku
pace a naše gymnasium v Bubenči bylo uzavřeno.
V té době nám dali možnost vstupu do řádu, a já tenkrát
vstoupil do noviciátu u kapucínů na Hradčanech.
A jelikož tu byl „rajch“, tak nás přemístili do Olomouce,
dále v letech 1941 45 do Opočna, tam jsme studovali theo
logii. Po válce jsem opět v Praze studoval gymnasium až do
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oktávy, za jeden rok jsem si dodělal maturitu a vrátil se do
Olomouce na theologickou fakultu. Tam mě také učil kar
dinál František Tomášek.
A v roce ! 948 jsem byl vysvěcen arcibiskupem Beranem
na kněze.
BYL JSTE JEDNÍM Z TĚCH ŘEHOLNÍKŮ, NOVICŮ, KNĚZI, KTEŘÍ BYLI
TENKRÁT PŘED INTERNACÍ ARCIBISKUPA BERANA V PRAŽSKÉ KA
TEDRÁLE...

Mám to stále před očima, to památné Boží Tělo, kdy ko
munisté již byli u vesla... V ten den jsme byli varováni, aby
chom na bohoslužbu nechodili. To jsme samozřejmě neupo
slechli. Katedrála byla zaplněna muži se špendlíky v klo
pách, provokatéry, vzpomínám na tu chvíli, kdy jako by se
zvedlo peklo, ti muži, oči jim takřka lezly z důlků, v chrámě
řvali, že katolické noviny jsou katolickými novinami, že
katolické akce je katolickou akcí...
Arcibiskup Beran měl tichý hlas, my spolu s ostatními
kněžími jsme kolem něho udělali živý řetěz a provázeli jsme
ho až na arcibiskupství, kde ho internovali.

definitivně zatkli. Odvezli mě na krajzák, do vyšetřovací
vazby, která pro mě trvala 268 dnů.
Ta doba byla vůbec nejtěžší, oni měli právo použít jaké
koliv prostředky k přiznání, byly to výslechy od rána do
večera, výslechy po celou noc, střídání výslechů, vymývání
mozků, stále by) přítomen fackovací bachař, při vyšetřování
jsme seděli v rohu na takovém bidýlku, na takové desce,
stěna tam byla natřena emailovou barvou, aby se to dalo
umývat, výslech se konal zcela podle zavedených metod, je
den mírný vyšetřovatel, jeden zlý a ted to oba na nás zkou
šeli.
Referent, jak jsme jim museli říkat, mě hned na samém
počátku pověděl - „My víme, že jste sc zatčení nebál, ale
jestli si myslíte, že tady budete tři měsíce chytračit a my vás
pak pustíme, tak to jste na omylu. Kdybysme to z vás měli
vytlouct, tak to z vás vytlučeme.“
Tam jsem se také dozvěděl, že na nás přišli přes odposlech,
kterého jsme si nepovšimli. Říkali mně - „Nemusíte nic
říkat, my vám to všechno přehrajeme."
Ale já opravdu mohu říci, žc jsem se nepřiznal...
YL JSTE ODSOUZEN K MNOHA LETŮM VĚZENÍ...

JAK SE ODVÍJEL VÁŠ DALŠÍ OSUD, OSUD KNĚZE?

Byli jsme opět přemístěni do Olomouce, já byl spolu
s třemi bratřími vybrán k postgraduálnímu studiu, měl jsem
později přednášet dogmatiku.
Na fakultě jsem studoval až do dubna roku 1950, kdy ze
čtrnáctého na patnáctého dubna byly všechny mužské klášte
ry likvidovány, v noci jsme byli převezeni jako zločinci do
Broumova.
Tam jsem byl do září, a jelikož jsem byl mladý, měl jsem
před vojnou, lak jsem ihned musel nastoupit vojenskou služ
bu v trvání tří let u pomocného technického praporu. Z vojny
mě pustili pro onemocnění, měl jsem zánět ledvin.
Jako kněz jsem ovšem působit nemohl, všichni jsme si ten
krát museli najít civilní zaměstnání, a já tedy nastoupil na
místo účtaře ve vítkovické nemocnici. K tomu jim má matu
rita z gymnasia nestačila, a tak jsem si udělal ještě jednu ma
turitní zkoušku, tentokrát na ekonomické škole. A v nemoc
nici jsem setrval až do svého zatčení.

Rozsudek nade mnou zněl - S přihlédnutím k chatrnému
zdraví se odsuzuje na 14 let. Tehdy nastal v sále šum, já se
otočil, usmál jsem se...
Soud byl tajný, byl tam přítomen z rodiny pouze můj bratr
Jaroslav, o něho jsem se bál, bál jsem se, aby kvůli mně nebyl
také uvězněn. V září jsem byl převezen do Valdic.

IDÉL JSTE JEŠTĚ NĚKDY VE SVÉM ŽIVOTĚ MAMINKU. OTCE?

Maminku jsem tehdy už neměl, zemřela, když jsem byl na
vojně. A tatínek zemřel později, v roce 1967. Tenkrát přišel
na brusírnu křišťálu, kde jsem pracoval, jeden z estébáků,
jmenoval sc Protiva, to jméno sedělo, takový prasečí vzhled
měl, a ten mně oznámil, žc zemřel můj otec a že včera byl
pochován. Tak mi to bylo oznámeno. Tatínka jsem od svého
zatčení již nespatřil.
Všechno jsme sc naučili snášet, věděl jsem, proč jsem
souzen, věděl jsem, že jc to pronásledování kvůli Kristu, my
jsme na to byli hrdi...
ezitím jsou jo zavírám - někteří propuštění, další stále
ZAVŘENI - NAŠI PŘEDNÍ BÁSNÍCI, PROFESOŘI, INTEUGENC.E,
Ve Valdicích to byla třetí kategorie, znamenalo to, že tam
PŘEDSTAVITELÉ CÍRKVE.., MYSLEL JSTE TENKRÁT NA TO, ZE BUDETE.
byli pouze vrahové a nejtěžší recidivisté pohromadě s námi.
ZE SE MŮŽETE STÁT TAKÉ JEDNÍM Z TĚCH, KTEŘÍ SE DCHNOU V KO
Na naší cele bylo deset vrahů a já byl mezi nimi sám
MUNISTICKÉM VĚZENÍ?
s páterem Františkem Kučerou, jesuitským novicmistrem.
Jak jste prozíval tu dobu, tu hroznou dobu, kdy si kdykoliv.
Já tenkrát říkal, že do pekla nechci za žádnou cenu, už pro
tu společnost. Byl to požitek. Ještě dobře, tedy lépe mně bylo
v kteroukoliv chvíu mohu pro Vás přijít?
na brusírně, přes všechnu tu dřinu, ty normy, kdy i v sobotu
sc pracovalo, ale neděle, neděle jsme byli celý den nepro
My jsme s tím stále počítali, byli jsme připraveni. 1 přesto,
dyšné uzavřeni na cele, jen malé okénko bylo vysoko nahoře
že jsme se museli živit nějakým tím zaměstnáním, jsme
a vězňové všichni kouřili Taras Bulbu..., to bylo hrozné, my
zakládali kroužky a společenství, kde jsme připravovali ty
jsme sc takřka neviděli a dusili se v kouři.
dospělejší, uvědomělé katolíky. Chtěli jsme, aby byl někdo
A oni nás opravdu nenáviděli. Kdybychom sebeméně ně
připraven, schopen další práce, třeba ve vyučování dětí,
komu něco řekli... Tam člověk snadno mohl přijít o život.
mysleli jsme, že ten zlý čas nebude trvat dlouho...
Někteří z nich jako by neměli vůbec svědomí.
Tak jsme pracovali, dokud to všechno neprasklo.
Od poloviny roku 1960 jsem již zcela jasně vědě), že jsem
BRÁTIU SE Z NICH NĚKTEŘÍ, PŘIŠIJ NĚKDY ZA VÁMI?
soustavně sledován. Když jsem se na ulici náhle rozběhl, tak
někdo utíkal za mnou, sledování bylo nepřetržité, ale na to si
Podařilo se, někteří z nich sc opravdu obrátili, ale nebylo
časem zvyknete a já si stále říkal, že je třeba pracovat, dokud
sedá.
jich mnoho za těch sedm let...
Bezprostředně před svým zatčením jsem byl v Ostravč na
Jg YU TAM MNOZÍ VZDĚLANÍ UDĚ...
ulici Slavníkovců přepaden, měl jsem s sebou v kufříku psa
cí stroj a oni si snad mysleli, že mám v rukou nějakou
Takřka celá universita, dr. Josef Zvěřina, páter Bárta, dr.
bombu. Sebrali mě, v noci přivezli na vyšetřovací středisko,
Mádr, byli tam biskupové Otčenášek, i nynější kardinál
vyslýchali, ale ráno mě ještě pustili.
A za několik málo dnů, v zaměstnání, v kanceláři, mě již
Korec...

M
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E VĚZENÍ JSTE SLOUJJU TAKÉ MSE SVATÉ...

Víno z hrozinek jsme si připravovali na brusírně, i když
jsme museli pracovat velmi intenzívně, normy byly přísné a
ono taky každý nemá ruce na broušení křišťálu, to jc jemná
práce... Se mnou na jednom brusu pracoval můj spolubratr,
páter Metoděj, s ním jsme si pomáhali.
Slavení eucharistie byl hlavní zdroj naší síly.
Celebrovali jsme v lůžku, vleže, začali jsme po půlnoci, to
jsme poznali podle ústředního topení, když se v noci na
hřívalo, tak začato praskat. Chléb jsme měli připravený,
zabalený v cigaretovém papírku, a hrozinky v seříznuté
ampulce od celaskonu, aby se vešla do krabičky od zápalek,
jsme zakopávali pod nějaký ten keřík, aby to zkvasilo.
Nejvčtčjší svátost jsme posílali i do dalších bloků, kde
jsme věděli, že jsou naši lidé.
Věděli jsme, že Kristus po nás nechce omáty ani zlaté ka
lichy, ale že mu stačí naše láska. A že ho s láskou přijímáme.
To bylo vždy riziko.
ZPOMENUL JSTE DR. JOSEFA ZVĚŘINU...

Josefa Zvěřinu jsem si zvolil za kvardiána, za svého před
staveného. Ještě dnes si vzpomínám, když jsem šel kolem
jeho bedny na brusírně, tak říkával - ,Jene, Jene, Jene, ty
vypadáš...“ Dával jsem mu takzvané kapesné, za to jsme si
mohli koupit nějaké to ovoce, to byly padavky ze zahrad
bachařů, oni si to dávali dobře zaplatit, anebo sušenky, ty
byly pro nás důležité, pro jejich první vrstvu, která se dala
odloupnout a která odpovídala kvalitě nekvašeného chleba.
yl jste krutým osudem svázán s mnoha básníky, osobné

B

JSTE SE SETKAL S BÁSNÍKEM JOSEFEM KOSTOHRYZEM...

S ním jsem se setkal v průběhu let 1965-1966, také s bás
níkem Janem Dokulilcm, ten mě nejvíce stimuloval k psaní,
když jsme se na vycházce setkali, lak on se vždycky ptal „Co jsi napsal, co jsi napsal...“
A tam jsme „dělali“ tu poesii.
V tu dobu tam byl také Václav Renč, ale s tím jsem neměl
možnost se vidět. On pracoval v prádelně, kde musel prát
vrahům špinavé hadry, to nebyly šaty, to byly hadry..., a
tenkrát jsem se styděl, styděl jsem se za národ.
Na našem oddělení byl také básník Josef Veselý z Opavy,
s ním jsme si své verše navzájem vyměňovali.
Dávali jsme je číst Kostohryzovi, Zvěřinoví, Dokuliiovi,
Mádrovi...
ERSE Z KNIHY KRAJINA MILOST JSOU PSÁNY VESMĚS VE VĚZENÍ;

V

JAK JSTE JE DOSTÁVAL VEN, PŘES MŘÍŽE?

Básně ze Studny v Samaří jsem musel přenést v hlavě,
v paměti, nemohli jsme mít nic napsaného, to mohla být
třeba modlitba a člověk šel hned do korekce.
Bylo třeba vše ukrývat, ještě dnes jsou v nějaké železo
betonové noze v kriminále zapuštěné novoroční básně, to
jsme ty papírky omotali koudelí, spustili dolů, a když bylo
potřeba, vytahovali jsme je drátem. Ale při vší té mizérii
tělesné jsme byli duchovně na výši! Nezlomili nás...
TÍŽIL SE ROK 1968...

Nebýt pražského jara, tak bychom bývali zůstali zavřeni až
do konce trestu, do roku 1975. Před námi propustili nejprve
biskupy a nás řeholníky a kněze začali propouštět začátkem
68. roku. Tenkrát jsme se všichni dohodli i s dr. Zvěřinou, a
hlavně ti, kteří měli již za sebou polovinu trestu, že budeme
podávat žádosti o propuštění. Byl to soud, nový soud uvnitř

kriminálu, ale mou žádost zamítli pro nedostatečné pře
vychování.
Mávl jsem jen rukou a šel znovu pracovat.
Potom za mnou přišel nadporučík a řekl mi, ať si sbalím vě
ci, ale já mu nevěřil, říkal jsem si, že mu rozhodně nesednu na
lep. Poněvadž oni si takhle s vězni hráli, aby se jim potom
mohli chechtat, řekli jim, že budou propuštěni, oni došli až na
vrátnici a odtud se museli vrátit zpátky na celu.
Sbalil jsem si tedy věci, přivedli mě k administraci, kde se
vše vybavovalo, také peníze, které jsem už vůbec neznal, tam
jsem čekal na vyplnění dokumentů, vstoupil tam důstojník,
ptal se, jestli jsem Vícha.já řekl že ano, aon na to, že se mám
vrátit, že to by) omyl. Já se jen usmál a odcházet jsem. Tu mě
zadržel, něco zablekotal, já mohl jít k bráně. Ale ani tam
jsem nevěřil, ani když jsem překročil ten práh, nevěřil jsem,
ještě několik kilometrů jsem musel jít pěšky do Jičína a já si
po celou cestu udržoval možnost, že přijede auto a zase mě
sbalí. Takhle si oni s námi hráli...
Po propuštění z vězení jsem cestou potkal nadporučíka
a on se mně začal omlouvat, že oni museli..., nechal jsem ho
lam beze slova stát.
A ve vlaku se mi potom zdálo, žc s každým člověkem bych
měl mluvit, s každým člověkem...
JJ AKÝ BYL KÍJ NÁVRAT?

Mně se ve vězení kolikrát zdálo, že jsem se vrátil do pod
niku do nemocnice a všechno tam bylo studené, každý se na
mě díval jako na zločince. Oni tenkrát šířili takové zvěsti...
Po návratu jsem sc musel jít hlásit na své minulé pracoviště,
na účtárnu, a tak já vstoupil a ozval se takový řev, že přiběhl
i ředitel se podívat, co se děje. A já jsem lítal z náruče do
náruče.
Po půl roce tu byla ruská okupace... Od návratu jsem asi
měsíc pracoval na Vysoké škole báňské v opcrativnč-tcchnické evidenci, dále jsem dělal opět v nemocnici a potom si
mě konsistoř vyžádala a já začal v roce 1969 působit jako
kněz ve Fulncku.
edna z Vašich básní - Listopadová elegie - je věnována
Jiřímu Ortfnovi a Janu Paiachovl Co jes Vámi spojuje?

J

Oba byli kořistí zrůdných režimů. Pokud jde o Palacha, já
byl na jeho pohřbu, stál jsem na Staroměstském náměstí, na
výstupku výkladní skříně, oni šli těsně kolem mě... Šlo tu o
nabídnutí...: když jde někdo do války, musí počítat s tím, žc
bude zastřelen. A lady je někdo, kdo chtěl chránit ta nejvzácnější práva, jc to oběť. Stejně jako i protest Jana Zajíce.
A Jiřího Ortena mám rád, jeho básně jsem měl při sobě ve
vězení, je to má vnitřní spřízněnost.
ostáváme se k poesii, i když jsme o ní mluvili ju. od
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ZAČÁTKU. IÓ'£ MĚ PŘIVÁDÍ K TOMU, ABYCH SE ZEPTAL NA VASE
PRVNÍ SETKÁNÍ S POESIÍ, KDY JSTE VY SÁM ZAČAL PSÁT BÁSNĚ?

Už v dětství jsem začal trošku psát, samozřejmě to tehdy
nebyly žádné verše, které by bývaly hodny zvát se poesií,
poslal jsem jc tehdy do časopisu Srdíčko. Později jsme také
doma odebírali časopis Orel, do kterého jsem v osmi nebo
devíti letech poslal báseň Kříž, ta byla otisknuta a byla to má
první báseň, kterou jsem měl v tiskařské černi. Za student
ských let jsem psa) ještě do Jitra, tam však nic nevyšlo. A ted
se musím ještě vrátit k svému vstupu do noviciátu, neboí to
souvisí s mou poesií, vrátím se k lomu, proč jsem vstoupil do
řádu. Možná sc to bude zdáti divné... Asi tak mezi patnáctým
a šestnáctým rokem jsem byl najednou a úplné udeřen
strašlivým poznáním, žc já vlastně nevěřím, jako by se otev
řela propast, propast nicoty, len moderní cxistcncialismus.
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nic..., a s tím vším přišla prožívaná hrůza, já to neměl komu
sdělit, bratr mé celkem nemohl pochopit. A potom v Praze
jsem poznal velmi dobrého kněze, jmenoval sc Tomáš Ko
línko, a k němu jsem chodíval ke zpovědi. Ten můj stav trval
tak dva roky, když jsem sc vracel z Prahy domů na prázd
niny, tak já sc takřka nemohl usmál, maminka sc mé ptávala,
proč jsem tak smutný...
A právě po návratu z předposledních prázdnin, když ta
prázdnota na mě dolehla, tak jsem opět šel k tomu knězi, to
mě vždycky trochu podrželo. A teď sc stalo něco, co sc nor
málně jeví jako banalita - když jsem se zpovídal, lak jsem
klečel, a ten kněz mě objal kolem ramen a říkal - „Ty bimbo.
Bůh je, jestli chceš nebo nechceš." A najednou to byl takový
nával světla a já si uvědomil, žc Bůh jc na mně naprosto
nezávislý, žc Bůh existuje i tehdy, kdybych já ho nechtěl.
Ale já bych ho v hlubinách býval chtěl! Teď sc mi potvrdilo,
že Bůh je, a s tímto úderem světla, vytrpěného světla, přišlo
rozhodnutí k vstupu do řádu.
A teď sc právě vracím k poesii, v noviciátů, po tě krizi, pro
tože mě to táhlo, opravdu táhlo k poesii, tak jsem si ji zakázal,
utíkal jsem před ní, abych sc mohl věnoval jen Bohu...

le, v pořadu Poesie Naboso, kterou tehdy organisoval pan Justl,
dozněním večera byla má báseň Rorate. O mých básních sc
vědělo v kriminále, někdo odtamtud si na mě vzpomněl, dr.
Pohůňková mě požádala o báseň, tiskl sc tehdy cyrilo-metodějský kalendář asi v roce ] 971, já poslal Getsemany, a ona mi
vzápětí napsala, abych obrátil šuplík, žc sc bude pořádat
zmíněný večer poesie. Tenkrát jsem zrovna dotvořil Hořká
Blahoslavenství. V Praze jsem byl večeru přítomen a tam byl
také s paní dr. Hamanovou dojednán další pořad, tentokrát do
Památníku písemnictví. Avšak den předtím večer jsem dostal
telegram, žc jc to zakázáno. Byl jsem přece zločinec, vclezrádcc, a tak ani slechu, dechu... A tak jsem si řekl zarytě Dost!
RAJWA MILOST JE VAŠÍ PRVNÍ KNIHOU...

Jsem velmi vděčný panu Eduardu Zacho vi a panu Ros
tislavu Valuškovi, kteří za mnou přišli, nabídli mně vydání
mé knihy ve Votobii, kdyby nebylo jich, tak by to stále
leželo - lam...
Byl jsem překvapen, že tolik mých věcí vycházelo v sa
mizdatu, žc mají tolik mých básní, je to podivuhodné...

IE POESII JSTE ČETL?

áte nějakého zviáší blízkého světce, k němu? se nej-

Ano, ovšem, ale vždycky to bylo nově, velké pokušení.
DOIAL JSTE MU?

Ano, ale Pán to nakonec zařídil. Ve vězení mně to již
nevadilo, tam jsem sc teprve rozezpíval...

V

aši milovaní básníci: povazujete někoho

svého

zt-

ČASTĚJI V MYŠLENKÁCH. V MODLITBĚ OBRACÍTE?

Především k našemu serafínskému olei Františkovi, to jc
myslím světec, který jc přijatelný všem, jc světcem radosti a
lásky.
Ze světic obě svaté Terezie a samozřejmě na prvním místě
jc Panna Maria, o lom svědčí i má Dolorosa, a kromě toho
jsem napsal báseň Pouí k Paní Nanebovzaté.

SVĚCOVATELE IX) TAJŮ POESIE?
AKÝ JE VÁŠ VZTAH K DOMOVU, FULNEK ZNAMENÁ V PŘEKISDU

Především jc to dvojice básníků - a to je Jan Zahradníček
a František Halas. A o trochu více snad dokonce Halas, jeho
básně mi voní. Zahradníčkovy rovněž, ale jinak, právě jeho
Jeřáby mám stále u sebe. Tito dva mě přitahují. A polom
francouzští básníci... Paul Claudel. Stál jsem před nedávnom
v Notre Dame na té dlaždici, kde byl o vánocích, když právě
zpívali Magnificat, tam, napolo za sloupem, prožil své obrá
cení. Tam jsem stál a myslel na něho...
A také Francouzi z Čapkova výboru, ti na mě také zapůso
bili, dále Whitman, toho mám také blízko sehe, mohu si
sáhnout. Svou „poslední básní*' mě oslovuje Rabidranalh
Thákur. Ncjlcpší básně jsou ty, které musí člověk zaplatit
nějakým utrpením...
co

Jakub Demi. ?

To byla velká tvůrčí osobnost, myslím, žc mu Nezval vdě
čí za mnohé, později jsem sc také mohl seznámit s Dobrým
dílem Florianovým, s Léoncm Bloycm, to byl velikán a
zarputilý katolík.
ÉON Í1LOY BYL SOUDCE SVÉ DOBY...

On má právo být svůj. Opravdový básník sc nikdy nedívá
na to, jak ho posoudí, on musí tvořit, on musí dělat lak. jak
lo vidí, jak to vidí on, a když to někdo nepřijme, tak ne
přijme...
Vaše další cista

s poesií. po letech vězení...

?

V etapě mezi naším propuštěním a současnou dobou byla
nesmírná škoda, žc jsme nemohli publikovat, neboť už Halas
říká, žc každý básník chcc být někým čten a někým pochválen.
Mé básně byly na veřejnosti poprvé čteny v roce 1972 ve Vio
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M

J

Shnilý kót...

Mám rád zemi...
A k Fulncku jsem přirostl, jsem zde již dvacet let. Jsme
tady ve farnosti tři knězi, kapucíni, máme zde dvě sestřičky,
křížově sestry, které nám pomáhají, máme tady takovou
malou komunitu, náš řád sc neskládá z jednotlivců do sebe
uzavřených, aleje lo, má to být rodina.
OMNĚNKA, KOPRETINA. RŮJE. ROZRAZIL... ČTU VE VAŠICH

P

básních.

Máte nějakou

oblíbenou květinu?

Tu jsic právě nejmenoval. Mám rád hořec.

M

IADÍ ÍJDĚ SE DNES DÍVAJÍ NA PUMOVÁ PIÁTNA. JAK PADAJÍ
HIAVY. JAK JSOU ZABÍJEN! LIDÉ. ZNÁSILŇOVÁNA TÉIA, ZATÍMCO
NEDALEKO. DOSLOVA ZA HUMNY TEČE KŘIS OPRAVDU...

Jaká je Vaše největší strast ve
nomik, POKUD TO TAKÉ TAK CÍTÍTE?

světě klamu, úskoků, eko

Já to cílím jako ránu na tom velikém člověku a Bohu Ježíši
Kristu, Synu Božímu, ale cítím to i jako bolest, kterou musí
mít i Ten, který obětoval život za celý svět. Jc to důsledek
toho, že člověk sc odtrhl od skutečné lásky, skutečného
zdroje lásky, zdroje štěstí, a jakmile sc člověk odtrhl od
Boha, neboť Bůh jc jenom láska, odtrhl sc také od zdroje.
Dnešní lidé milují jinou láskou, která je znetvořením Slo
va, totiž oni mají rádi sebe, tou láskou, kterou Bůh odmítá.
A nutně zde nastoupila sebeláska, dnešní člověk hledá jen
svůj požitek, a když sc mu zdá, že někdo překáží k dosažení
onoho požitku, tak ho jednoduše odstraní.
J AK SE DÍVÁTE NA MARIÁNSKÁ ZJEVENÍ?

Opatrně, je třeba věděl, žc ne všechna zjevení jsou zjeveními

opravdovými. Já mezi ty opravdové počítám La Saletlu, Lurdy, Fatimu, k těm se mohu přihlásit. K těmto třem zjevením.
ecítíte ohrození sere samého, církve, života... technikou,

N

MAŠINOU?

Ten člověk, který se slepě vrhne pouze na techniku a nic ji
ného pro nčho neexistuje, tak toho mašina umačká. A právě
včera, když jsem uvazoval, tak si uvědomuji, že stále nemám
ujasněný postoj k některým zjevům v literatuře. Někdy se mi
zdá, že lady veršuje počítač.

JP>

OBUŘUJE VÁS NĚKDO Z l/IERÁTURY?

J

STE V OSOBNÍM KONTAKTU S BÁSNÍKY SVÉ GENERACE?

Myslím bohužel že ne, já jsem četl Ivana Slavíka, ale nevě
děl jsem, kde ho hledat... Bylo by to žádoucí, rád bych, já tím
trpím, hledám další škvíry, když pomyslím třeba na Devětsil
v minulosti, nebo právě na Jana Zahradníčka, který měl kolem
sebe věrné přátele a kteří si rozuměli, oni byli velcí přátelé
s Janem Čepem... S Ivanem Slavíkem a Jiřím Kuběnou jsem se
viděl poprvé tváří v tvář až tento rok v Olomouci. Až na
kladatelství Votobia je taková má první vlaštovka.
TÁL JSTE VÉDY O SAMOTĚ. V BřNĚ NEDÁVNO ŘÍKAJ. ÍVAN JfjJNEK,
NÁS NESTARŠÍ ŽIJÍCÍ BÁSNÍK. PŘI SVÉ NÁVŠTĚVĚ Z ANGUE: ÍÁDNÉ

S

SPOtKY. ZÁDNĚ SDRUŽOVÁNÍ, NIC, POESIE JE ŘEHOLE, K POESII VEDLA

Já bych Vám škrtl to slovo pobuřuje, mě nepoburuje nic, jen
si musíme uvědomil, že umění není záležitost rozumu, ale
srdce. A mně zkrátka to srdce u mnohých básníků chybí. Právě
proto říkám, že je nebezpečí nechat básnit počítač, ono to ně
jak jde, ale není to ono. Doktor říkával, když někoho prohlédl,
aby ho potěšil - ,Jc to výborné, ale není lo ono.“ V souvislosti
s tvorbou musí být základní vzdělanost, to je samozřejmě, ale
pokud jde o krásu, tak umění je s ní totožné. A sv. Tomáš
definuje krásu jako to, že krásné je, co se líbí, ale ne takovu
líbí vostí sentimentální, sladkou, ale tím, co člověka vnitřně obla
žuje. Na krásu se nelze dívat tak, že ji převedu do řeči sro
zumitelné. Co znamená ta otázka, co tím básník chtěl říci? To,
co řekl! Nic víc, žádné komentáře nedávám. Důležité je, aby
poesie člověku dávala spočinutí, to je křehká věc, něco po
dobného, jako je kontcmplacc v modlitbě - takřka nazírání
na Boha, zde je zbytečně se ptát nebo zdůvodňovat.

VŽDY JEN SAMOTA... - VY JSTE ŘEHOINÍK, POMÁHÁ VÁM TO K TVORBĚ?

Máme závazek dvakráte denně prožívat samotu rozjímá
ním, tam se rodí vše velké, v hluku nikdy ne. Já se domní
vám, že samota je předpokladem tvorby, ale to není samota,
která by člověka vytřídila ze společnosti.

(Q)

udivuji

Vás pro Vaši úžasnou tichost...

Já jsem kdysi panu Zachovi říkal, že si připadám jako ta
kový pták, který, když si sotva sedne na hnízdo, tak ho hned
někdo vyplaší...

S použitím ntR. záznamu 10. srpna 1992 ve ľnine ku,
připravil Pavel Petr

Fotofinďie - Libor Stavjanlk

v
ÍKÁ SE, ZE BÁSNÍK BÁSNÍKA POZNÁ...

Srdcem. Žádnýma ušima, žádným rozumem. Jakmile se
rozum začne sápal na krásu, tak je po ní...
ŘÁSA..., JAKÝ MÁTE VZTAH K ANTICE?

Naprosto positivní, my máme všichni klasická gymnasia,
já jásám při četbě Ovidia, Vergilia, Homéra v řečtině, třeba
ten Ovidius, jeho Metamoriosy, je to štěstí, když si to můžete
přečíst v originále.

V

TÉTO DOBĚ JE MODLOU OSOBNÍ VLASTNICTVÍ, NE DOMOV, AlE
DŮM, NE DAR, ALE DÁREK S NEČESTNÝM! ÚMYSLY NĚJAKÉHO

2JSKU, ZKRÁTKA NĚCO ZA NĚCO...

Vy

PŘEDJÍMÁTE V BÁSNI: „NENÍ

TÉMĚ CHUDÝM BÝT. A!£ CHUDÝM SE STÁT... " JSOU TO JASNÁ SLOVA,

AIJE PŘESTO - NECHCETE KCHUDOBĚ NĚCO ŘÍCI...?

My máme slib chudoby, ale ne chudoba pro chudobu, ale
chudoba kvůli svobodě a svoboda kvůli lásce. To je důvod na
ší chudoby, že se nedáme zotročit pomíjejícími věcmi, které
nám třeba zítra vypadnou z ruky. Drtivá většina dnešních lidí,
to nejsou svobodní lidé, oni jsou úplně spoutáni a zotročeni,
neustále se štvou za tím mít a mít co nejvíc. A přitom zabíjejí
svobodu. To jsou otroci, zatímco my se můžeme dívat na nebe,
na květiny,.., oni neustále myslí na to svoje, na své...

L

éon

Bloy

píše -

BOa trpí vse vyjma jedinou věc. Vse ostat

ní, ALF. TOTO NIKOLIV, BŮH NESTRPÍ, ABYSTE BYLI POKOUŠENI

NAD SVÉ SÍI.Y. A DÁLE - JSOU DNI, V NICH?. BY SE MYSLELO, ZE BŮH
DINE. ZUŘIVOSTÍ PROTI TĚM. KTEŘÍ HO MILUJÍ...

On to říká trochu jemněji, je psáno v Písmě Svatém - já
trestám ty, které miluji... Takže nás očišťuje bolestí, utrpením,
to neznamená, že by nás neměl rád. Život je Boží dobro
družství, to jsem si řekl hned, když jsem se vrátil z kriminálu,
atak v tom budu pokračovat, v tom dobrodružství...
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Pouť k Paní NANEBEVZATÉ
Ave
posledními údery
klasnatého vyzvánění
na cestu ptákům
kterým blankyt po křídlech stéká
odváté vůně
umlklý zpěv
jen v očích
stříbromodrá korouhev
stesku

Bloudění v zakletém kruhu
do východu jitřního znamení
hořícího keře

Soutok Boha a člověka
je v panenské Ženě
Žena

s životem plným
Žhavého plasmatu
lidských osudů

Jdu

poutnička hůl
v poslední Šlépěj
otcovu vetknuta
podzimním jarem pučí
tou čirou průzračností
vidění
až po zákon o pádu
s podlahy Země
ke stropu oblohy

V Ní

tesány Božím Dechem
ve tvar zrají
Žena

zrcadlo moří
paprsek času stále
do věčna láme

UŽ tolik jizev je v Zemi
a tolik ve mně

Žena

prsty bolesti v nich
Kristovy rány nahmatávám
a z nich
nepřetržitý proud
hvězdného jiskření

se Sluncem pokrevní příbuzná
prostoupená živým Ohněm

Žena
úsvit nového dne
v Slunce jako v šat
oblečena

to jsou
modlitby matek
jejich živá srdce
stále pulsující

a konec tohoto putování

ave
Jdu

Odkládám obuv
s žhavým uhlem
rty poskvrněné čistím

vpravo a vlevo

abych mohl
jen oslovit

ave

ave

žebráci
radary dlaní
prosebně vztažené
k signálům úchylného poznání
(nechtějí slyšet pravdu
o liliích polních)

slepci
v očních důlcích
vyhaslé lampy tajemství

Vás PANÍ dnes
Cestou hvězdami dlážděnou

celá Zem vzhůru spěchá
(ten nekonečný chorál šlépějí)

a v kalichu
ze zlatých stébel paprsků tepaném
rosnými démanty ranních polí zdobeném

hluší

od bušení kladiv
samoty
do stěn
skalnatého srdce
hadači

„nakonec zapadneš
do česna černých vos
a dál budeš sám
nahý
a bos"
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bílý pšeničný CHLÉB
Vám
Paní od svátého Grálu
do rukou klade

Chléb ve Vašem klíně vzklíčený
Dožinkový DAR
Země

ZTRACENEC

Sám bloudím vesmírem
(Země v posledním tažení
V létě padá sníh
Mezihvězdné ticho...)
DOVřTtK AUTORA:

Pokusil jsem se vyjádřil prožitek do
by. kdy se mi zdálo, že Bůh je mrtev.

(Mezihvězdné tichu

Prožil jsem kosmickou hrůzu napros
iť samoly (víc než rok), ale Bůh se
ozval, já jsem se s ním selka), a s ne

Jediný pohyb
kyvadlo perpetuum mobile
Veršuje
Ztracenec
na jediné struně
Upozornění
simý smutek
prudce jedovatý
Smrtelným opatrně dávkovat)

Ztracenec
Jsem Slovo a nechci znít
jsem Smrt a musím žít
Kdysi tak hustě obydlen
Zůstal jsem na vidy sám
Bod Bez začátku Bez konce
Nikoho nepotkám
Sám sobě mstitel Simý strach
Zakletý v černý kruh
Sám Nesmrtelný sebevrah
Sám Zpitvořený bůh
(Luna zděšeně stahuje roletu
přes vytřeštěné skleněné oko)
Ztracenec
Bez hrdla Úst i kostmi hlas
Bez jitra děsný sen
Že už se nelze navrátit
v NIC Že jsem narozen
Že už jsem příští Stále týž
Bod Krutě krutý kruh
Bez vchodu Já Já Nikde Ty
JÁ Zpitvořený bůh
(Vítr vylekaně
zavírá okna i dveře)
Ztracenec
Oči mi z důlků vypadly
jak mrtví ptáci z hnízd
Vidím jen sebou Vidím Tmou
Jsem jist Jsem jist Jsem jist
Pitomě marný Budu jsem
Pro skučení a pláč
Svůj otrok Pletu z vlastních střev
ohnivý karabáč
(Obloh černá kočka
s břichem u Země
prská blesky)

Ztracenec

Vyplivnul hrobem V beztíži
Mě odmrštila Zem
Kosmický strach Kosmický prach
Sevřený vakuem------- ticho —
----------------------------------- ticho —
Neslyším------Mluvte------Řvěte------Víc------Poroučím Ke mně - Sem —
Přežil to někdo?
Jenom JÁ

smírnou radostí jsem se mu oddal
úplná. Nikdy má nezarmoutil. J.J.V

CHUDÍ
Ne být
ale
stát se
chudým
je těžké
Jen oni
Sluncem
pokrevní

Jen oni
přístavy
Luny
Jen jim
patří
Země

Františku bratře
Slunce Luny Země
Ohně Vody a Skal
kdo tě tak vášnivě
polaskal------v očích máš úl světla
česna hvězd
v rukou a nohou
krvavá hnízda
pro bolest
a v srdci
skřivana
Františku
kdejaké chapadlo
se tvými
ranami
propadlo

Jen oni
chudí
světci
básníci
vidoucí
sestřičko Smrti
vid že
neumřou
co by si
bez nich počala
bolest

(Krajina milost, 199!)
Básné Pouť k Paní Nanehevzalé a
Zlravenee riskneme z rukopisu, -red-
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Milan

JIRKA

SEN
15. 8.
le za pět minut osm mě ten zpazgřivený kohout znovu probudil svým eunušským illí, vytrhl

A

mne tentokrát ze sna.
Seděli jsme (S. a já a ještě nějací domorodci) na chodníku v úzké kamenné uličce. Jako by
byla na Malé Straně, vedla jakoby od nějakého historického sídla na kopci dolů k řece. Ale nebylo to na
Malé Straně: ti domorodci mluvili francouzský a my jsme jim rozuměli, my všichni jsme mluvili
francouzský. Ti domorodci byli mladí kluci a jeden se k nerozeznání podobal Járovi, kterého jsem tolik
miloval a kvůli němuž jsem tolik vytrpěl od otce a matky. Byl to možná rovněž cikán, ale podobal se
Járovi tak o deset let mladšímu, zkrátka osmnáctiletý krasavec s bělostnými zuby a černými vlasy. Ten
nemluvil, jen se díval mezi chodníky. Po obou stranách kameny dlážděné úzké silnice byly obrubníky,
které ji o třicet až čtyřicet centimetrů převyšovaly a držely chodníky, dlážděné mozaikou. Mezi nimi,
v tom kamenném korytě, byly místy nánosy něčeho černého. Na to čemé se díval ten snědý krasavec
a občas se usmál něčemu, co jsme řekli my ostatní. Nebylo důležité, kdo a co řekl, ale jen to, že on se
díval, že seděl a občas ukázal ty zuby. A že se na něho kromě mne dívali všichni ostatní, i domorodci.
Najednou se pohnul, podíval se nahoru uličkou a promluvil hlasem proroka: „Už zas vypouštijou.“ Řekl
to francouzský a jeden z jeho druhů ho opravil (rovněž francouzský): „Vypouštějí.“
Opravdu. Přivalila se černá, hustá, těžká vlna a vyplnila koryto mezi mozaikovými chodníky jako
hladký, lesklý had. Řeka plynula zvolna, jakoby malátně. Vlny na její hladině, jedna černější než druhá,
se zaleskly jenom občas, jen tak je vůbec bylo lze rozeznat, ale ten záblesk, ten jejich pohyb byl tak
pomalý, jak asi se jeví pohyb vln na mořském břehu, díváme-li se na ně z vysokého útesu. Proti tomu
pomalému plynutí, proti tomu těžkopádnému černému toku se náhle ostře odlišil rychlejší, protichůdný
pohyb něčeho světlého. Proti proudu něco rychlými, psími tempy plavalo, nějaké menší zvíře. Snažilo se
vylézt na obrubník, ale ten byl vysoko. Rychle jsem se rozhodl a vytáhl je na břeh, to jest na chodník.
Bylo to malé prasátko a crčela z něho krev. Okamžitě jsem zapomněl na všechny na chodníku - a v tu
chvíli tam také přestali být. Držel jsem selátko v jedné ruce, jak se drží za kůži za ušima králíci, pěkně od
těla, aby mne nepostříkalo. Ale bylo klidné, jenom zvedalo růžový rypáček a ukazovalo, kam mám jít.
Vyšli jsme nahoře na konci uličky a zahnuli doleva za roh, pryč od té řeky. Prasátko sklopilo hlavu a já
jsem se rozhlédl po prastarých fasádách. Uviděl jsem prodejnu masa a vstoupil jsem dovnitř, naprosto
bezděčně. U pultu stála fronta několika lidí. Prvního obsluhovalo malé děvčátko. Pobíhalo bosé po tom
pultu mezi kusy masa, vždy jeden flák uchopilo oběma rukama a couvajíc odvleklo jej na váhu. Jakmile
bylo maso zvážené, konzument si je odnesl. Žádné vybírání, žádné dohadování, žádné placení. Vše
naprosto potichu, jen funění děvčátka a jakési neartikulované zvuky, kterými doprovázelo své zápolení
s kusy masa, po nichž klouzalo malýma bosýma nožkama, zašpiněnýma od zbytků krve na připravených
porcích. Zařadil jsem se do fronty a sáhl jsem najeden kus masa - bylo ještě teplé...
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Já jediný jsem do té masny přišel jak do španělské hospody: když na mne přišla řada a holčička
odkulhala potýkat se s dalším kusem (v tichu krámu bylo slyšet jen plácání jejích bosých patiček o syrové
plochy masa, její oddychování a něco jako „ra-ko-rek“ nebo „krá-ko-krk“ a pak „vo-lo-vi-na“ - ty
zvuky byly komolené jejím supěním i špatnou výslovností), když na mne tedy přišla řada, nečekal jsem,
až mi přivleče nějakou tu flákotu, ale postavil jsem na váhu své selátko. Zvedlo svůj růžový rypáček,
rozhlédlo se po mase kolem a naříkavě, táhle, pronikavě a velmi bolestně zapísklo, žalostně zakvílelo do
toho ticha. Lidé stojící za mnou poděšeně utekli a děvčátko, rozzlobeno, že je narušen zaběhaný řád
(obřad?!), připleskalo křivýma nožkama po vrcholcích masa k váze. „Dvě kila dvacet,“ řeklo ječivě a tím
mne vykázalo ven. Zvedl jsem prasátko pod břichem; právě mi na ně stačila dlaň: přední nožky mi visely
mezi palcem a ukazovákem a zadní volně trčely podle malíku dolů; v dlani jsem cítil živočišné teplo toho
zvířátka a pomalé, slaboučké klepkání malého prasečího srdíčka. Vyšel jsem na ulici a zabočil zpět
k řece. Došlo mi, že bez ní to sele nemůže žít, a chtěl jsem je vrátit živlu. Když jsem dřepl na kraji
chodníku a spustil ruku přes obrubník, abych je jemně vložil do malátných vln, s úlekem jsem zjistil, že
na dlani mi leží ryba. U palce namáhavě se otevřely žábry a přes malík visel bezvládný ocas. Ponořil
jsem ruku i s rybou a chvíli Čekal. Pomalým, váhavým pohybem ocasu se vzepřela a zmizela v černi.
Když jsem chtěl vstát, nemohl jsem se opřít o levou nohu. Nesnesitelná bolest v kyčli a zvláště v holeni,
kousek doprava pod kolenem, vzbuzovaná jakoby hřebem rýpajícím až v kostní dřeni, nedávala mi
nejmenší naději, že budu moci jít. Převalil jsem se do sedu a vyhrnul nohavici. V holeni zela černá díra,
jako bych za nohu býval byl zavěšen na háku v masně, a z ní zvolna vytékala hustá krev. Kapala těžce
na obrubník, stékala do řečiště a tam splývala s jednolitou černí. - „Vypouštijou,“ řekl krasavec, který se
tak velmi podobal Járovi před deseti lety, objal mne krásnou snědou paží a vedl mne do nemocnice.
Byla to budova na vrcholku té kamenné uličky, jíž tekla černá řeka; stála v jejím čele. Šlo se do ní po
schodech, které čněly z obou břehů doprostřed a tam se spojovaly v dlážděnou terasu, po jejíchž stranách
bylo nizoučké zábradlí; tak nízké, že by nebylo zabránilo v pádu do té řeky ani děcku. Chlapec mne ale
podpíral pevně a vedl mne prostředkem terasy bezpečně k vrátnici. Zeptal jsem se ho: „Co je to tu za
těžký pach?“ Odpověděl mi: „Všechno moje krev.“ A za chvíli: „Víš, já tady léčím krk-, rek-, rak-,
rakovinu. Vypouštějí, víš?“ „Vypouštijou,“ opravil jsem ho. „A jak se jmenuješ? A vůbec, kdo jsi, že
léčíš vše pouštěním krve?“ Usmál se bílými zuby a provedl mne vrátnicí. V chodbě jsem četl nápisy na
dveřích: „Oddělení krků“ - tam se oddělovaly krky? -, „Oddělení reků“ - tam byli oddělováni reci?
„Oddělení raků“ - tam oddělovali raci? - a „Oddělení rakoviny“ - odtud jsem slyšel kvílivé naříkání,
jako by tam bylo váženo mé prasátko. - Chlapec kývl na zřízence s lehátkem na vozíku, ten bleskurychle
předjel a spolu mne uložili. Z díry v holeni mi stále pomalu vytékala krev. „Odpouštějí. I ty odpusť!“ řekl
krasavec a něžně mne pohladil. Pak mi stiskl ruku a odcházel. „Odpouštijou,“ opravil jsem ho a ještě
jsme se na sebe usmáli. „Kdo to je?“ zeptal jsem se zřízence. „Jaro přece!“ odpověděl a mlčel. „Jaro, ty
odpusť! Ty!“ křičel jsem za ním.
Zřízenec mne zavezl do velkého pokoje, vysvlékl donaha, položil na poslední prázdnou postel, zapojil
hadici aparatury s krví do mé ruky a ukázal mi, jak se reguluje, zastavuje a odpojuje. Odešel. Z holeně
mi i nadále vytékala krev, ale bolest přešla.
Má postel stála spíš v pravé polovině pokoje, hlavu k oknům (přes jednu postel ještě), nohy ke dveřím.
Po pravé straně byly čtyři postele a na každé z nich nahý mladý muž. Vojáčci, pomyslel jsem si. Zvedl
jsem se na lokty. Pátý vojáček ležel na posteli mezi mnou a oknem. Byl z nich nejkrásnější; všichni byli
krásní. Leželi nehybně, s očima otevřenýma, klidně, uvolněně rozloženi na postelích, pomalu dýchali
a dívali se do stropu. Prohlížel jsem si je chvíli a potom jsem se otočil na druhou stranu pokoje. Zbytek
pacientů tvořilo šest starých mužů, ten hned po mé levici byl dokonce velmi starý. Všichni starci si mne
prohlíželi podivně lačnýma očima - nejvíce rozohněn se zdál být právě můj soused -.jen šedovlasý kmet
na posteli vedle dveří, starý muž s dosud pevným tělem, ale bez nohou, ležel podobně jako vojáci s očima
do stropu.
Všichni jsme byli napojeni na aparaturu a z každého z nás někudy odtékala krev. Někomu z ran a zra
nění, někomu z pahýlů amputovaných údů, někomu prostě z otevřených žil na různých místech nahého
těla - stékala v těžkých pomalých praméncích na postel a odtud po kapkách nebo tenkým vláknem
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odplývala na podlahu, jíž byla vlastně jediná kovová mříž, propouštějící krev a vše ostatní, co na ni
spadlo, do sběrných kanálků. Každý byl napojen na vlastní obrovskou krevní konzervu, ale neměl ji u své
postele, nýbrž v rohu ve skleněné polici, jež začínala hned za hlavou beznohého starce.
Vstoupil vysoký člověk v plášti - lékař. Rozhlédl se pokojem a přistoupil ke mně. Zkontroloval můj
přívod a odvod krve a beze slova odešel. Než zavřel, vklouzla dovnitř ta malá holčička z masny
a dokulhala k posteli beznohého starce, funíc a blábolíc své „krá-rek-ra“. Obratně se na ni vyšplhala,
vytáhla jakousi železnou tyč ze strany postele (jak se s ní namáhala!), přišroubovala ji do nějakého
kloubu a potom ji spustila jako závoru, která těsně dolehla na konce pahýlů starcových stehen. Jako malá
nahá zkrvavená opička pleskla svou šlapkou na dědovo břicho, na hrud a stoupla si na posteli za jeho
hlavu. Muž natáhl ruce, děvčátko si mu sedlo na dlaně a obratně vyvažovalo rovnováhu, když s ním stařec
jako s živou činkou posiloval své vrásčité tělo: na natažených pažích je přenášel vzduchem až ke konci
svých pahýlů a zpět za hlavu. Vše se odehrávalo potichu, beze slov, jenom k podivným zvukům z ošklivě
zkřivených úst dítěte se přidalo až deprimujícím způsobem pravidelné oddychování starcovo a tenké, řekli
bychom provinilé, nesmělé vrzání postele. Vojáci zůstali ležet v klidné nahé kráse, starci se však místo
na mne dívali na to podivné, děsivé cvičení. Když skončilo, holčička se vyšplhala na rudě skleněnou polici
s krevními konzervami, až ke stropu, a odtud pozorovala, co se bude dít.
Beznohý kmet, stále zapřený závorou, zvedl trup a začal si mne prohlížet stejně lačně jako ostatní
starci. Načež promluvil. Byla to první slova v pokoji od chvíle, kdy jsem poděkoval zřízenci za to, že
mne přivezl a uložil. Řekl pět slov: „Tak tu máme posledního reka.“ A děvčátko seskočilo a oddělilo ho
od ostatních reků: uvolnilo závoru, takže děd se zvrátil na záda, a potom otočilo jakýmsi knoflíkem
u jedné konzervy, takže děd hned ztichl. V týž okamžik jako na povel pět vojáků se odpojilo ze svých
aparátů, zvedlo svá krásná mladá těla, z nichž - každému odjinud - vytékala krev (ne však již krev jejich,
ale krev konzerv), a odešlo ven z pokoje, odešlo vykrvácet, cudně odešlo zemřít. Můj soused, ten
s nejlačnějším pohledem, řekl čtyři slova („Ten chlap je zabil“) a byl za to oddělen od reků týmž
způsobem jako předtím „ten chlap“, beznohý stařec: děvčátko otočilo knoflíkem a prastarý muž se na
posteli jen sesunul. Stejně tak zbývající čtyři starci po jeho slovech spadli s postelí a odpojili se z aparátů.
Zůstali ležet bezmocně na mříži a krev tekla z hadic na ně a také z nich a spolu všechna do sběrných
kanálků. Děvčátko po nich poskakovalo radostí a stříkalo krví.
Došlo mi, že kdo je jednou napojen na aparaturu, léčí a je léčen tak, že promluví-li, každým slovem
zabíjí a sám rovněž umírá. Co je to za nemocnici? Jak se to tu léčí! Jaro! Proč?
Do místnosti večel S. Položil jsem si prst na ústa a ukázal, že nesmím mluvit. S. řekl: „Budu tě čekat
v Zahradě smutku,“ a odešel. Chvíli po jeho odchodu se dovnitř vřítil můj otec, vlekl za sebou lékaře
v plášti a řval: „Kde jc ten cigán? Kde je ten Jaro?“ Blížil se ke mně a rozzuřeně smýkal lékařovým
pláštěm. Vyskočil jsem z postele a utíkal před ním po pokoji. Když jsem míjel postel beznohého starce,
sklopil jsem za sebe do uličky závoru, která ho dříve přidržovala, aby mohl posilovat. Otce však
nezadržela, nebof ji v běhu vylomil, chvíli jí mával a mrštil jí po mně. Dopadla do rohu a způsobila, že se
celá police s krevními konzervami zřítila dolů na mříž. Celý výjev už naprosto přešel z tragikomična
v banální travestii - a směšné mělkosti pak jen dodalo, že se ve dvéřích objevila moje matka v bílém
plášti (v jakém chodila po nemocnici při praktických maturitách budoucích zdravotních sester),
lomcovala rukou nebohého lékaře a hystericky křičela: „Vy mne, pane, asi neznáte, ale já tu mám jisté
postavení. A ten můj synáček, chlapeček se odsud musí dostat, protože mu přišlo vyrozumění, že je přijat
na vysokou školu; sice ne na oddělení matematiky-fyziky, jak chtěl (nikdy jsem to nechtěl), ale jen na
oddělení matematiky-chemie, co se dá dělat, ale vaší povinností je zachránit ho před tím šílencem!“
Myslela tím svého muže, mého otce, který byl opravdu občas jako šílený a který stále ještě pobíhal po
pokoji plném mrtvol, hadic, rozbitého skla a krve. Potom konečně všichni vyšli ven. Jen malá holčičkaopička, zastříkaná krví, přihopsala ke mně a - špatně artikulujíc - počala mi sdělovat něco, co mělo mít
smysl jako: „Kdo je rek, má krk, pak je rak a rak jen frk - a kde je krk? - Krk - rek - ra; Jaro, rek krk;
kr - kr - re - krr; kr - kr - r - krrr; ki - ki - ri - kí; inv“ ...
(část delšího zápisu, 1980)
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Litanie.

K NEJDRAŽŠÍ KRVI KRISTOVĚ
Pane, smiluj se nad námi! - Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad námi!
Krisle, uslyš nás! - Kriste, vyslyš nás!

Otče s nebes, Bože, - smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa Bože, - smiluj se nad námi!
Duše svátý, Bože, - smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože, - smiluj se nad námi!
Krvi Kristova, jednorozeného Syna věčného Otce, - spasit nás!
Krvi Kristova, vtěleného Syna Božího, - spasit nás!
Krvi Kristova, nové a věčné úmluvy, - spasit nás!
Krvi Kristova, při smrtelné úzkosti na zem kanoucí, - spasit nás!
Krvi Kristova, při bičování tekoucí, - spasit nás!
Krvi Kristova, při trním korunování prýštící, - spasit nás!
Krvi Kristova, na kříži prolitá, - spasit nás!
Krvi Kristova, ceno naší spásy, - spasit nás!
Krvi Kristova, bez níž není odpuštění, - spasit nás!
Krvi Kristova, eucharistický nápoji na obmytí duše, - spasit nás!
Krvi Kristova, řeko milosrdenství, - spasit nás!
Krvi Kristova, vítězi nad zlými duchy, - spasit nás!
Krvi Kristova, sílo mučedníků, - spasit nás!
Krvi Kristova, zmužilosti vyznavačů, - spasit nás!
Krvi Kristova, z níž se rodí panenství, - spasit nás!
Krvi Kristova, záchrano hynoucích, - spasit nás!
Krvi Kristova, úlevo pracujících, — spasit nás!
Krvi Kristova, útěcho plačících, - spasit nás!
Krvi Kristova, naděje kajícníků, - spasit nás!
Krvi Kristova, potěšení umírajících, - spasit nás!
Krvi Kristova, pokoji a sladkosti srdcí, -spasit nás!
Krvi Kristova, záruko věčného života, - spasit nás!
Krvi Kristova, vysvoboditelko duší z očistce, - spasit nás!
Krvi Kristova, veškeré slávy a cti nejhodnější, - spasit nás!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - odpusť nám, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy svčta, - vyslyš nás, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - smiluj se nad námi!
K. Vykoupil jsi nás, Pane, svou Krví.
V. A učinil jsi nás našemu Bohu královstvím.

Modleme se.
Všemohoucí, věčný Bože, jenž jsi svého
jednorozeného Syna ustanovil Vykupite
lem světa a jeho Krví dal jsi se usmířit,
uděl, prosíme, abychom cenu naší spásy
tak uctívali a její silou byli chráněni všeho
zlého v tomto Životě na zemi, abychom se
z věčného užitku mohli radovali v nebi.
Skrze téhož Krista, Pána našeho.
Amen.
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Jan SEDLÁK

Jan
Blažej

SANTINI
Aichl

HVĚZDA
českého

a moravského

BAROKU
neurčuje jen velikost populace a
území, ale i počet umělců, jejichž tvorba měla
mezinárodní, evropský či světový přínos. Z to
hoto pohledu zaujímají české země místo, které vý
razně převyšuje jejich zeměpisné měřítko. Celkem
třikrát v historii stanuly Čechy s Moravou na čele nebo
přinejmenším v popředí dějin evropské výtvarné kul
tury. Poprvé gotickým uměním v době panování Karla
IV. a Václava IV., znovu o tři století později v období
vrcholného baroku a naposled v letech 1910 - 1940
kubistickou a funkcionalistickou architekturou.
K hlavním představitelům finále českého baroku

V
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ýznam národů

náležel architekt Jan Blažej Santini Aichi. Přestože
dějepis umění věnoval tvůrčímu odkazu této osobnosti
nemalou pozornost, jejíž výsledky stačí v posledních
letech sledovat už jen specialisté, proniká Santini do
povědomí naší veřejnosti jen pozvolna. K dostatečné
propagaci zřejmě nestačí ani stálá expozice o Santiniho životě a díle na zámku ve Žďáru nad Sázavou, ani
trvalá výstava Českého baroku v zámeckých prostorách
v Chlumci nad Cidlinou. Našim odborníkům zůstává
tedy stále dluh v popularizaci bohatých poznatků,
uložených většinou v běžně nedostupných vědeckých
publikacích a časopisech. Navíc českým historikům

Autorem všech fotografií v tomto článku je Jiří Ployhar

Portikus
komentního chrámu v Sedlci
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umění zdatně konkurují zahraniční badatelé. Je až
paradoxní, když některé stěžejní problémy kolem
Santiniho architektury napomohl rozřešit před Čtvrt
stoletím znalec z nebarokní Skandinávie - norský
teoretik a architekt Christian Norberg-Schulz. Vedle
desítky let trvajícího zájmu německých historiků
umění objevují se nejnověji práce o Santinim také ve
Francii a Itálii, přičemž další lze vbrzku očekávat i
v Anglii, Spojených státech, Holandsku.
Na otázku, kde se Santini narodil, bychom většinou
dostali odpověď, že v Itálii, neboť k tomu přímo svádí
umělcovo jméno. Skutečnost je však jiná. Jan Blažej se
narodil 3. února 1677 na Malé Straně v Praze, kde
také celý život bydlel a kde i 7. prosince 1723 skonal
v necelých sedmačtyřiceti letech. Pražským rodákem
byl už architektův otec, kameník Santin Aichi, jehož
jméno si syn reitalizoval. Severoitalské rodiště, měs
tečko Roveredo - německy Aichl - u Lugánského je
zera, měl teprve Santiniho děd, zedník Antonín Akel,
jenž přišel někdy v třicátých letech 17. století do Pra
hy, aby tu hledal uplatnění jako v té době početné sku
piny vlašských stavebních řemeslníků a projektantů.
Zatím se nepodařilo vypátrat žádný dobový portrét,
který by nám přiblížil podobu velkého umělce. Rovněž
údaje písemných pramenů jsou sporé, přesto ale umož
ňují představu o člověku tělesně poznamenaném a
zvláštních povahových rysů, které svým způsobem ko
respondují s výjimečností jeho architektonického díla.
Víme, že Santini byl chromý, a patrně tato fyzická
újma vedla k tomu, že se nejdříve vyučil malířem.
Vstoupil pravděpodobně do dílny císařského a krá
lovského malíře Kristiána Schrödera, s jehož dcerou
Veronikou Alžbětou se v roce 1707 oženil. Záhy
přesedlal na stavitelskou a architektonickou dráhu;
zaznamenal, že už v roce 1700 stavěl a měl své vlastní
příjmy.
Nemalou roli hrály v Santiniho životě peníze. Roku
1704 se rozešel se svým mladším bratrem, kameníkem
Františkem Jakubem, protože nesouhlasí! s jeho hos
podařením ve společném podniku. Nepřevzal ani
stavbu jeho domu na Novém Světnově, který zbudoval
stavitel Tomáš Haffenecker a na nějž mu půjčil. Když
v roce 1709 František předčasně zemřel, vedl Santini
dlouholetý spor o jeho pozůstalost se svou ovdovělou
švagrovou. Roku 1711 zaslal soudu repliku, v níž
kromě mnoha jiných pro nás cenných údajů uváděl
částky, které půjčoval bratrovi. Zaznamenával si je
tajným způsobem do kalendáře; pro číslice užíval
písmen abecedy a ta zašifrovával do jednotlivých slov
a vět. Zástupce Barbory Aichlové namítal, že některé
položky bratrových dluhů jsou škrtnuty. Architekt
vysvětloval, že se nejedná o škrty, ale o „nákres s od
puštěním záchodu, což je vidět z vyznačení děr“.
Kalendář mu tedy zároveň sloužil jako skicák. Záliba
ve hře s čísly, nemající někdy daleko ke kabalistice, se
pak promítala do symbolické struktury umělcových
staveb. Téměř nepochopitelná chamtivost učinila
z architekta lichváře, jenž půjčoval peníze zejména
šlechticům. Jeho pozůstalost obsahovala řadu dlužních
úpisů českých aristokratů. Santini si by! této své
vlastnosti zřejmě vědom, jak by tomu nasvědčoval
sebeironizující podpis v dopise sekretáři sedleckého
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opata P. Floriánovi z roku 1712: „Pilný dobrý zloděj,
pilný dobrý povozník a čeledín Jan Honss Satan Aůchel.“ V příjmech neměl doma mezi svými umě
leckými současníky konkurenta. Již v osmadvaceti
letech si koupil za 3000 zlatých v hotovosti dům
v dnešní Nerudově ulici na Malé Straně a o dva roky
později přikoupil sousední objekt. V testamentu nazval
vlastní majetek, který představoval hodnotu 25000
zlatých, „nepatrným jměním“. Pro lepší představu lze
uvést, že za projekt a stavbu kaple sv. Anny v Pa
nenských Břežanech, jíž se budeme dále podrobněji
zabývat, bylo zaplaceno 1175 zlatých. Průměrný roční
plat zedníka, z něhož mohl slušně živit i početnou
rodinu, činil tehdy 100 zlatých.
Zatímco se Santini choval ve sporu o bratrovu po
zůstalost podivínsky a neústupně, byl pro své staveb
níky, zvláště opaty starých klášterů, zřejmě oblíbeným
společníkem a nenahraditelným umělcem, jenž kon
venoval mentalitě těchto učených prelátů a dokázal
jako jediný promítnout jejich ideový svět do archi
tektonických děl. Celoživotní přátelství ho pojilo ze
jména s cisterciáckými opaty Eugeniem Tyttlem z Plas
a Václavem Vejmluvou ze Zďáru nad Sázavou. Druhý
z nich byl umělcovým největším mecenášem a zaslou
žil se tak o to, že se jeho klášter na Českomoravské
vrchovině stal ohniskem Santiniho barokní gotiky. Po
architektově smrti Tyttl v dopise Vejmluvovi želel
odchodu „svého Santiniho jako muže nadmíru virtuózního“ a marně si přál, „aby se Santini mohl dožít
alespoň sta let a světu se tak dostalo mnoha podivu
hodných výtvorů jeho génia“.
Vysoké uznání, jehož se umělci dostávalo téměř od
počátků tvůrčí dráhy, snad aspoň zčásti vyvažovalo
strasti v osobním životě. Sám invalida ztratil devě
tadvacetiletého bratra, všichni tři jeho synové z prv
ního manželství zemřeli ještě v dětském věku a roku
1720 je následovala manželka. Podruhé se Santini
oženil s Antonií Ignatií Chřepickou zModliškovic a
povýšil tak do šlechtického stavu.
Ačkoli dosud postrádáme archívní doklad o San
tiniho „vandrovních létech“, samotné jeho dílo pro
zrazuje, že krátce před uměleckým osamostatněním
musel navštívit Itálii a Rakousko. Bezprostředně po
návratu rozpracoval několik zakázek, svědčících o je
ho talentu a důvěře objednavatelů. Svou roli v úspěš
ném Santiniho debutu sehrál patrně i jeho otec kame
ník, jehož práce máme doloženy v Praze, Kosmonosích, Děčíně a Mnichově Hradišti. Santin Aichl
tesal kamenické články hlavně pro stavby arcibiskup
ského architekta Jeana Baptisty Matheyho (1630 1699), nejvýznamnějšího projektanta poslední čtvrtiny
17. století v českých zemích. Mladý Santini měl tak
příležitost seznámit se detailně s díly tohoto umělce
burgundského původu, některé znaky jeho pojetí zahr
nul do vlastního stylu a navíc převzal i většinu Mat
heyho klientely. Krátce po roce 1700 se podle Santini
ho projektů prováděla přestavba kapitulního děkanství
na Hradčanech, pokračovalo budování mariánského
kostela teatinského řádu v Nerudově ulici na Malé
Straně, zahájené už Matheym, přestavba konventních
budov cisterciáckého opatství na Zbraslavi, mimo
Prahu pak obnova cisterciáckého klášterního chrámu

v Sedlci u Kutné Hory, stavba kostelů v Kopidlně a ve
Slapech a kapie sv. Anny v Panenských Břežanech při
letní rezidenci benediktinek z Pražského hradu. Tolik
projekčních příležitostí neměl ani Santiniho největší
konkurent, architekt a stavitel Kryštof Dientzenhofer
(1655 - 1722), i když byl tehdy na vrcholu své dráhy.
Mladý architekt tenkrát ještě netušil, že se u řady
svých, a to i raných realizaci nedožije jejich dokončení
nebo mu bude dovoleno uskutečnit původní záměr
pouze v dílčím rozsahu či se po jeho smrti pokra
čovatelé odchýlí, často z nepochopení, od jeho ori
ginální koncepce. I to byla jedna ze stránek, která
nemálo poznamenala jeho tvůrčí úsilí.
Santiniho umělecký nástup bývá zpravidla doku
mentován a hodnocen na dvou časných dílech, na
klášterním kostele Nanebevzetí P. Marie v Sedlci a na
anenské kapli v Panenských Břežanech. Sedlecký
cisterciácký chrám představoval prvořadou památku
české gotické architektury z přelomu 13. a 14. století,
první příklad aplikace severofrancouzského kated
rálního stavitelství na naší půdě. Tak jako u většiny
starých domácích klášterů, přebývali mniši i v Sedlci
od husitských válek v devastovaných objektech a
prožívali tíživou hospodářskou situaci. Teprve éra
vrcholného baroku umožnila opatům benediktinských,
premonstrátských, cisterciáckých a dalších řádů nejen
stavební rekonstrukci klášterních budov, ale i celko
vou renesanci života těchto komunit. Nepřekvapuje
proto, že obnovitelé měli před očima stále jako vzor
rozkvět svých ústavů v předhusitském období. V tomto
pohledu byli navíc utvrzováni dobovými politickými,
hospodářskými a kulturními poměry, v nichž se hlu
boko do 18. století obrážely důsledky nezdařeného
povstání českých stavů v letech 1618 - 1620. Po Bílé
Hoře a třicetileté válce zaplavili zemi příslušníci cizí
šlechty, čerstvě nob i litovaní vojenští velitelé a dvorští
úředníci, kteří spolu s kosmopolitními jezuity získali
větší část majetku v Čechách a na Moravě a tomu
odpovídající politickou moc. Společenský význam
domácí rodové šlechty a předhusitských církevních
řádů značně poklesl. V tomto specifickém sociálně
ekonomickém klimatu se proto zrodilo hnutí barok
ního zemského patriotismu a osvíceného historismu
jako programového úsilí aristokracie a kléru o uhájení
své autochtonie. Vtisklo osobitou podobu nejen české
architektuře, ale i dílům ostatních výtvarných oborů,
poznamenalo historiografii, krásnou literaturu, poezii,
kázání, divadlo i hudbu. Ve všech těchto duchovních
oblastech docházelo k oživení středověké tradice
aplikací převážně gotizujících forem.
Jako první požadoval stavět gotickým způsobem more gotico - opat Jindřich Snopek při obnově právě
sedlecké katedrály. V tomto duchu formuloval už smlou
vu z roku 1700 se stavitelem a architektem Pavlem
Ignácem Bayerem. Konzervativního Bayera ale po dvou
letech odvolal a nahradil Santinim, v němž nalezl jedi
nečného interpreta svých představ. V průběhu poměrně
rychle prováděné rekonstrukce konventního chrámu
vykrystalizoval umělcův originální architektonický
styl, označovaný jako česká barokní gotika nebo lépe
řečeno gotizující barok. Niterné pochopení gotiky a
schopnost barokní transformace jejího článkoví a

Cisterciácký klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci

především strukturálního principu vyvěraly u San
tiniho ze dvou zdrojů. První z nich představovala
česká gotická architektura. Třeba si připomenout, že
Jan Blažej se narodil a trvale žil v gotické Praze, ve
stínu katedrály sv. Víta, a jednou z jeho prvních za
kázek byla obnova katedrálního klášterního kostela,
navíc v sousedství další katedrály - městského chrámu
sv. Barbory v Kutné Hoře. Druhý inspirační podnět
znamenal pro Santiniho zážitek z římské architektury
Francesca Borrominiho. těžícího ve svých radikálních
stavbách rovněž z gotiky. Stěží se už dopátráme, který
z impulsů byl primární, případně silnější, zda poznání
Borrominiho tvorby odkrylo Santinimu vývojové mož
nosti české gotiky, či zda ona ho naopak přivedla
k pochopení Italova architektonického příkladu.
Charakteristiku Santiniho barokně gotické obnovy
sedleckého kostela soustředíme hlavně na západní
průčelí, které vybudoval nově, protože původní čelní
frontu zničili už husité. Zatímco katedrální archi
tektura francouzského typu byla na gotickém kostele
v důsledku cisterciáckých stavebních reguií částečně
redukována. Santini se jakoby vrátil u vstupní stěny ke
klasické katedrálnosti. Týká sc to především doplnění
tzv. rozvinutého opěrného systému - opěrných pilířů a
oblouků. Ovšem hmotu tohoto konstrukčního skeletu
krajně redukoval a stejně postupoval u výplňového
zdivá, do něhož prolomil rozměrná lomená okna a
zbytek opticky odhmotnil linearizovanou štukovou
výzdobou. Do vrcholu štítu vsadil gotizující čtyři ist,
který je ale umístěním a tím, jak ovlivňuje průběh
římsy a opěrných oblouků, pojat barokně. Podobný
motiv užil již Borromini v návrhu fasády dómu v Mi
lánu. Před hlavní vstup situoval Santini polygonálni
předsíň, jejíž zavěšený klenební svorník odvodil z vi
sutých svorníků Petra Parléře. Tři kružbové bal
dachýny na portiku představují vysloveně italizujicí
řešení. V interiéru pětilodní baziliky zaujme nejvíce
dekorativní klenba z kroužených štukových žeber, jejíž
předobraz najdeme v zaklenutí kutnohorské Sv. Bar
bory a Vladislavského sálu na Pražském hradě od
Benedikta Ricda, jenž století po Pariéřovi přivedl
gotickou architekturu v Čechách znovu k evropskému
vrcholu. V celkové koncepci chrámového vnitřku se
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Interiér benediktinského kiáMetmho chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech

prosazuje tatáž tendence k vertikalizaci, linearizaci a
subtilizaci jako na vnějšku.
Byl to opat Snopek, který doporučil umělce opatu
Vejmiuvovi do Žďáru, kde ho čekal podobný úkol jako
v Sedlci. V roce 1711 zase opat benediktinského
kláštera v Kladrubech Maurus Fintzguth vyzval star
šího Dientzenhofera a Santiniho, aby předložili návrh
rekonstrukce románské klášterní baziliky. K provedení
vybral Santiniho projekt, který se inu, jak máme
doloženo, více líbil, zřejmě proto, že jeho archi
tektonická fonna tlumočila složitý symbol icko-alegorický program. V letech 1714 — 20 obnovil architekt
rovněž mariánský kostel premonstrátského řádu v Želivě, kde ponechal v původní podobě gotický presbytář
zpočátku 14. století. Starobylou lokaci oživoval San
tini i tehdy, když byla předchozí stavba zbourána. Za
všechny příklady lze uvést dvě velkolepá moravská
díla - konventní kostel sv. Petra a Pavla benediktin
ského proboštství v Rajhradě a poutní chrám Jména P.
Marie ve Krtinách, obě navržená nejspíše v roce 1718.
Rajhradský probošt Antonín Pirmus dokonce odvo
lal dva stavitele, kteři měli budovat podle Santiniho
plánů, protože se nedokázali vyrovnat s obtížným ba
žinatým terénem, takže řešení technických otázek zů
stalo posléze na projektantovi. Santini zvládl úspěšně
také tyto problémy, jako nejednou i jinde, což dokládá,
že provádění staveb ovládal stejně suverénně jako
jejich navrhování. Stavebník i architekt měli možnost
budovat v Rajhradě ve výhodnější poloze, avšak ohled
na památné místo je vedl k respektování původního
umístění kláštera. Loď konventniho chrámu kon
cipoval Santini z tří centralizovaných částí seřazených
na podélné ose v obkročném rytmu. Smysl tohoto
rozvrhu se nepodařilo zatím objasnit, ale byl možná
reminiscencí na středověké trojlodí. Svazky polosloupů a pilastrů. které rámují styk jednotlivých prosto
rových buněk, byly přirovnány k románským ústupko
vým portálům. Spodní řadu oken severní boční stěny
uzavírají záclonovité oblouky, odvozené z pozdní
gotiky. Poutní komplex zábrdovických premonstrátů
ve Krtinách představuje jedno z mnoha Santiniho děl.
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které zůstalo torzem. Nejprve sc stavěla osmiboká
kapie sv. Anny, spojená ambity s chrámem, u něhož
architekt kombinoval centrální dispozici s podélnou.
Kapli provedl Santini s využitím zdivá stejnojmenné
gotické svatyně. Kvůli tomuto historizujícímu záměru
musel změnit orientaci kostela, takže presbytář, nor
málně situovaný na východě, se tady obrací k západu.
Vraťme se však k druhému závažnému dílu Santini
ho počátků, kc kapli sv. Anny v Panenských Břeža
nech z let 1705 - 1707. Na první pohled se jeví tato
menší stavba jako ryze barokní. Takto ji také hodnotil
v roce 1936 Oldřich Stefan, který rozlišil v Santiniho
díle tři pojetí, tři druhy staveb: barokně gotické,
radikálně barokní a normálně barokní. Umělcův archi
tektonický projev jako by se tedy pohyboval ve třech
odlišných, ba protikladných polohách. Někteří vykla
dači Santiniho se této koncepce více méně přidržují
dodnes, přestože druzí přesvědčivě prokázali její
neudržitelnost. Břežanská kaple je totiž stejného rodu,
neméně gotizující než obnovený sedlecký chrám.
Santini zde vycházel především ze strukturálního
principu gotické architektury, než aby citoval pouze
její článkoví. Ostré hrany tvarů na exteriéru, které jim
vtiskují odhmotněný a grafický charakter, a výrazná
převaha vertikál jsou v zásadě gotické. S určitou
nadsázkou lze ve vztahu spodní etáže fasády a tam
buru s kupolí spatřovat analogii skladby katedrálního
chóru. K viditelným gotizujícím detailům patří trojboké lezeny prostředních částí delších stěn, připo
mínající cisterciácké nebo parléřovské opěráky, a
žebrová výzdoba nad okny tamburu.
Daleko složitější je vysvětleni koncepce interiéru
fineľfér premonstrátského klášterního kostela
Narození Panny Marie v Žellví

kaple sv. Anny. Jádro dispozice tvoři šestistěn s obkročně se střídajícími nosnými a výplňovými částmi
obvodové zdi. Oba druhy poli se dovnitř konvexně
vypínají, avšak průběžné kládí je u užších tekto
nických jednotek rovné a u výplňových úseků kon
kávni, takže vzniká protipohybová vazba základního
objemu a jeho členění, což představovalo v té době u
české barokní architektur)' úplné novum, koncipované
ještě radikálněji než v podobných případech u Borrominiho. Výplňové části působí značně nestabilně,
neboť jejich konkávni pás kládí vyvolává dojem, jako
by se vznášel ve volném prostoru. Avšak problematizována je i tektonická funkce nosných úseků, protože
jsou duté a vyplněné oitářními nikami, válcovými
schodišti a emporami. Na jejich rovném kládí spočí
vají tři pendantivy, které vynášejí tambur s kupolí bez
lucerny. Stručně řečeno, Santini zde prováděl jednak
reálnou demateriaiizaci hmoty, a to jejím ubíráním na
konstrukčně nejzazší únosnou mez, jednak optickou,
dojmovou demateriaiizaci, tu především objemovou
redukcí a linearizací článkoví i napětím či rozporem
mezi plochou stěny a článkem i mezi jednotlivými
složkami stavby. Paradoxní výsledek uvedeného roz
poru dokládají například visuté balkóny vyrůstající
z labilních výplňových zdí.
Tento princip práce s prostorem, hmotou i světlem
je ve své podstatě gotický. U obvodových zdí docílil
tak Santini transparence, připomínající s jistou licencí
katedrální stěnu. Vertikální linie opět dominují a
probíhají nepřerušené od podlahy až k patě tamburu a
lucerny, jejichž kruhový základ vybavuje gotické
svorníky. Pro visuté balkóny byla vzorem královská
oratoř od Hanuše Spiesse v katedrále sv. Víta. Bylo
také postřehnuto, že strukturováni interiéru kaple sv.
Anny připomíná vrstvením tvarů na sebc a jejich pří
padným zmenšováním po vertikále způsob, jímž go
tičtí architekti formovali věžovité útvary fiál. Na závěr
charakteristiky břežanské svatyně uplatníme ještě je
den argument, který by mohl definitivně přesvědčit
otom, že jc v základě gotizujicí. Kaple totiž vychází
z Borrominiho římského univerzitního kostela S. Ivo
alia Sapienza a svědčí o tom, že Santini musel poznat
dílo zakladatele radikálně barokní architektury z pří
mého styku. Nutno ale zdůraznit, že se nestal jeho na
podobitelem, nýbrž osobitým a tvořivým pokračovate
lem, který hluboce porozuměl jeho smyslu, zákoni
tostem, tvůrčí logice a vývojovým možnostem. Při ná
vštěvě chrámu sv. Iva v roce 1660 prohlásil papež Ale
xander VII.: „Styl cavaliera Borrominiho je gotický a
ani to nepotlačuje, poněvadž je narozen v Milánu, je
hož katedrála je gotická.“ Přestože gotismus římského
kostela je ještě skrytější než v Panenských Břežanech,
byla jeho stylová orientace zřejmá už současníkům.
I když Santiního dílo není neměnné a bezvývojové.
nelze jeho vývoj chápat v obvyklém slova smyslu. Je
totiž vnitřně podstatně jednotné, „základně orien
tované k ústřednímu, postupně snad jen plněji vyba
vovanému a precizněji formulovanému problému,
sledovanému v řadě poloh, variant a náhledů, téměř
s alchymistickou soustředěnosti“ (M. Horyna). Zatím
co rané práce většiny tvůrců bývají poznamenány
vlivem učitelů a teprve postupem času se projev těchto

Poutni chrám Jména Panny Marie ve Krtinách

projektantů osamostatňuje a zdokonaluje, vstoupil
Santini na uměleckou scénu rovnou jako zralý archi
tekt, jenž v úvodních dílech nastolil základní kon
cepční problémy, které pak rozvíjel v cyklech, ově
řoval a prohluboval ve variantách. Rekonstruovaná
sedlecká katedrála obsahuje z hlediska celkové struk
tury i detailního řešeni prakticky vše. co se potom ve
stejné, modifikované nebo prohloubené podobě objeví
při obnově klášterních kostelů ve Žďáru, Kladrubech a
Želivě, avšak také u řady farních, filiálních a poutních
kostelíků, u nichž Santini počítal s větším nebo men
ším uplatněním předchozích středověkých nebo maný
ristických staveb. Do jejich nové architektonické po
doby zapojil nějakou autentickou část nebo přinejmen
ším dílčím způsobem využil hmoty starého zdivá.
Dokládají to hřbitovní kaple Všech svátých v Sedlci,
poutní kostel P. Maric Vítězné na Bílé Hoře v Praze,
zámecký kostel Nejsvčtčjši Trojice v Rychnově nad
Kněžnou, farní kostely sv. Václava ve Zvoli, sv. Petra
a Pavla v Bobrové a sv. Mikuláše v Kozojedech.
Je až neuvěřitelné, kolik pozdějších řešení nebo
jejich zárodků skrývá kaple sv. Anny v Panenských
Břežanech. K témuž půdorysnému obrazci, jehož borrominiovská ornamentalnost vyplynula z náročné geo
metrické konstrukce, se Santini znovu vrátil v pozdní
kapli sv. Vojtěcha v Ostružně u Stříbra. Břežanský
princip tříosé radiální dispozice charakterizuje ale také
tzv. Dolní hřbitov ve Žďáru, neprovedenou gotizujicí
kapli v plaskéin klášteře, trojlistý chórový závčr kláš
terního chrámu v Kladrubech, poutní kostel Povýšení
sv. Kříže v Jaroiněřicích u Jevíčka, nedochovanou
piaristickou kolej v Rychnově nad Kněžnou a zámek
Karlovu Korunu v Chlumci nad Cidlinou. Visuté
balkóny či empory, které nejsou ani neseny, ani pod
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pírány a vyrůstají z ustouplých pilířů nebo přímo ze
zdivá stěn, zopakoval Santini v bocích kněžiště malo
stranského teatinského kostela, v bočních apsidách
trojlistého závěru kladrubského konventního chrámu,
v druhém patře poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáru, v kapii sv. Barbory
tamtéž a ve farním a poutním kostele Navštíveni P.
Marie v Obyčtově. V břežanské kupoli byt již plně
předpracován základ hmotového řešení barokně go
tické kupole kladrubského chrámu. Vše, co jsme na
značili o způsobech odhmotnění nosných a výplňo
vých zdí v Panenských Břežanech, aplikoval Santini
s krajní důsledností na konci svého života u svato
jánského kostela na Zelené Hoře. Počátek a závěr
Santiniho tvorby váže tedy nejužší spojitost.

Kaple .tv. Anny v Panenských Břežanech: exteriér fnahoře}
a interiér pohled do klenby Idole)
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Břežanská kaple představuje také jednu z prvních
Santiniho realizací, v níž uplatnil symbolismus, vedle
gotismu druhý nejvýraznější znak svého stylu. Půdorys
ve tvaru rovnostranného trojúhelníka souvisel se za
svěcením sv. Anně Samétřetí. Krátce před Panen
skými Břežany navrhl Santini farní kostel sv. Petra a
Pavla ve Slapech u Prahy, jehož stavebníkem byl
zbraslavský opat Tomáš Budecius. Půdorysné a hmo
tové utváření kostelního areálu nej pravděpodobněji
evokuje příhodu z roku 1308, prožitou a zazname
nanou známým zbraslavským opatem a kronikářem
Petrem Žitavským. V uvedeném roce byl Petr obležen
ve slapském dvoře s dalšími osmi mnichy oddílem
loupeživých bavorských žoldnéřů. Aby zastrašil útoč
níka a vzbudil dojem většího počtu obránců, vložil si
na hlavu přilbu a vystoupil na ohradu dvora. Osm
cisterciáků připomíná oktogonální půdorys kostelní
lodi, obránce Petra mansardová „přilba“ věže a patrocinium svatyně, která je obehnána zdí podobnou
hradbě. Filiálnímu kostelíku sv. Prokopa v Chotouni
vtiskl zase Santini podobu džbánku, aby připomněl
víru v léčivost tamního pramene. Barokní verze svatoprokopskc legendy uvádí navíc, že v číši nebo kof
líku proměnil sv. Prokop při setkání s knížetem Oldři
chem vodu ve víno. V roce 1709 vyprojektoval Santini
Dolní hřbitov ve Ždáru, v jehož plošném i hmotovém
uspořádání několikrát opakoval číslo tři jako symbol
Nejsvčtějši Trojice, v jejímž jméně se odedávna uza
víraly testamenty. Ještě zajímavější je současný koste!
sv. Liboria při rezidenci zábrdovických premonstrátů
v Jesenci, tvarem připomínající housle. Sv. Liborius
byl houslistou a léčil revmatiky a nemocné pískem a
kamenem; pacienti mu do houslí kladli různé oběti.
Symbol istni stránka Santiniho děl zesílila pak po roce
1710a vyvrcholila v závěru jeho tvorby. Až několik let
po umělcově smrti dal žďárský opat Vejmluva postavit
farní kostel Navštívení P. Marie v Obyčtově na Čes
komoravské vrchovině. Jedinečná symbolická osnova
však přesvědčuje o realizaci podle dřívějšího San
tiniho nákresu. Svatyně se totiž podobá želvě a podle
posledního ikonologického vysvětleni souvisí tato
výlučná forma se zasvěcením kostela. Želva přešla
z antiky do křesťanství jako symbol dobré manželky,
neboť jako želva nemá jazyk a nikdy neopouští svůj
krunýř, tak je cudná žena - P. Marie - mlčenlivá a
zdržuje se doma.
K mistrovským dílům Santiniho rétorické architek
tury, v nichž naplno a bezkonkurenčně rozvinul svou
schopnost symbol icko-alegorického myšlení, náleží
benediktinský klášterní chrám Nanebevzetí Panny Ma
rie v Kladrubech a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáru nad Sázavou. Pro oba na
vrhl architekt také kompletní umělecké vybaveni inte
riérů, rozvádějící a prohlubující celkovou ideovou kon
cepci děl. O objasnění symbolické struktury těchto
Santiniho realizací se zasloužil přední znalec baroku
Jaromír Neumann, jemuž v případě zelenohorské sva
tyně poskytlo pevnou oporu kázání měřínského faráře
Pachcra. proslovené při slavnostním svěcení roku
1722. Pro Kladruby podobný pramen chyběl, avšak ja
ko metodické vodítko mohly sloužit poznatky ze Žďá
ru. Ikonologie (věda o smyslu výtvarných děl) ukázala.

kami a poutní kostel Navštívení Panny Mane

r

Obyčtov^

že i v tomto směru navazoval Santini na středověk,
kdy bylo možno božské vyjádřit jedině nepřímo alegorií. Gotizujicí formy volil záměrně, protože
nejlépe vystihovaly konvenční symboly sblížením
symboliky tvaru se zobrazujícím principem. Uvedením
do konkrétního uměleckého kontextu vyvolávaly pak
tyto symboly další skryté významy v druhé, alegorické
rovině. V dobových pramenech narazíme na zmínku,
že se na některých Santiniho projektech podíleli i
stavebníci, avšak jejich spoluúčast se mohla nanejvýš
projevit zhotovením neumělého výchozího náčrtu,
nejspíše symbolického půdorysu stavby. Rozhodující
slovo měl ale pokaždé architekt, který vždy podřídil
významové motivy prioritní výtvarné myšlence.
V roce 1719 pověřil Václav Vejmluva Santiniho
projektem poutního kostela sv. Jana Nepomuckého,
pro nějž zvolil staveniště v sousedství žďárského
cisterciáckého kláštera na kopci zvaném Strmá hora či
Černý les. Realizace svatyně sc pak uskutečnila v le

Santinimu se lak nabídla jedinečná příležitost uplat
nit všechny výjimečné složky své tvůrčí koncepce
v díle, jež se stalo jakousi syntézou jeho celoživotního
uměleckého usilování a bohužel i jeho epilogem.
Ikonograficko-ikonologická stejně jako architekto
nická složka této finální stavby je natolik složitá, že
zde může být pouze naznačena. Kopec by! přejme
nován na Zelenou Horu, aby nejen terénní situací, ale
i názvem připomínal místo zničeného mateřského
kláštera. Hora měla vyvyšovat světcovo stavení, jehož
centrálnost souvisela s pradávnými zvyklostmi spja
tými s kultem mrtvých hrdinů. V dispozici, detailu i
vnitřní výzdobě kostela a jej obklopujícího poutnického ambitu zaujímají dominantní postavení útvary
hvězd - pěticípých, šesticípých (svatojánských), osmicípých (cisterciáckých) a deseti-, případně dvanácticípých (mariánských). Oblíbený formální i symbolický
obrazec Santiniho staveb zde doznal maximální apli
kace. Slovo hvězda jsme proto použili také v titulu
našeho příspěvku; výstižně charakterizuje rovněž
Santiniho postaveni v celých dějinách barokní ar
chitektury. Spojení pěticípého půdorysu svatyně s de
seticípým rozvrhem ambitu vyjadřuje už zmíněné
spojeni mateřského a filiálního kláštera, symbiózu sv.
Jana Nepomuckého s P. Marii, která se tu v nesčet
ných variantách opakuje na různých místech a roz
manitým způsobem. Toto spojení uplatnil Santini také
v rovině světelné symboliky, když v kostelním interié
ru zavěsil do zákíenků deseti přízemních arkád lucer
ny vc tvaru šesticípých hvězd a mezi arkády svícny
obklopené pěticemi malovaných svatojánských
Dolní hthHnv ve 2({ůru nad Sázavou

v pozadí šunek lyra

tech 1720 - 1722. Vejmluva představoval jednoho
z iniciátorů kultu tohoto nejpopuiárnějšího a nejoslavovanějšího zemského barokního světce. Stavba
kostela, zahájená ještě před Janovým blahořečením,
byla prvním jemu zasvěceným chrámem na Moravě.
K programovému vyznavačstvi nového patrona vedly
opata i závažné historické důvody. Pozdější světec se
totiž narodil v Nepomuku a první duchovní výchovu
získal v tamním cisterciáckém klášteře, odkud přišli
v roce 1252 mniši, kteří osadili nově založený klášter
ve Žďáru. Jelikož ncpomucký klášter za husitských
válek zanikl, pokládal se Vejmluva za legitimního
pokračovatele v jeho násilně přerušeném díle, což
mělo být stvrzeno a podpořeno Janovým „příchodem“
do Žďáru, kde měl zdejší komunitě zajistit šťastnou
budoucnost. Celá světecká legenda s demonstrací
spojení už neexistujícího „svatojánského“ kláštera
v Nepomuku s klášterem Studnice P. Marie ve Žďáru
se měly obrazit v architektuře poutní svatyně.
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Interiér poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře
ve Ždáru nad Sázavou

hvězd. Mezi pilíři tribuny prvního patra visí deset
zrcadel - jejich počet opět vyvolává P. Marii a zrcad
lení je narážkou na žďárskou mariánskou studnici.
Architekt a stavebník taktéž spekulovali s čísly, ze
jména s číslicemi 3, 5, případně 8, vyjádřenými na
příklad počtem andělských postav na hlavním oltáři.
Číslo 3 naráželo na Nejsvětější Trojici, 5 mělo řadu
významů: před pěti sty léty přišli cisterciáci do Žďáru,
pět šesticípých hvězd se objevilo nad hlavou utonu
lého mučedníka, pět písmen V obsahovalo jméno
stavebníka (WEJMLVWA) a pět písmen mělo latinské
slovo tácu i (mlčel jsem). Spojení uvedených čísel
dávalo věk, v němž došel Jan mučednické smrti (53),
a dobu, po kterou odpočíval jeho neporušený jazyk
v zemi (338).
Svatojánský poutní chrám se na první pohled pre
zentuje jako gotizující, i když se tentokrát jedná
o stavbu na novině, nikoli o obnovu středověké pa
mátky. Gotizující pojetí nezvolil Santini ze zvyku nebo
z romantismu, ale výhradně k umocnění ideového a
stylového výrazu své architektury, která přinejmenším
v tomto případě přesáhla už hranice barokního slohu i
doby. Možno říci, že Santini se přímo musel obrátit
k minulosti, aby mohl překročit výtvarný horizont
baroku a tím ukázat cestu do budoucnosti. Jsme dnes
tedy zcela opačného názoru než architekt Friedrich
Radnitzký, člen vídeňské Centrální komise pro vý
zkum a zachováni stavebních památek, který v sou
vislosti s připravovanou opravou kostela uvedl v po
sudku z roku 1886, že stavba má za základ bizarní
myšlenku, až do nejkrajnějších důsledků musí
působit nanejvýš cizím dojmem, neboť vše je vyvinuto
ve znamení hvězdy sv. Jana Nepomuckého, takže
kostel nelze považovat za vážný architektonický vý
kon. Dodal ale, že je to přece jen unikum a pamě
tihodnost země, a proto je nutno stavbu chránit před
zánikem.
Formální rozbor kostela by jen opakoval zjištění,
konstatovaná již u anenské kaple v Panenských Bře
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žanech, jen s tím rozdílem, že principy raného Santiniho díla byly na Zelené Hoře propracovány s nejzazší důsledností. Východiskem byla opět gotická
katedrála, přetvořená do barokního centrálního útvaru.
V interiéru najdeme volnou variaci mezilodních ar
kád, empor, pásu triforia a stěny vysokého chóru,
zastoupené vysoko vzdutou a světlem zalitou bání
klenby. Již známým postupem skutečné a dojmové
dematerializace hmoty vytvořil tu umělec odlehčený
skelet, jakoby utkaný ze světla, který už není repre
zentací „božského“, nýbrž jeho nadčasovou přímou
prezentací. Podobnou trvající otevřenost mimo tok
Času mají také různé posvátné obrazy a milostné
madony. V tomto směru dosáhla Santiniho architek
tura svého vrcholného smyslu.
Santiniho architektonické dílo, přestože se rozvíjelo
jen po dobu necelého čtvrtstoletí, má úctyhodný rozsah,
který se zdá být současníkovi až nereálný. Umělcovo
autorství bylo totiž zjištěno u sta staveb, přičemž nejsou
vyloučeny další objevy. Ještě důležitější je skutečnost,
že tento odkaz bude zajisté provokovat k dalším a dalším
odborným výkladům. Známý brněnský malíř Jánuš Ku
bíček jednou napsal: „Obraz, který přežije všechna
vysvětlení jako obraz, má v sobě věčné umění.“ Na
hradíme-! i v citátu slovo obraz slovem architektura,
stěží najdeme lepší hodnocení pro Santiniho dílo,
včetně jeho předpokládaného postavení v budoucnu.
Na samotný závěr se pokusíme naznačit určitou
paralelu, která se nám jeví mezi Santiniho architekto
nickým pojetím a současnou architektonickou tvorbou
ve světě, souhrnně označovanou jako postmodernis
mus. Tyto nové tendence, projevující se také v ostat
ních výtvarných druzích, literatuře a filozofii, předsta
vují v zásadě kritickou reakci na modernu, na interna
cionální styl meziválečného architektonického funk
cionalismu, jehož hegemonie se ale udržovala dlouho
po druhé světové válce. Postmoderna sice vychází
z moderny, ale dospívá k její transcendenci, když
odmítá u architektury především její dřívější elitářské
zaměření pouze na tvůrce a znalce, ztrátu vazby s his
torickou tradici, nerespektování lokálního kontextu,
formální uniformitu, redukci na technické a ekono
mické řešení, sémantickou prázdnotu. Teoretikem
postmodernismu se stal americký architekt Charles
Jencks svou základní prací Jazyk postmoderní ar
chitektury. Jako její hlavni znak určil především tzv.
dvojí kódováni, spočívající ve schopnosti postmoderní
architektury spojovat modernu s tradicí, komunikovat
s odbornou elitou i veřejností, kloubit profesionální i
lidové prvky, tedy slučovat rozmanité hodnoty a úrov
ně pro adekvátní uspokojení potřeb složité a rozporné
společenské reality. Do architektury se tak znovu po
půl století vrátily symbolika, metafora, ornament, bar
va, řemeslo, hra, parodie, heterogenita, pluralismus,
hybridnost.
Podrobnější rozbor by prokázal, že řadu těchto
postmodernistických charakteristik je možno volně
aplikovat i na Santiniho architekturu. Už podvědomě
cítíme její formální a ideovou spřízněnost s úsilím
dnešních architektů. Po dlouhém období, v němž
architektura procházela (Jencksovými slovy) násilnou
dietou a upadla tak do jisté formální monotónnosti a

Po um i kastel sv. Jana Hepomuckého na '/.eleně Hoře ve Zdaru nad Sázavou

významové vyprahlosti, vyvstává opět potřeba archi
tektonických děl, která by nás oslovovala, podněcovala
naši obraznost a zvídavost. Nepřekvapuje pak, že

právě Santiniho umělecké poselství soustřeďuje na
sebe stále větší pozornost jako jeden z aktuálních
zd roj ů tvůrčí i nsp i race.
(Půn/> pnt box.)
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FRANTIŠEK LÍZNA , T. J.

Westminsterská přednáška
šiny lidmi toužícími po rychlém zbohat
je mi cti. že mohu
nuti. a jejich plytké a sobecké naděje
v těchto chvílích promluvit k va
brzy vzaly za své. Nyní, po 42 letech,
šemu váženému shromážděni v těsné
o tom svědčí kdejaký kout. Kostely ve
blízkosti Wesminsterské katedrály, pro
směs zejí prázdnotou a chátrají, děti
tože každá země, na její: půdě stojí
katedrála, má kanci pozvedat lidského
zůstávají stále častěji nepokřtěné. Kří
že na polích, stoji-li ještě vůbec, jsou
ducha k nebesům.
neozdobené. bez květin, a tak náhodné
Referát, který v těchto prostorách za
chodce přesvědčuji, že zde lidská srdce
zni, vznikal na faře v malé obci, neda
nemyslí na křiž a Boha. Církev zde byla
leko rakouských hranic, kousek od Mi
téměř umlčena. Začaly chátrat kostely
kulova, odkudje do Vídně pouhých 80
a s nimi pak i domy a v nich jejich
kilometrů. Je to o něco méně než do
obyvatelé. Komunistická estacho/ogie
Brna, hlavního města Moravy, a uvážime-li, že Čechy a Morava patřily před
slibovala ráj na zemi a s nanejvýš zá
vazným biblickým odkazem ráje se hbi
I. světovou válkou do rakousko-uherské říše, jejíž hlavni město byla i'ideň,
tě vypořádala na pár stránkách bez
duchých a frázovitých učebnic. Každá
je z těchto zeměpisných údajů zřejmé,
že tato krajina tvořila přirozený země
tradice, opírající se o ducha předků,
byla pošpiněna, smetena teorií plnou
pisný evropský střed. Osídlení této částí
lidské nadmutostí a pýchy, pohrdáním
sahá do pravěku. Nedaleko zdejšího
vším náboženským, a tak se těžce ucho
kostelíka se nacházejí rozsáhlá arche
vávaná a postupující kultura ducha
ologická naleziště z dob lovců mamutů
sesouvala do trosek, které nás nyni ze
a zde objevená Věstonická Venuše je
všech stran obklopují. Vesnice, ob
pojmem, který je znám vědcům po ce
zvláště v těchto pohraničních oblas
lém světě.
tech, ztratily téměř všechno. Ztráta
Uvědomuji si. że u části posluchačů
samostatností pří hospodaření, způ
může právem dojit k obavám, že jsem
na scestí, mluvim-li zde na konferenci
sobená násilnou kolektivisací. učinila
z dřivé samostatné hospodařících ze
o lidských právech o Venuších, o pravě
kých nálezech. Chci Vás však, dámy
mědělců téměř nevolníky v rukou vede
ni jednotných zemědělských družstev.
a pánové, ubezpečil, že si nelibuji v dlou
Relativní blahobyt, který postupně vy
hých projevech a má exkurse do pravěké
střídal těžké začátky společného hospo
historie je jen cestou ke kořenům, k to
dařeni. byl těžce placen téměř otrockou
mu, abych Vám lépe priblížil misto,
práci a úplnou závislostí na těch, kteří
z něhož mne z ústřední londýnské sekce
družstva vedli. Byli to - a často ještě
Amnesty International pozvali telefonic
jsou - ti, kteři přijali rudou legitimaci,
ky sem do této tak historicky, kulturně
ti. kteří v náboženském smyslu vyměnili
a nábožensky slovutné budovy.
své prvorozenství za mísu čočovice.
Prehistorické nálezy totiž svědčí
Přijeti politickýchfunkcí ovšem nemělo
o tom. že se nepohybujeme po místech,
nic společného s politikou ve smyslu
kde žijeme, jako první obyvatelé, ale že
služby, služby oheim Slo o bezduchý
zde před námi ztvárňovali ducha a
ámy a pánové,

D

tvářnost země naší předkové, a že nalézáme-li v ní stopy něčeho cenného,
svědčí to o tom, že lidský’ duch nebyl
v těchto místech zardoušen brutalitou
a násilím, ale že zkoumaný prostor i
čas byl obydlen člověkem nezotroče
ným, člověkem oslavujícím svým dílem
svého Tvůrce. Platí však i opak.
Krajiny, které byly uchváceny ko
munistickým totalitarismem, jsou po
znamenány hlubokými jizvami zotro
čeni, protože lidská práva v nich byla
pošlapána.
Z oblasti, kde žiji, původně německé
obyvatelstvo bylo vyhnáno. Kořeny vzta
hů k půdě, zemi byly přervány. Kraj byl
dosidlen jen částečně a z převážné vět
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mechanický rituál vykonáváni rozkazů
shora za větší kus žvance. Duchovni
potenciál národa se tak rozmělňoval, a
kdo se odmítal klanět tomuto novo
dobému zlatému teleti, byl potrestán
často úplnou lidskou a společenskou
degradaci. Setkal jsem se např. před
několika málo lety se ženou, která pra
covala v kravině. Denně vstávala ve tři
hodiny ráno a těžce pracovala. Byla to
věřící žena. Nechci posuzoval hloubku
její víry, ale své děti na výuku nábo
ženství nepřihlásila ze strachu, že by ji
vedeni mohlo přeřadit na ještě obtíž
nější a méně placené misto.
Obdobné obavy existovaly prakticky
všude. Mechanismus tlaku totalitní mo

ci pracoval téměř dokonale. S nezměr
ným údivem a se stejným znechucením
jsem v prvních dnech po svém odsou
zení potkával na chodbách věznice na
Borech odsouzené, na jejichž hrudích
se třpytily veliké zlaté, stříbrné nebo
bronzové odznaky „ Vzorných pracov
níků “ í, 11. a NI. třídy. Nestála za nimi
ovšem jen otrocká práce (někdy ta vů
bec ne), ale šlo především o výkonné
udavače a informátory patřičných tříd.
Takoví vězni vycházeli z věznic větši
nou dříve na tzv. podmínečné propuš
těni. často jako placeni agenti.
V této všeobecné duchovně pusté
atmosféře, kdy každý náznak svobod
ného myšlení byl okamžitě tvrdě ata
kován a vedl- byl-lí vytrvalý - kpostup
né lidské degradaci, docházelo k tříbeni
duchů a společnost se polarizovala.
Brutální útok komunistů poté, co
dosáhli moci po puči v r 1948 proti
těm, kteřijinak smýšleli, nahnal mnohé
odpůrce nastupující totality do vězeni.
Někteří z nich byli popravení. V těchto
dnech se objevuji konkrétní čísla. Ofici
álně bylo vyneseno 283 rozsudků smrti,
z tohoto počtu se ocitlo na šibenicích
178 lidí. Zasvěcení však upozorňují, že
toto číslo je nepřesné, neboř v něm
nejsou započítání ti. kteři bylí tajně
umláceni a popraveni ve věznicích i
mimo, rovněž ti. kteří byli zastřeleni na
útěcích z komunistického ráje. Počet
zabitých se střízlivě odhaduje na 8.(100
lidi. Mnoho oponentů komunistické
ideologie bylo odsouzeno k mnoha
letým žalářům. Mezi nejvíce postiženou
složku obyvatelstva patřilo duchoven
stvo, řeholní sestry a aktivní věřící. Jen
knězi, řeholnici a řeholnice .. vyfasova
li " od komunistů celkovou sumu
80.000 let vězeni! Stejně brutálně se
postupovalo též proti zbytkům tzv vykořisťovatelských tříd, proti členům
buržoasie a majetnějším vrstvám oby
vatelstva, zemědělcům a proti inte
ligenci. pokud se nestotožnila s novým
programem.
Tento tlak, který trval dlouho a ne
rozpakoval se hnát lidi na šibenice,
dosáhl svým způsobem svého. Lidé se
snažili být nenápadní, přežit a ve větši
ně se stáhli do soukromí. Ti. co přežili
těžká vězeni 50. let. se vraceli domů
často s podlomeným zdravím, ale též
mnozí již neschopni aktivního odporu
Ostatně jen málokdo na svobodě se
odvažoval s nimi navazovat kontakt.
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Jen tlak Státní bezpečnosti kolem nich
neustávat.
V začátcích 60. let však naštěstí již
začínalo svítat. Brutální tlak postupné
ustupoval. Ne snad proto, že by ko
munisté začínali nacházet lidskou tvář,
ale proto, že se moc v ledasčem pouči
la a začala užívat jemnějších nástrojů.
Již 60. léta jsou obdobím „gulášového
socialismu " a je nesporné, že již v této
době se snadněji zaplňuji mnohé regis
try na Státní bezpečnosti jmény těch,
kteří zaprodali své duše tomuto novo
dobému dáblovi. Rok 1968. zvláště se
svým srpnem, představuje opět novou
kvalitu v novodobé historii ČSR. S pří

chodem tzv. Spojeneckých vojsk v čele
s Rudou armádou - Osvoboditelkou
padl na .. hubu " Socialismus s lidskou
tváří.
Na Hrad se dosadila z Moskvy nová
garnitura pěšáku a vrata vězeni na
bídla svůj nenasytný chřtán pro nové
příchozí. K tradičnímu vzorku politic
kých vězňů normalizovaná justice při
řazovala, spíše po špetkách než po hrs
tech, též bývalé držitele moci: exkomunisty a ty, kteří jinak smýšleli, než
jak dovolovala všemocná strana. Věz
něni politických oponentů se totiž vů
bec jaksi stávalo nepopulárním řeše
ním a užívalo se jen u „ nepolepšitelných ".
Začíná tak další 20leté období věz
nění bez poprav, zato však ještě více
lidí je lámáno mimo vězení. Státní bez
pečnost ve svých úřadovnách a konspiračních bytech pracuje jíž mistrně a
mnohé oběti ztrácejí schopnost roze
znávat přesnou hranici, kde končí dob
ro a začíná zlo. a když podepisuji, ne
vědí často, co Čini.
Celkově vzato, jeví se léta 60. až 70.
jako zvlášť obtížná, protože celková
společenská atmosféra byla velmi po
kleslá. Zdálo se. že lidé v naprosté vět
šině resignovali na samostatné myšleni
před hrozbou moci.
Církev žila v ústrani v defensive a
byla tlačena do ghetta Hierarchická
vrstva byla zcela kontrolovaná státní
mocí, v praktické podobě formou cír
kevních tajemníků ministerstva kultury,
li pak byli přímo řízeni zvláštní složkou
Státní bezpečností. Bylo nemyslitelné,
že by mohli státem prakticky dosazeni
církevní hodnostáři o něčem samo
statně rozhodovat. Jednotlivé diecese
byly vydány na pospas vlkům a byly

prakticky bez pastýřů. Knězi, kteří pů
sobili legálně ve farnostech, nebyli
v dostatečné miře doplňováni mladými,
neboť počet studujících theologie byl
státem omezován přísným způsobem.
„Numerus clausus" také zabraňoval
studiu těch, kteři byli z hlediska so
cialistického státu nepřijatelní. Sám
Jsem se v průběhu 70. let na studium
theologie nedostal s odůvodněním, že
s lak špatným kádrovým profdem (byl
jsem jíž dvakrát vězněn) nemohu stu
dovat na socialistické vysoké škole.
Teprve na samotném sklonku 70. let
dochází náhle, jakoby z ničeho, k stále
výraznější společenské renesanci. Výji
mečně silným impulsem k přechodu
z defensivy k postupné ofensivě proti
tyranské komunistické lži-moci je ná
stup Charty 77.
Hlavním cílem tohoto hnuti je dosa
žení respektování lidských práv, zvláště
v té podobě, jak jsou zakotvena v Zá
věrečném aktu z Helsinek. Od samot
ného počátku vzniku Charty 77 se k ní
přidávalo postupné mnoho křesťanů a
důvod můžeme spatřovat v tom. že ces
ta. kterou si Charta vytýčila, byla křes
ťanům blízká. Měla výrazně duchovni
charakter. Byla to cesta, která odmí
tala násilí, a její cíle nutily ty, kteří se
rozhodli po ni vykročit, ke každoden
ním obětem. Odvažuji sí v tomto místě
tvrdit, že v této dynamice je něco velmi
blízkého evangelijnímu chápání lásky.
Charta 77 byla pro mne fascinující tím,
že se veřejné zastávala utlačovaných,
zatím co naše církev se v tomto směru
ve svém celku kompromitovala sice
vynuceným, ale přece jen antichartistickým prohlášením. Věta apoštola Ja
kuba 2,20: „ Bez skutků z lásky je víra
mrtvá “ naši církev usvědčovala ze sel
hání.
Avšak i v tomto případě zde zůstával
zbytek věrných. Jeden duchovní a dva
dělnicí, sami signatáři Charty 77, v ote
vřeném dopise nesouhlasí s prohlášením
ordinářů CSR a připomínají: „povin
nost biskupů vyučovat věřící lásce k chu
dým a trpícím údům a těm. kteří jsou
pronásledováni pro spravedlnost, a
podporovat také každou společnou čin
nost církve, aby vyrůstala víra a světlo
plné pravdy zazářilo všem lidem " Dá
le naléhají: .. Vaše řeč budiž: Ano, ano
- ne, ne
Připomínají ordínářům, že
v rozhodujících okamžicích představi
telé církvi mlčí, anebo podléhají nátla

ku moci. Kde je církev „sloupem a pilí
řem pravdy?" (Tim 3, 15). „Pojetíspra
vedlnosti vašich mnohých duchovních
odpovídá té ‘spravedlnosti’, kterou za
stávali farizeově a zákonici a kterou
Kristus radikálně odmítá: Neznám vás."
Dopis ordinářům končí touto větou:
„ Věříme, že toto naše stanovisko bude
Vám oporou pro současnost i budouc
nost a že Váš otevřený zápas za spra
vedlnost a základní lidská práva bude
jasné vyjádřen v podpoře těch, kteří
následuji Ježíše odsouzeného a po
plivaného. “ Podepsaní: Tomáš Vlasák,
Václav Diviš. František Vlasák - únor
1977.
V podobném duchu vystupuji na obranu pronásledovaných aktivní laici a
knězi, z nich především ThDr. Jos. Zvě
řina a ThDr. Oto Mádr s okruhem svých
spolupracovníků. Otec Josef Zvěřina
vyzývá tehdy Ještě biskupa - apoštol
ského administrátora dr. Františka
Tomáška, rovněž v únoru 1977, kdy to
hrozilo vězením: „Otče biskupe, za
přísahám Vás, neposlouchejte nikoho —
ani mne - ale Ježíše Krista! Ať se od
hodláte k životu podle pravdy! Vezměte
štít víry, meč Ducha, přílbu Naděje,
brnění bezúhonností, pohotovost Evan
gelia (Ef 6,18). Ujměte se bezbran
ných..., ujměte se hanobených a pro
následovaných: přijměte snad poslední
legální šanci, kterou Vám dávají naše
zákony a mezinárodni závazky, abyste
zachránil církev před hanbou a pozvol
nou smrtí. Tolik se modlíme pro epis
cope nostro Francisco! J. Zvěřina "
Jestliže máme nyní kardinála Fran
tiška. který je symbolem statečného
boje proti totalitě, máme jej proto, že
Jej vymodlíly modlitby Otce Josefa Zvě
řiny a jemu podobných.
Z katolické strany nejvýraznějši po
stavou, která signovala Chartu 77 z řad
laiků, je bezesporu dr. Václav Benda.
Ten na filosojicko-teoretícké bázi pre
cisně artikuloval, před užaslými zraky
svých brzkých věznitelů a k naši ra
dosti, stav a perspektivy českého kato
licismu a jeho možností politické anga
žovanosti ve prospěch polis (obce) ve
studii, Jež nese tento úkol v názvu. Tato
studie měla dle mého názoru podstatný
vliv na formování našich postojů v do
bě ještě velké myšlenkové a praktické
letargie, či nevědomosti, v níž se Církev
nacházela. Všeobecně totiž v církvi
platilo, že „politika je svinstvo“ a an-
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gažovanost křesťanů je v ni nebezpeč
ná. Dr. Benda ve zmíněné studii z 5. I
1979 rozráží tento defensivní kruh, sví
rající křesťanské aktivity, směrem ke
službě polis. Politiku definuje až poe
ticky kouzelně, zároveň však horizon
tálně, jako „závazek hravé a posvátné
péče o záležitosti polis ", přičemž polis
bylo možné definoval jako něco, co
bylo na naší společenské bázi zcela no
vého: šlo o znovunabytý. téměř zapo
menutý smysluplný společenský pohyb,
který byl doposud komunistickou moci
zcela rdoušen a paralyzován. Není divu,
že brzy byl tento náš filosof, v pravém
smyslu křesťanský, poslán na 4 roky za
mříže. Poznali Jsme však zde za těch 40
roků dostatečně dobře, že to, co není
podloženo utrpením, za mnoho nestojí.
Ideje studie začaly žit. Přes četné
oponenty zastávám názor, že od Charty
77 nabral náš národ opět dech. Po
stupné odumírání bylo zaslaveno a celý
vývoj se začíná pozvolně otáčet směrem
ke svobodě. Pozvolně, ale nezadrži
telné. Nejsme domýšliví ani pyšni a
víme, Že naše záchrana spočívala pře
devším v Božích rukou, avšak ony po
žehnaly a zúročily tísice a tisíce pro
bdělých dnů a nocí tisíců nevinně od
souzených bratři a sester ve vězeňských
komunistických lágrech.
Těch 80.000 let a 178 popravených a
umučených a miliony zvednutých rukou
k modlitbě nebylo marných Především
z tohoto zdroje Boži láska vlévala do
rukou a myslí naších nejcennějších
bratři a sesíer ideje a činy, které pro
rážely smrtelné sevření ignorance a
porážely myšlenkové stereotypy frázi
komunistických lži a proroků o šťastné
budoucnosti a vyrážely z jejich rukou
pouta, která nám připravovali. Dr. Jos.
Zvěřina, Oto Mádr a mnozi další s mno
ha odvážnými laiky JAugustin Navrátil)
čerpali ze své věrnosti pravdě a Kris
tovu kříži a tisíce neznámých odpůrců
lžiJim připravovaly půdu.
Tak vznikla i optimistická studie Vác
lava Bendy uprostřed vlády tyranie. Bůh
se opět ujímá vlády v naší zemi. Insti
tucionální církev se postupně zbavovala
zátěže strachu z těch, které starověký
mučedník sv. Irenej posměšně přirov
nával k „ štípajícím komárům Strach,
který nás svíral, začínal povolovat v mís
tech, kde se to vůbec nečekalo. Z vězení
jsme vycházeli ještě více svobodní, než
kdyžjsme tam vcházeli.
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Dalším předělem, který zvlášť pozvedl
vrstvu věřících národa, byla slavná
pouť na Velehradě v roce 1985. Tehdy
na místě, které Je tradicí spojeno s mís
tem, kde působili první věrozvěstové sv.
Cyril a Metoděj, se u příležitosti I IDO
let od blažené smrti sv. Metoděje shro
máždilo kolem starobylé basiliky na
bohoslužbách 250.000 účastníků, a to
navzdory všem snahám stárni moci tuto
pouť co nejvíce oklestit. Když vzhledem
k světovému významu a mínění nebylo
možné tyto oslavy ignorovat, vládní
delegace, Jež se pokoušela z nábožen
ské slavnosti učinit slavnost politickokulturní, byla při projevu sebevědomé
ho ministra kultury Klusáka vypískána.
Projev proti zkreslováni smyslu našeho
putování na Velehrad se setkal s tak
spontánní negativní reakci věřících, že
ministr byl sám brzy z vládní funkce
odvolán.
Od této slavné pouti Církev získá
vala rok od roku na své síle. Útoky
proti aktivistům z řad věřících a proti
těm. kteří veřejně vystupovali na obra
nu lidských práv, byly vedeny s urput
nou houževnatosti dál. ale k předpo
kládanému útlumu aktivit nedocházelo.
Spíše naopak. Tlak vzbuzoval protitlak.
Podpisovou petici za svobodu církve
podepsalo v Čechách, na Moravě a

Slovensku 600 000 lidi. Organisátorem
a autorem byl u nás dobře známý laik,
soukromý zemědělec a železničář Au
gustin Navrátil, otec 9 děti
Mezitím otec kardinál František To
mášek, primas katolické církve, pod
porován již četnými duchovními i laiky,
stále častěji a otevřeněji obhajoval
lidská práva a náboženskou svobodu.
T současné době Je symbolem zápasu
o mravní záchranu národa a je ve vše
obecné úctě i u těch, kteří s námi ne
sdílejí stejnou víru.
Nyni. po listopadu 1989, kdy došlo
ke svržení diktatury v naši zemi týden
po svatořečeni Anežky české, stojíme
my věřici občané před zcela novými
úkoly. Posttotalitni doba, kterou pro
žíváme, nás v mnohém překvapuje a
zaskakuje novosti úkolů, na něž nedo
vedeme vždy patřičné reagovat. Prak
tiky našich bývalých trýznitelů sem a
tam probleskuji v nepříjemné blízkosti
nás samotných a Člověk se musí kajícně
zpytovat, zdali sám vlastni vinou ne
přispěl k tomu, že náš národ se ocitá
téměř na samotném okraji hluboké pro

pasti. Zcela se ztotožňujeme s tím, co
řekl k tomuto problému kard. Frant.
Tomášek kněžim v prosinci 1989: že si
musíme zvykat na život beze strachu a
bez lží, bez zjednodušené představy
dvou front, bez stále zjitřeného ob
ranného pudu. „ Ano, neseme i my kus
vlastní viny, žejsme od nástupu norma
lizace 1968 nepracovali dosti účinně
proti totalitě a nehájili ducha, " Jak
konstatuje ve své stati dr. JosefZvěřina
v Teologických textech redigovaných
Otem Mádrem, které již mohou legálně
vycházet.
I s jeho konstatováním lze pouze
souhlasit. Přiznáním vlastních vin za
čal a nese se duch mravní obrody na
šeho národa v rámci Desetiletí du
chovní obnovy, Jak ji před léty nastínil
dr. Halik. Tehdy Jen málokdo věděl, že
je tajně vysvěceným knězem.
Nyní již třetí rok tak putujeme spo
lečně k hrobům našich světců, abychom
s Boží pomocí v roce 1997 -v roce mi
lenia blažené smrti sv. Vojtěcha - do
spěli k jeho ostatkům. Kleče u nohou
tohoto světce na samém prahu třetího
tisíciletí, má tak náš národ Jedinečnou
šanci vstál z hříchů, z vlastního hrobu
totality, ke svobodě osmera blahosla
venství. Ona vítězí nad každou tyranií.
Blahoslavenstvími nastupuje JEHO
vláda
Končím, vážené dámy a pánové, verši
našeho největšího duchovního básníka,
který svá nejlepší mužná léta strávil
v komunistických věznicích a brzy po
svém propuštění na následky tohoto věz
něni zemřel. Toto jsou slova, Jež uza
vírají rozsáhlou báseň Jana Zahrad
níčka. nesoucí název Znamení mocí:
'Z jeho kostelů rostou domy
z jeho tajemství věda
z jeho poslušnosti svoboda

V jeho jediných rukou zadarmo
dávajících
v jeho žehnajících rukou probodených
jediná opravdová, jediná
skutečná moc a vláda
jediná opravdová, jediná
skutečná vláda nad světem.

* * •
Předneseno ve Westminster
Cathedral Conference Centre ľicloria.
London. 7. 7. 1990, na výroční konferenci
A mnesty International

Litanie
K NEJSVĚTĚJŠÍMU JMÉNU JEŽÍŠ
Pane, smiluj

se

nad námi! - Kriste, smiluj se nad námi! Pane. smiluj se nad námi!
Ježíši, uslyš nás! - Ježíši, vyslyš nás!

Otče s nebes, Bože, - smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože, - smiluj se nad námi!
Duše Svatý, Bože, - smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože, - smiluj se nad námi!
Ježíši, Synu Boha živého, - smiluj se nad námi!
Ježíši, odlesku Otce, - smiluj se nad námi!
Ježíši, jasnosti světla věčného. - smiluj se nad námi!
lelfti. králi slávy, - smiluj se nad námi!
Ježíši, slunce spravedlnosti, - smiluj se nad námi!
Ježíši, synu Marie Panny» — smiluj se nad námi!
Ježíši pře milý, - smiluj se nad námi!
Ježíši obdivuhodný, - smiluj se nad námi!
Ježíši, Bože silný, - smiluj se nad námi!
Ježíši, otče budoucího věku. - smiluj se nad námi!
JežEi, hlasateli velikého úradku spásy, - smiluj se nad námi!
Ježíši nej mocnější, — smiluj se nad námi!
Ježíši nej trpělivější, - smiluj se nad námi!
Ježíši nej poslušnější, - smiluj se nad námi!
Ježíši lichý a pokorný srdcem, - smiluj se nad námi!
Ježíši, milovníku čistoty, - smiluj se nad námi!
Ježíši, milovníku náš, — smiluj se nad námi!
Ježíši, Bože pokoje, - smiluj se nad námi!
Ježíši, původce života, — smiluj se nad námi!
Ježíši, vzore ctností, - smiluj se nad námi!
Ježíši, horlheli o spásu duší. - smiluj se nad námi!
Ježíši, Bože náš. - smiluj se nad námi!
Ježíši, útočiště naše, - smiluj se nad námi!
Ježíši, otče chudých, - smiluj se nad námi!
Ježíši, poklade věřících. - smiluj se nad námi!
Ježíši, pastýři dobrý. - smiluj se nad námi!
Ježíši, světlo pravé. - smiluj se nad námi!
Ježíši, moudrostí věčná, - smiluj se nad námi!
Ježíši. dobroto neskonalá, - smiluj se nad námi!
Ježíši, cesto naše a živote náš. - smiluj se nad námi!
Ježíši. radosti andělů, - smiluj se nad námi!
Ježíši, králi patriarchů, se nad námi!
Ježíši, mis lže apoštolů, - smiluj se nad námi!
Ježíši, učiteli evangelistů, - smiluj se nad námi!
Ježíši, sílo mučedníků, - smiluj se nad námi!
Ježíši, světlo vyznavačů, - smiluj se nad námi!
Ježíši, čistoto panen, - smiluj se nad námi!
Ježíši, koruno všech svátých, - smiluj se nad námi!
Milostiv nám bud, - odpusť nám. Ježíši!
Milostiv nám bud, - vyslyš nás, Ježíši!
Ode všeho zlého - vysvabad nás. Ježíši!
Od všelikého hříchu - vysvabadnás. Ježíši!
Od svého hněvu - vysvobod nás. Ježíši!
Od úkladů dublových - vysvabadnás. Ježíši!
Od ducha smilného - vysvabadnás. Ježíši!
Od věčné smrti - vy svobod nás. Ježíši!
Od nedháníTvých vnuknutí - vysvabadnás. Ježíši!
Skrze tajemství svého svátého vtělení - vysvabad nás. Ježíši!
Skrze své narození - vysvabad nás, Ježíši!
Skrze své dětství - vysvabadnás. Ježíši!
Skrze svůj božský život — vy svobod nás, Ježíši!
Skrze své práce - vysvabadnás, Ježíši!
Skrze svou smrtelnou úzkost a své utrpení - vysvabadnás, Ježíši!
.Skrze svůj kříž a svou opuštěnost - vysvabad nds, Ježíši!
Skrze své smrtelné mdloby - vysvabadnás, Ježíši!
Skrze svou smrt a svůj pohřeb - vysvabad nás, Ježíši!
Skrze své zřivých vstání - vysvabad nás, Ježíši!
Skrze své nanebevstoupení - vy svobod nás. Ježíši!
Skrze své ustanovení nejsvětější Svátosii oltárni— vysvabadnás, Ježíši!
Skrze své radosti - vysvabadnás, Ježíši!
Skrze svou slávu - vysvabadnás, Ježíši!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - odpustnám, Ježíši!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - vyslyš nás. Ježíši!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa. - smiluj se nad námi, Ježíši!
Ježíši, uslyš nás! - Ježíši, vyslyš nás!
Mouiwib st.

Pane Ježíši Kriste, jenž jsi řekl: „Proste a dostanete, hledejte a naleznete, tlucte a bude Vám oievřeno," prosíme, uděl nám
žádajícím vroucnost své božské lásky, abychom Tě celým srdcem, ústy i skutkem milovali a Tehe chválili nikdy nepřestávali
Dej, Pane, abychom svaté Jméno Tvé ustavičně ctili a je zároveň milovali, poněvadž nikdy svého vedení neodnímáš těm,
které vyučuješ své opravdové lásce; jenž žiješ a kraluješ na věky vžkův.
Amen.
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rudolf TĚSNOHLÍDEK

Jindřich Jůzl
RUDOLF TÉSNOHLÍDEK bývá prezentován pfedevšfm jako autor knih pro děti, „autor humorného
vyprávění o zvířecích a lidských osudech...“ (Ecykloped.
slovník lil., Academia 1982). Je sice také jmenován a hod
nocen jako básník, publicista aped., ale tato vrstva jeho díla
stojí mimo hlavní pozornost. Slovník českých spisovatelů
(ČS 1964) dokonce uvádí, že „skutečným uměleckým
činem se stala teprve Liška Bystrouška...“ (!) Připomeňme,
že tuto knihu, respektive texty k Lolkovým kresbám, napsal
na příkaz šéfredaktora brněnských Lidových novin. VI. Ko
vářík např. nezmiňuje básnické dílo vůbec (Literární toulky
Moravou, Albatros 1985), ba ani B. Václavek (Čes. ist. XX.

- VI. Orel 1935) nejmenuje žádnou básnickou
tvorbu, jako by ani nebyla, a Fr. Buriánek (Čes. lit. 20. stol.

století

- Orbis 1968) činí zrovna tak. Podstatně objektivnější
k Těsnqhlídkovu dílu je až slovník Čeští spisovatelé 19.
a počátku 20. století (ČS 1982)-. „Těsnohlídkovo literární

dílo vytvářejí dvě vrstvy navzájem značně odlišné...“ První
vrstvou je lyrická tvorba, naplněná Těsnohlídkovým by
tostným pesimismem, druhou pak činnost publicistická
a tvorba pro děti. Kuncův Slovník soudobých českých spi
sovatelů (Orbis 1946) podává rovněž poměrně obsáhlý
portrét Těsnohlídkův, ale jak zde, tak vc slovníku z roku
f 982 a i jinde jsou některé malé nepřesnosti.
Oba dva uvádějí, že se R. Těsnohlídck narodil 7. 6. 1882
v Čáslavi jako syn rasův. Jeho otec byl však domkař, měl
menší hospodářství a zmíněnou činností si jen občas přivy
dělával. V obou slovnících je vyvozeno, že to mělo vliv na
Těsnohlídkův „životní pocit společenského vyděděnce“ (ČS

1982), „společenské vyřaděnosti“ (Kunc 1946); tuto úvahu
pokládám za spekulativní. J. Hrabák (R. Tésnohlídek - Melanírich 1982) celou záležitost obchází poněkud povšech
ným hodnocením „byl jiný než ostatní...“, ale klade důraz

na skutečnost, že Těsnohlfdek trpěl od mládí tělesnou va
dou, krátkozrakostí, což mu muselo působit různé problé
my a nepříjemnosti. Zmíněný „komplex z dětství“, působící
zjevně na Těsnohlídkův pocit méněcennosti, zdůrazňuje
i B. Golombek ve své - první těsnohlídkovské - monografii
Rudolf Tésnohlídek (Orbis 1946).
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Těsnohlídck byl třikráte ženat: poprvé se „zlatovlasou
studentkou“ Jindrou Kopeckou, jíž říkával Kaja, a uváděno
je také literární jméno Nikésonté. Ta zahynula na jejich
svatební cestě v Norsku (1905): Kunc uvádí, že „osudnou
náhodou nad norským fjordem", VI. Kovářík tvrdí, že se
„zastřelila... v norské rybářské vesnici“, ve skutečností
zemřela v hotelu, při večerním odstrojování, když si pohrá
vala s malým revolverem, jejž neustále nosila u sebe.
Kolem tohoto úmrtí vznikly různé dohady, způsobené
Těsnohlídkcm samotným, protože jím líčené podrobnosti
této události byty značně protikladné. Smrt první ženy
Tčsnohlídka hluboce zasáhla, věnoval jí nejen básnickou
sbírku Dav (1923), ale tato trpká zkušenost se promítá do
všech jeho pozdějších prací...
Zastavíme se na okamžik u tohoto úmrtí; J. Hrabák se
přiklání k tomu, že to byla sebevražda. Zdůvodňuje ji „de
kadentními náladami doby“. Přesněji působí rozbor skuteč
ností B. Golombcka: dokládá, že Tésnohlídek zřejmě vůbec
neviděl, jak se celá věc, nešťastná náhoda, udála, jsa plně
zabrán do zkoumání jízdních řádů. (Zase ta krátkozrakost!)
Dámský browning, který Kaja nosila, by! brán jako hračka,
musela to být opravdu neuvěřitelná náhoda, že rána byla
smrtelná. Připravená a rozmyšlená sebevražda to rozhodně
nebyla! Těsnohlídck měnil své výpovědi proto, že sám
nevědě), jak k výstřelu došlo. Posléze změnil i údaj časový:
Kaja sc střelila večer - a R. Těsnohlídck psal A. B. Dostá
lovi (redaktoru Zlaté Prahy) ještě z Molve: „Píši Vám z da
lekého smutného kraje - moje Jindra zemřela v úterý rá
no...“ (!) (Dopis datován 30. 7. 1905.)
Zaznamenejme zde ještě to, co říká A. Pražák („Vzpo
mínka na R. Těsnohlídka " - sborník Na paměť R. TEsnohlídka,
1928); v den sňatku pravila: „Podle písma má žena násle
dovali muže, ale v tomto případě následuje muž ji...“
A. Pražák doporučoval manželům cestu někam na jih, do
Afriky, a Jindra, když s Pražákem osaměli (!), řekla: „Tam
na jih, to by byl život, tam na sever, to bude smrt!“ (!!) Zdá
sc nám poněkud záhadné vědomí (předvědomí) fatálnosti
Těsnohlídkovy ženy, nevíme, jak by bylo lze vysvětlit tato
slova... Při pitvě bylo zjištěno, zřejmě se s tím tajila (?), že

Až mine tato NOC

PORTRÉT BÁSNÍKA
měla pokročilou tuberkulosu... R. Tésnohlídck sám hodnotil
zmíněnou osudovost, již trochu s odstupem, takto: „Je 10
někdy horší než závrat' - my chtěli na zimu do Tunisu, po
severu jih. T<tk ne musí človek mlčky uklopýtul přes ktimíitky.“ (Zdůraznění J. J.) (Dopis A. B. Dostálovi 28. J1. 1905
z Prahy)

Roku 1909, čtyři léta po Kajinč smrti, se Tésnohlídck
oženil s Annou Kutilovou, tehdy osmnáctiletou, a o rok
později sc jim narodil syn. O tomto vztahu však mnoho ne
víme, ačkoli (rval nejdéle - rozvod 1916. Syn Milan by)
zpočátku svěřen otci (!), později, kvůli výchově, sc vrátil
k matce.
Potřetí (1924) si Rudolf Tésnohlídck vzal učitelku Olgu
Vařickou, oil let mladší; toto manželství bylo velmi
šíastně. TčsnohJídck však celý život trpěl různými depre
semi a psychózami, které sc v závěru života staly nesne
sitelnými, měl halucinace a vidiny... 12. I. 1928 sc zastřelil
v brněnské redakci LN, zanechav na stole tento lístek:
„Nehněvejte sc, že to bylo lady. Nechtěl jsem jí zkazili
hnízdečko, vždyť mám ji do poslední chvíle neskonale rád!
A zde jsem prožil dvacet let!” í u této smrti, této prokaza
telné sebevraždy, sc zastavíme zevrubněji. Tésnohlídck
myslel na sebevraždu delší dobu. (Závěť jc datována 9. 8.
1927.) Psychické problémy se stupňovaly, nebylo možné je
překonat... 13. 1. 1928 vychází v LN ráno článek „Padlý
bojovník”, podepsaný zkratkou -B.- : „Stín tragického osu
du vždy sc tyčil za jeho postavou...” Ve stejném čísle píše
A. Novák („R. Tésnohlídck zemřel”, pod zkratkou A. N.):
„Obviňoval známé i neznámé, že ho hypnotisují, proná
sledují, nutí do sebevraždy.“ A ještě A. Novák: „Dnes po
poledni nedovedl R. Tésnohlídck již odolat! vábničce lovce,
přicházejícího sc smečkou stínů od řeky podsvčlní. a šel za
jejím zvukem.“ Tésnohlídck si s největší pravděpodobností
přečet) v ranním vydání LN. v den sebevraždy, následující
inzerát - „Nervosní, neurasthenikové, kteří trpí podráž
děností. slabostí vůle, energie, ponurou náladou, omrzeiostí
života, nespavostí, bolestí hlavy, stavy úzkosti a stísně
nosti... žádejte bezplatnou bružurku.Jak asi působil tento
trapný komerční text naTčsnohlídkovu psychiku? Byla prá-
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vě toto ta poslední kapka, že se o několik hodin později roz
hodí vytáhnout revolver? Střeliv se, „povsial, těžce zraněn
přese) několik místností a požádal o pomoc“. „Ředitel LN

(...) zastal ho při úplném vědomí...“ (LN 13. I. odpoledne,
článek „Tragedie manželů Tčsnohlídkových“, zkratka -olo-)
B. Golombek zaznamenal v knize Dnes a zítra (Praha 1944}
Tčsnohlídkovu větu těsně po události — „Spalně jsem

mířil..." Těsnohlídek by! ihned převezen do nemocnice, té
měř neustále při vědomí (i), při převozu prosil, aby k němu
nepouštěli jeho ženu (?!), a ta ho opravdu již nespatřila. Po
kus o operaci se ukázal jako marný, Těsnohlídek zemřel
v odpoledních hodinách. „Snad v tu chvíli, kdy psal posled
ní slova na rozloučenou, cítil záchvěv klidu. Uvědomoval
si, že se neděje nic hrozného. Že je to prostě naplnění jeho

Koja

Pension v norském Vestnes, místo Kajiny sebe('^vraždy
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vlastního verše: a do ticha se mlčky ponoříme.“ (LN 13. I.
odpoledne, článek „Těsnohlídek soudničkář“ pod zkratkou
-cv.-) Olga Těsnohlídková přijala smrt svého muže velmi
klidně, odebrala se do bytu a otrávila se plynem. Byla nale
zena o den později Těsnohlídkovým švagrem. Olga zane
chala dopis své matce, v němž důrazně žádá o společné
zpopelnění se svým manželem.
R. Těsnohlídek napsal osobní dopis šéfredaktoru LN
A. Heinrichovi, je datován 12. I. 1928 (!). Je natolik zají
mavý, že ho citujeme z větší části. Stejně jako u osudových
slov, která Kaja pronesla před cestou na sever, zůstávají zde
neosvětlené otazníky, nahrávající různým interpretacím.
„Nemohu Vám smlčcti itejzávažnějšť bolest svého osudu,

vždyť prolo Vám vlastně píši, abyste mne nepovažoval zu
špatného. Stál jsem na jiném rozcestí. Nc sám. Bylo tam
označení cest: Till praesten a Till Luege. Přeložila mi ta
označení, protože jsem jim ještě nerozuměl: Ke knězi,
k lékaři. Dodala: abys věděl, kam jiti, kdyby se něco stalo.
(...) Ráno jsem stál u okna na chodbě a vyhlížel jsem vůz,
který nás měl vezli k jihu. Nevěděl jsem, že vůz nepřijede.
A když jsem sc vrátil vyburcován z čekání, nalezl jsem
smrt. (...) Spálil jsem ty pozůstatky (tj. deník a zápisky)
poměrně nedávno na úpěnlivé prosby ženy, která mi dala
netušené mnoho štěstí. Kdyby byla pochopila, byl jsem
klidný do posledních svých chvil, které by byly vyhlížely
jinak než. tato,“ (Všechna zdůraznění J. J.)

TĚSNOHLÍDEK ROKU 1906 NASTOUPIL

novinářskou dráhu - nejprve jako redaktor
Moravského kraje, od r. 1908 v Lidových novinách. Zde
pracoval až do smrti jako fejetonista a referent ze soudní
síně. Byl iniciátorem vánočních Stromů republiky, tento
zvyk „přivezl“ právě ze skandinávských zemí, při těchto
příležitostech se vybíralo na chudé... Jeho prvotinou jc
próza Nenie (1902), následovaly Dva mezi ostatními (1906),
Květy v jíní (1908). V roce 1916 publikoval svůj první
román Poseidón, v roce 1920 vyšla dnes nej populárnější
Liška BystrouSks. V r. 1922 vyšly hned tři jeho práce:
baladická próza Paví oko, „dickensovská" Kolonia Kutejsík
(poctěno státní cenou) a Čimčirínek a chlapci. Groteskně
fantastický román, umístěný do r. 2924, byl publikován
roku 1925 pod názvem Vrba zelená. O rok později publi
koval monografii o Demánově - Tčsnohlídck stál u objevení
těchto jeskyní a při jejich zkoumání. Připomeňme ještě
veršovanou pohádku o sokolském sletu Zlatě dni (1926),
Nové království (1927) a humoresku Cvrček na cestách
(1927). Posmrtně vyšla pohádka o vzniku Demänovských
jeskyní O zakleté Lúůance (1937) a v r. 1942 byly ukázky
jeho soudničkářského umění shrnuty do publikace Pade
sátka Lidových novin. Tčsnohlídck těsně před smrtí začal
pracovat na úpravě pamětí Jana Wclzla, které vyšly r. 1928
pod názvem Eskymo Welzl.

Ill

TÉSNOIILfDEK VYDAL za svého
života 14 knih; nepočítáme tedy Es
kymo Wclz.la, posmrtně vydanou básnickou sbírku a po
hádku. Nepočítáme obrovské množství sloupků, fejetonů
a soudniček v LN. Můžeme říci, že Tčsnohlídkovo dílo
a rozsah jeho působnosti není malý ani zanedbatelný, právě
naopak.
A přitom na téměř celé jeho dílo bylo postupem času
zapomenuto... Nedočkal se žádných reedic, ani souborně
vydaného Díla. Do dnešních dnů jc pamatována Liška
Bystrouška, dílo jistě velmi kvalitní i populární, ale domní
váme sc, žc dílo netypické pro celou jeho tvorbu, ba ani

R. T pětadvacet ilety

nesměrodatné pro jeho umělecké směřování. Tím sc však
zabývali nechceme.
Chtěli bychom sc zabývali právě nejvíce opomíjenou
vrstvou Tčsnohiídkova díla - básnickou tvorbou. Jde
především o dvě, již zmíněné, básnické sbírky: Den (Fr.
Borový 1923) a Rozbitý stůl (Fr. Borový 1935).
Sbírka Den shrnuje 60 básní z lei 1917-22, uvádí Kunc
(1946); ve skutečnosti obsahuje sbírka 50 básní a jejich
vznik není v knize datován, ale protože se nejvíce vracejí
k události z roku 1905, jc pravděpodobné, žc úmysl byl zde
již dříve. Rozbitý stůl jc ohraničen lety 1925-27 a musíme
si uvědomil, žc zůslal pouhým torzem; Tčsnohlídck nepro
vedl konečný výběr básní, editor (M. Novotný) citlivě zařa
dil jen ly texty, které byly autorem samotným označeny buď jako Stůl nebo Rozbitý stůl - a doplnil báseň Na roz
loučenou.
Tčsnohlídck bývá někdy zařazován do generace anar
chistů (Kunc 1946); za studií na pražské filosofické fakultě

se Tčsnohlídck stýkal s literární anarchistickou družinou
kolem S. K. Neumanna, s ním pak králky čas pobýval v re
dakci Moravského kraje, ale s anarchismem příliš spojen
nebyl a orientoval sc brzy jinak a jinam. Samozřejmě v jeho
básních najdeme nejen tendence anarchistické, ale přede
vším ovlivnění impresionismem a dekadencí, a kdybychom
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chtěli jít ještě dále, snad i Máchou („A dávné lásky zašlý
list...“ - báseň Svítání na jaře, Den). J. Hrabák konstatuje,
že „Těsnohiídkova generace nastupovala mezi symbolis
mem (O. Březina) a pragmatismem (K. Čapek)“. K symbo
lismu má Těsnohlídck dosti blízko, opakovaně používá
symboly a motivy jako den, duše, stůl, smrt apod. Zřetelný
je také jeho vztah ke K. Tomanovi.
Domníváme se však, že by bylo omezením Tčsnohlídkovy osobnosti, kdybychom ho měli nutně někam řadit
a „škatulkovat“. Tak jako jíně výrazné osobnosti, které jsou
ncšíastnč přiřazovány k nějakým tendencím a směrům, stojí
Těsnohlídck samostatně, možná i osamoceně v literárním
vývoji a pod tímto úhlem pohledu ho budeme také nahlížet
a interpretovat.

IV
_JL_

T

„Tak hořko jc nám dvěma...“ (Smutek poledne). Jc přitom
zajímavé, že ojediněle vyjadřuje autor i svou sílu, ba vzdor
- „Jsem nezlomen. Žal, hořkost ani zradu / Dnes necítím.“

(Modlitba). V některých básních sc pak (paradoxně) vyvíjí
od tragiky k jistému smíření. Např. báseň Hymnus těla (víz
citát „Už nejsem člověkem...“) vyznívá takto: „Tvé zřítel
nice hasnou. Noc jde odevšad. / Do jejích hlubin zvolna
sestoupíme, / Do lázně krve své a po ní oblékáme / Zas
touhy čistý šat.“
Všimněme si obrazů, které hovoří přímo o aktu Kajiny
smrti - ..Na prsou nemám smrtící té rány, / (...) To by! jen
těla klam.“ (Noc-Prolog). „Úzká jc naše stezka / Jak sečná rá
na od včera" (Rozcestí). Souvisí s tím, jaké nejasnosti vznikly
kolem tragické smrti, i tento verš? - „A co jsem zamlčel, to
moře poví rybám.“ (Poslední pozdrav trosečníkův)

V BÁSNICKÉ SBÍRCE Den jc přímá

a jednoznačná dcdikacc: ,,1’amátcc
mrtvé“. Sbírka má sedm oddílů, které jsou pevně stavebně
skloubeny: Noc - jedna báseň. Svítání - devět básní. Ráno
- devět básní. Poledne - dvanáct básní. Soumrak - devět
básní. Večer - devět básní. Noc - jedna báseň. Úvodní

i závěrečnou Noc chápeme jako prolog a epilog k celé
sbírce, jde o dvě protikladná vyjádření (Ženy proti Muži),
zároveň ve významu souznějícím - Noc (Prolog), monolog
ženy: „Já mrtva nejsem. Hleď jak se usmívám!“; Noc
(Epilog), monolog muže: „Ty mrtva nejsi, ty sc usmíváš.“
V Rozbitém stolu najdeme podobný útvar; jde o básně
Stárnutí muže a Jaro bolesti - i zde stojí proti sobě dvě
monologické básně - Muž: „Až jednou potkám ji v klo
bouku oranžovém...“ Žena: „Potkáš mne v klobouku blan

kytném...“ V první básni sc pracuje s refrénem - který jc
pro Tčsnohlídka typický - „i když ji nespatřím...“, ve druhé
jc refrén „Já nevěděla... žc miluji té posud, svůj život, smrt
a osud.“
S tímto schematem dvou vyhraněných monologů, kdy jc
druhá osoba přímo apostrofována a kdy se replikují stejná
slova i obrazy, sc setkáváme jen dvakrát, potom jc jednou
monolog vystavěn bez apostrof a totožných replik; jde
o báseň Poslední pozdrav trosečníkův (Muž) a Poslední
pozdrav trosečníkovi (Žena) vc sbírce Den. Všimněme si

vzájemné posice těchto dvou básní, umístění mluvčích.
Trosečníkem života jc zde muž, posílající „poslední po
zdrav“ ženě, jež není už na tomto světě. Ona mu právě
odtamtud dává znamení. Tento vztah charakterisuje i báseň
Smutek poledne - on je tím, „jenž sc ptá“, a ona tou, „která
odpovědi udílí...“ Poznamenejme také, žc mnohé básně jsou
psány v l. osobě feminina.
Bylo by lze snadno nalézt hodnocení, žc jde o básně
milostné: „Sbírka Den byla svatebním darem paní Olze...“
(B. Golombek). Texty sc skutečně vztahují k ženě, ale vc
všech vztazích, pocitech a posuncích cítíme podtón sub
jektivní bolesti, zmaru a smrti. Odvážíme sc říci, žc i kdyby
nedošlo k tragické smrti první ženy, Těsnohlídck by napsal
podobně uhrančivě pesimistickou sbírku; jistěže byl touto
smrtí jeho pocit prohlouben, plně si ho uvědomil, byl zde
však vždy a ozýval se odevšad...

11

(Všechny následující citace jsou zc sbírky Den):
„Jak boží muka jsem já samoten, / jež na rozcestí stojí.“
(Zornice), „Já... mrtev zpola dále musím žiti.“ (Svítání na
jaře), „Už nejsem člověkem. Už nevím, zdali žiji.“ (Hym
nus těla). Někdy vztahuje tento tragický pocit i na ženu,
básně jsou v plurálu: „Úzká jc naše stezka...“ (Rozcestí),

ľnliíľhlrim. skutečná předloha Těxnohlútluny literární postavy

Zaslavíme sc (aké u vývoje některých motivů; jsou velmi
protikladné, vyjadřujíce přitom nejen úzkost z této protikladnosti, ale zároveň snahu překonat ji: „Chci zapomenout
cest, všech nádraží a mol...“ (Úsvit), „Tu zapomínám cest,
všech nádraží a mol...“ (Ráno), „Jak chladné ruce máš?“
(Tiché jitro), „Nech( chladné ruce máš, přec ovinou mou
šíji..." (Ráno). Báseň Jitřní cesta začíná veršem „Ta cesta
údolím“, po které následuje běžný, „optimistický" popis
přírody. Báseň Rozcestí je uvozena stejně („Ta cesta údo
lím!“). Verš však pokračuje: Jak bylo na ní temně! (...) Já
mlčím dnes. Vždyt chladnou tvář mi položila k tváři. / Má
družka, dávná, Jedová...“
Ústředním motivem jc prvek DNE, nejprve jen jako sou

část a doplnění obrazů (Jarní den“ - Zornice, „Cudná jsi jak
den“ - Polední měsíc, „na roli stojí den" - Den za obzorem
apod.), později v sobě lento leitmotiv zahrnuje i celkovou
charakteristiku: „Dny proměnili v noc a lebe ve svůj sníh.“
(Píseň ženy), „Než den jc noc. A den a noc jc rok...“ (List
A. Sovovi), Jediný, velký, bílý boží den.“ (Noc-Epilog).
Sbírka jc naplněna neustálým tápáním, pochybováním,
stavěním nepatrných jistot, znovubouráním; Tčsnohlídek
vrší různé teze a antilezc, disponuje jimi, procházejí vývo
jem ponořeny, vynořují sc v nové, obvykle strašlivější po
době...
Symbolem, který Tčsnohlídek nepoužívá příliš často,
a přitom tušíme, žc právě o to jde především, je obraz
DUŠE. Vedle znehybnčlého a neosobního konstatování

„Duše jak v září tůň, lekavých pstruhů lázeň...“ (Mlcčka) sc
objevuje jiné, „aktivnější“: „Nosím tě v duši své...“ (Píseň
stesku). Jinde přikládá i určité hodnocení, přiznává sc,
dovolává se duše: „Já váhal, duše má...“ (Cesta na večer),
„...duše má, nestyď se za nahotu..." (Rozloučení). V jednom
případu vztahuje svou duši obecněji, na duši lidskou,
a aposirofujc ji: „Ty, duše lidská, strneš v tom čistém pláci
temných krůpějí / A ústa bolesti v polibku loučení jsou ne
výslovně sladká.“ (Večerní mír).
Učiňme ještě k této sbírce poznámku vcrsologickou. Tčs
nohlídek se v celé své tvorbě drží tradičního sehe matu; vždy
píše v přesně oddělených strofách, básně mají tuto stavbu:
tři osmi veršové (nebo sedmi veršové) strofy a jedna - závě
rečná - čtyřveršová (či tříveršová). Vždy dodržuje také rým
- obvykle střídavý, obkročmý či sdružený, nebo jejich kom
binace -, jen v jediném případě sc od nich odchýlil (v Roz
bi rrM stolu). Zvláštností této sbírky jc gratlcké uspořádání.
Každý verš začíná zásadně velkým písmenem, bez ohledu
na to, zda pokračuje v normální větě nebo zda již jc věta
ukončena. Někdy Tčsnohlídek, kvůli zachování rýmu, pou
žívá i přesahu: „Vc chvíli posvátné ať nejsme víc než křídly /
Bělostných holubic, jež vlní horkem zřídlý / Vzduch parných
polední a zvonů těžkých hlas.“ (Předobrazení).

▼
V Rozbitém stolu sc znovu setkáváme s jed
ním ústředním motivem. Chápeme jej jako symbol, zastu
pující jiné skutečnosti a vztahy.
Tčsnohlídek touží zřetelně po nějaké jistotě. (Ncní-li uve
deno jinak, citace ze sbírky Rozbitý stůl.) : „Nic nechtěl

Posriihbí, skutečná předloha hrdiny Těsmthlídkova stejnojmenného
románu
jsem než stůl, kde usedneme spolu.“ (Počátek všeho). Z to
hoto pevného místa sc odvíjejí další souvislosti, stůl je mě
řítkem věcí a dějů - „Svět proměnlivý jc.. I Stůl bez pro
měny jc...“ (Můj stůl). Chápe stůl dokonce jako přítele, svůj
protějšek, hovoří s ním a svěřuje se mu - Jen jemu přizná
vám sc, kdy sláb jsem byl a chybil...“ (Přátelství) - a chápe
jej i jako jistou osudovost, určenost... (Co u Tésnohlídka
nebylo osudové?): „Proč jsem srdce své do jeho středu
přibil...“ (Přátelství).
Ve sbírce Dun najdeme báseň List Antonínu Sovovi,
v Rozbitém stolu Lisí Karlu Tomanovi. Zatímco Lisí A. So
vovi bychom mohli nazvat vyznáním („Chtěl bych vám říci
bolesti své půl...“), v nčmž sc znovu vrací k smrti své ženy
- „Pod sluncem půlnočním čeká na mne mrtvé prach...“,
v Listu K. Tomanovi sc jedná o méně výraznou báseň,
hovořící o Tomanových verších. V Listu A. Sovovi dokon
ce žádá, aby (Sova) jemu zatlačil oči, jako to on učinil své
„lásce ubohé“. V Listu K. Tomanovi sc sám sebe ptá, zda
„přesadil... rúži / když příhodný byl čas?“, tj„ zda něco uči
nil, když to bylo právě třeba. Přitom k Tomanovi Tčsnohlídka „poutalo staré přátelství“ (J. Hrabák) a Toman včno-
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i v Rozbitém stolu nalezneme duši, ne duši nehybnou ani
duši obecněji lidskou, ,jcn“ duši, která „smutná je jak liják
na horách“, a novou naději, jež se začíná naplňovat (násle
dující verš) - „a zítra, lásko má, se vděčně vrátím k tobě.“
(Píšťanské elegie).
Před závěrečným textem Na rozloučenou, který chápeme
jako básnickou závěť, je zařazena - paradoxně - báseň
Štěstí. Hlavou se nám mihne „pochybná“ otázka: On a „štěstí“? V básni Ráno (Den) nalézáme: „Štěstí se jen
bojím.“ Těsnohlídek chápe to, co přijde, za den svého živo
ta. Ví, že den teprve přichází...... Je přede dnem...“, říká
v Noci obžínkové. A v básni Štěstí: „Až mine tato noc... /

své štěstí vyvedu na výlet sváteční...“
„Jsem vánočnímu stromu podoben, / kterému na náměstí
dal jsem z dlažby růst.“ Těmito slovy se začíná báseň Na
rozloučenou, nalezená v zásuvce stolu. „Dál sloužil nemohu
(...) Jdu domů, do země. Je konec mojí pouti... (...) ...nechť
všichni odpustí mi... (...) Čas můj se přiblížil a káže, bych
se vzdálil.“
(Závěrečné troj verši):

„Můj obraz vrátí se a do svátků vám svítě
o vlídnou vzpomínku vás plaše zaprosi.
To na svět přijde Bůh a bude vaše dítě."

V okamžiku, kdy se Rudolf Těsnohlídek pevně rozhodl
odejít z tohoto svčta, přestala pro něho existovat hranice
mezi skutečností a snem, ilusí a realitou... a ztratila lak
jakýkoli význam. Jeho noc v té chvíli minula. Řekněme ješ

E. T, - pn.dednífotografie
val v Melancholické pouti jednu báseň Kaje („Za Kajou“).
Zobou uvedených Listů však prosvítá vřelejší, upřímnější
vztah, i když nikoli osobní, právě k A. Sovovi (!?).
Je problematické určit, zda se Těsnohlídek, mluví-li o že
ně, obrací ke své třetí manželce, nebo zda se znovu vrací ke
své Jindře: „Mne líbal na tvář lodný kraj, / v srdci jsem ránu
nést hlubokou, živou...“ (Paní Ersebét). V básní Říjen
nalézáme pak např. toto sousloví - „hvězdo severní..., ticho
ledové...“ Zdá se tedy, že Těsnohlídek se už nikdy nevy
manil z té zdrcující události, jež ho ranila tak hluboce, že
o ní musí psát, musí se neustále „svěřovat papíru“, musí...
aí chce nebo ne: „A já tu vzpomínám na ncjkrásnčjší z žen,
/ kterou mi osud dal a která u mne byla, / když klíčil smutek
můj...“ (Píšťanské elegie).
Těsnohlídkův pocit bezmezného tragična se prohlubuje
a dostupuje vrcholu, autor začíná pomýšlet na sebevraždu.
Svůj pocit vztahuje nejen na sebe, ale i na svět kolem; čteme-)i takové verše, neubráníme se nevzpomenout si na další
autory, i pozdější, na Zahradníčka. Halase, Palivcc a jiné...
„Svět propadá se v sen a sen je téměř nic.“ (Můj stůl);
„...jdu z bodu mrtvého a v mrtvém bodu stanu...“ (Můj
stůl); „Proud řeky dlouhý je a kalný jako den
„...bolest
němá je...“ (Píšťanské elegie). Dokonce i stůl, který byl mu
neochvějnou jistotou, tuto dimensi ztrácí...... Stůl, jenž
prázdnotou se leskne.“ (Obraz). V básni Druhá prosba čte
me: „Já všem svým nejdražším jsem ušetřit chtěl bolu... (...)
Já připomínal si,... že velká láska má ve městě vyhlíží si /
šat nový... (...) Což smím ji zklamati (...) smím na tu heb
kou tvář (...) položit (...) vdoví závoj černý?“ Tady cítíme
pocit bezradnosti; zpola naplňovaná touha odejít ještě není
tak silná, neprevažuje zcela, Těsnohlídek je na pochybách,
ptá se; v básni Na rozloučenou pak uvidíme, že tam byl již
rozhodnut pevně a neochvějně.
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tě šeptem, žc Těsnohlídkova posmrtná maska, jeho tvář, je
naplněna klidem a mírem, usmívá se lehce, je uvolněná
i soustředěná v pokoře a naslouchání.
(Básně v Rozbitém stolu jsou znovu přesně strofický vy
stavěny, většinou ve stejném schématu jako ve sbírce Den,
jen ojediněle autor toto schema převrací a začíná králkou
strofou - např. iřívcršovou - , po které následují dvě dlouhé
- např. sed mi veršové. Jsou zde tři výjimky: v básni Paní
Ersebét tři dvanáctiveršové strofy, v básních Stárnoucí muž
a Jaro bolesti tři šestiveršové strofy, také báseň Na rozlou
čenou, zařazená editorem, má nepatrně jinou strofickou
stavbu. Básník opět používá obkročmý nebo sdružený rým.)

VI
▼

KRATCE SE ZASTAVÍME ještě
u tří dalších básní, mimo sbírky. Bá
seň Dvě písně jc z pozůstalosti, nedatována, přiřadili by
chom ji snad k období Rozbitého stolu; báseň Pozdě večer
(LN 13. I. 1928 ráno) pochází z posledních dnů života,
stejně jako Těsnohlídkův sobotní rozhlásek.
Báseň Dvě písně jc rozdělena do dvou samostatných
oddílů. Po několika verších zjistíme, komu jc text určen,
o kom „jc řeč“: „Noc mlčenlivá, únorová l bolí mne jako
tvoje slova... (...) Z včerejška housle zpívají mt / o tobě,
plavovlasá...“ Už není mrtvá žena a on naživu, už to není
pozdrav odtamtud sem nebo naopak, jc to srozumění a sply
nutí......Měsíčná zář a ticho leží / na tobě, na mně, na obou
šťastných...“ (Zdůraz. J. J.) Takovou polohu bychom ve
sbírce Den stěží našli!
Báseň Pozdě večer byla psána v podobné chvíli jako Na

rozloučenou. Tčsnohlídek je se svým rozhodnutím sro
zuměn, ale upostrofuje motiv zcela opačný: „Můj živote,
u tvého stojím bíle prostřeného lože..." Vždy, tedy i zde, se
zjeví obraz ženy (Kaji nebo Olgy?) - „Tu, kterou milujeme,
snad bychom uviděli, i až do polí by vyšla kytici si sbírat..."
Tčsnohlídek nechal na stole spolu se „vzkazem redakci“
také svůj pravidelný sobotní rozhlásek - „žertovný, veršo
vaný fejeton“. Ačkoli byl psán těsně před smrtí, představuje
zcela jinou, naprosto protikladnou polohu k básni Na
rozloučenou. B. Golombek sc domnívá, žc „nic nccharakterisujc rozpor mezi básníkem a žurnalistou (Zdůraz. J. J.)
lépe než právě tyto dvě básně“. Rozhlásek je až patologic
kým úkazem, vzpomencmc-Ji Těsnohlídkových pesimistic
kých textů: „Až dám sbohem životu, / Kéž mne rozhlásek
můj přečká / aspoň jednu sobotu. (...) Není nad veselý šti
pec / V slzavém údolí měl by jinak člověk tipec; (...) ...jsem
nyní! nebožtíků kamarád."

ské práce, která připoutala Těsnohlídka ke skutečnému ži
votu, byl by opravdovým outsiderem naší literatury.“
(J. Hrabák, zdůraz. J. J.)
Tčsnohlídek nebyl nikdy schopen vřadit se do normální
ho „běhu života“, byl psychicky nevyváženou osobností,
ale jeho skutečným Životem byla právě POESIE, byla
skutečným obrazem jeho DUŠE, byla rozměrem, kterým
byl schopen vnímat SVÉT. U Tčsnohlídkovy osobnosti

pohodlně na Lišku Bystroušku? „Myslím, žc nebýt novinář

jsme svědky identifikace života a básně... (Co by psal
Lautréamont místo Zpěvů Maldororových, kdyby nebyl
bláznem? - R. Jakobson) Novinářská práce, kterou nastou
pil zpočátku kvůli zachování existence, ač se mu později
stala oblibou, představovala masku, s níž mohl žít na veřej
nosti, před světem, jenž nikdy nepochopí lakové osobnosti,
jakou Tčsnohlídek bezesporu byl! Bez básnické tvorby by
zůstal outsiderem naší literatury!
J. Hrabák v podstatě vytýká Těsnohlídkovi, že „nešel
s dobou“. „Tčsnohlídek vydává své básně o Kaji v letech, kdy
už naše poezie řešila jiné, závažnější - zdůraz. J. J. - pro
blémy: Wolker měl za sebou Těžkou hodinu, Neumann kon
cipuje Rudé zpěvy...“ Existují závažnější problémy než ty,
jež tlumočí ncjvnilřnčjší a nejautentičtější pocity? Tčsno
hlídek nezůstal pozadu za svou dobou, jak sc snaží J. Hrabák
předvést v souvislosti s proletárskou literaturou, naopak:
používaje sice tradičních formálních prostředků, ty jsou však
jen „dekorativní“, svou dobu předstihl. V jeho textech sc
nesetkáme např. se sociálními vlivy; Tčsnohlídek takovým
tendencím „ušel“ a jeho poesie se klene přes různé směry
a proměny básnických poetik až třeba k poválečné tvorbě...
Tčsnohlídek nezůstal „jedním mezi ostatními“, nebyl
„ušlápnutý“ (J. Hrabák), byl hluboce svůj, pokoušeje sc
sdělit nám své nejosobnější prožitky a pochody, překlenout
propast mezi „básnickým a lidským chápáním světa“, dát
nám svůj svět.
Nikdy nebyl a nebude „básníkem davu", ale „básníkem
jedince“, který ho občas „vytáhne“ ze zapomnění. A právě
lakový básník nezmizí jak mraky nad lesem, ale zůstane;
dav sc stočí kamkoli, ale jedinec se pracně a úzkostlivě do
stane výš...

POZNÁMKA

VYBRANÁ LITERATURA

l. Cituji-li jiný pramen, uvádím u první citace jméno
autora, název díla, nakladatelství a rok vydání, dále jen
autora knihy, což znamená, že citát je z publikace, jež je
poprvé zmíněna.
2. Kuncův Slovník soudobých českých spisovatelů nahra
zuji při citaci označením Kunc 1946, slovník Čeští spiso
vatelé 19. a počátku 20, století nahrazuji ČS 1982.

Golombek, B.: Rudolf Těsnohlídek (monograjie, Orbis,
Praha 1946)

VII

VE SBORNÍKU Na
dolfa TŘSNoitttoKA

pamRí

Ru

zaznamená

váme tři hodnotící poznámky k jeho tvorbě.
„Tvůj Den bude teprve objeven, ta malá, zapadlá skříňka
lyrických klenotů.“ (K. Z. Klíma - „Řeč nad rakví Rudolfa

Těsnohlídka“) - Eduard Bass v příspěvku „K osudu R. Tčsnohlídka“ poznamenává: „Padl, zanechávaje literární dílo
jedinečné hodnoty...“ - A Arnc Novák: „Kniha Den, daleko
nedoceněná.“
Jak jsme již řekli v úvodu, na Tčsnohlídkovu básnickou
tvorbu, a nejen na ni, bylo zapomenulo. Je to však „chyba“
autorova, nebo „chyba“ naše? By) Tčsnohlídek tenkrát
vůbec pochopen, jc chápán dnes, red ukujeme-li jeho dílo

Hrabák. J.: Rudotj Těsnohlídek (monografie, Melantrich,
Praha 1982)
Nu parněf R. Těsnohlídka (Vzpomínky a pozdravy - vl. ná
kladem MUDr.J. Loužil v Jaroměři, Jaroměř a Brno 1928)

5. Při citacích poesie uvádím v závorce název básně, při
čemž je předem v textu jasně uvedeno, z jaké knihy citace
jsou.

Slovník soudobých českých spisovatelů (J. Kunc - Orbis,
Praha 1946)

PRAMENY

Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století (ČS, Praha 1982)

Těsnohlídek, Rudolf: Den (ľr. Borový, Praha 1923)
Rozbitý stůl (Er. Borový, Praha 1935)

Literární pozůstalost R. T. v Památníku písemnictví, Praha

Korespondence: R. T. Hugo Kosterkovi (1904-07). A. li.
Dostálovi (1905-08), redakci Zlaté Prahy (1904 - 05).
Arnoštu Heinrichovi (1928)
Lidové noviny. Urno

Slovník českých spisovatelů (ČS. Praha 1964)

Encyklopedický slovník 1H. (Academia, Praha 1982)
Kovářík. Vladimír: Literární toulky Moravou (Albatros.
Praha 1985)
Václavek, Bedřich: Česká literatura XX. stol. (VI. Orel,

Praha 1935)
Buriánek, František: Česká literatura 20. stol. (Orbis,

Praha 1968)
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Pohřeb R. T - 1928 v Brně:
(nahoře) na rohu Solniční a České - auto s rakví
(dole) smuteční kondukt na Jobově třídě - květinové dary nesou členové ČS obce sokolské
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PŘEDE DNEM A NA STŮL OPUŠTĚNÝ
LIST KARLU TOMANOVI

NOC
Já mrtva nejsem. Hled, jak se usmívám!
Na prsou nemám smrtící lé rány,
již, miiý můj, sám sebou křižovaný,
kdys u vidčls. To byi jen těla klam.
Já mrtva nejsem, vždyť se usmívám,
já směji se; to šťastna jsem, že netrpíš.
Ne, nebuď se, já léta již, ty chvilku teprv spíš.
Fjord modrý je a Lauparenský fjeld
jak tenkrát v slunné noci léta svítí.
Tu zachce se vždy vstát a k tobě, milý, jiti.
Vždyť stále vidíš modrý fjord a fjeld.
Já mrtva nejsem, motýl dokonal,
jejž ty jsi k růžím na skráň mrtvé dal.

Já mrtva nejsem, hleď jen, milý můj!
1 ty se usmíváš, co nad tebou se skláním,
Tvá Jindra někdejší, a mizím v šeru ranním.
Již musím jít. Můj pramen pozdravuj,
mé modřiny a mlýn. Buď s Bohem, milý můj.
Jak tehdy jdu. Proč bála jsem se žít?
Já svítím ve snech tvých, v mých Lauparenský štít.
Já mrtva nejsem. Tys co kdy miloval,
v tom žiju já, jsem půvab všech těch krás,
jež v životě jsi za mne vyhledal.
Motýlem jsem, jejž k růžím tys na skráň mrtvé dal.

LIST ANTONÍNU SOVOVI
Chtěl bych vám říci bolesti své půl,
básníku moudrý jako v září sad,
však nemám sil. Mám večer, stín a chlad,
mám jizvu v mysli své a hrobu zbyl mi důl.
kterého nespatřím. Jsem obrán vichřicemi,
jsem zpola vyvrácen a ve studené zemi
pod sluncem půlnočním čeká mne mrtvé prach.

Jak pod štěp úrodný na křižovatkách cest,
já, poutník zbloudilý, k vám obrátil bych krok.
Než den je noc. A den a noc je rok
tam v šíři mrazivé, kde zrá jen zrní hvězd.
Po pláni vítr jde a hyne v žlutém sítí.
Já bratrem jeho jsem a znovu zatlačit!
chci oči uhaslé, jež oživují v tmách.
Ty, které žily jako stébla trav,
z mé krve rostouce nad zemitý můj žal,
ty léta pozdravy pod srp svůj podzim vzal.
Až ztichnou salaše a zmlknou zvonce krav,
až pastýř naposled zazpívá na polané,
pak, lysý kámen, zvednu prázdné dlaně
a řeknu obloze, ať ptákům dá z nich pít.

Snad básník moudrý jako v září sad
mne pochopí, a jak já - verši svými mé lásce ubohé, on oči zatlačí mi.

(Drn. 1923)

Dubnový déšť se měkce rozezpíval
a verše Tvého spád mi připomněl
ten přítel mladosti, jak tys jím někdy býval.

Déšť zpívá dnes a já v něm touhou planu
jít po hlase, jenž v sadech třešňových
bělá se pod stromy a ve verších zní tvých.
Zda vyoral jsem v jarním, rosném ránu
jen brázdu jedinou, zda přesadil jsem růži,
když příhodný byl čas? Ci bezejmenný byl
z dědiny robotník u pánů na popluží?
Dnes město práce, pokory a dýmu,
kde melancholik svoji končí pout,
o tobě hovoří a zatlel černý troud
zas jiskrou krvavou. Dnes oplakává zimu
nynější přítel můj a na sklo oken dýchá
šeď mlhy perlivou, kam od půlnoci vzkaz
tajemný psával prst do mrtvých květů ticha.

PANÍ ERSEBÉT
Máš kolem boků skvělý pás,
dvacet v něm rubínů bohatě září,
hradů tvých dvacet ničí čas,
tisíce slzí tvou stékalo tváří,
tisíce písní na rtu tvém
chví se jak růžový jabloně květ,
však hory ivé i štědrá zem
proč mlčí dnes o paní Erscbét?
Nad piešťanským mostem hvězdy planou v tmách,
kráčím sám a tiše šumí zdola Váh,
běží vlna s vlnou sta a staletí
a slovenskou zemi chová v objetí.
Zní z dávna ke mně báje hlas
o kráse ukrutné čachtické paní:
jí dívka černý češe vlas,
šíj se jak duhový oblouk níž sklání
a zatím číhá skrytý kal,
by mladosti dívčí ulomil květ.
Zda v lázeň krve vykoupat
sc půjdeš zas, paní má Erscbét?
Nad piešťanským mostem hvězdy planou v tmách,
kráčím sám a tiše šumí zdola Váh,
běží vlna s vlnou sta a staletí
a slovenskou zemi chová v objetí.
Já v lásce ženy hledal ráj,
okouzlen bloudi) jsem pustinou lživou,
mne líbal na tvář ledný kraj,
v srdci jsem ránu nes’ hlubokou, živou,
dnes kolem vane mír a klid,
v nádheře jarní zas koupe se svět,
v čachtický hrad já chtě) bych jít,
bych spatři! stín paní své Ersehet.
Nad piešťanským moslem hvězdy planou v tmách,
kráčím sám a tiše šumí zdola Váh,
běží vlna s vinou sta a staletí
a slovenskou zemi chová v objetí.

KLADE SE PAPRSEK JAK DLOUHÁ, CHLADNÁ STŘELA.
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MĚL JSEM DOBRÉ LIDI RÁD. SEBE NEJMÍŇ
STÁRNOUCÍ MUŽ
Až jednou potkám ji v klobouku oranžovém
a vyhýbajíc plaše po mně podívá se,
já pokořím se její vroucné kráse,
i když jí nespatřím;
tak v dubnu chladném květy slunce cítí,
by( bylo za mrakem a nezasvítí.
Až uslyším, že nové lásce žije
a že jí právě tak jak jamí šaty sluší,
snad smutek proletí mou starou duší,
i když jí nespatřím;
však nad svou nahotou ať v studu klopí brvy
mě svléci nemohouc a v své mne nosíc krvi.
Až jednou potkám ji v klobouku oranžovém,
jak. sok můj zoufalý já v hněvu ncodplivnu,
já Šťasten oddechnu a na ni vesel kývnu,
když pak ji spatřím zas;
tak blažen vznesu se jak štěpu haluz mladá,
jež kvetla růžově. Je zralé ovoce a padá.

ŠTĚSTÍ
Nemůže usnouti a nechce se mu spáti.
Nechať je konejším, vždy oči otevírá
a pohled mlčící se znovu začne ptáti.

Vždyť kvetou javory a štěstí po mém boku
v nich vidí vážných světlonošů řad,
jenž zvykem prastarým nás vyšel uvítat,
s pochodní skloněnou a s oddaností v oku,
vždyť průsek smrčinou je známým úvozem,
jenž u nás počíná a za nímž končí zem.
Až mine tato noc a rozední se všude,
své štěstí vyvedu na výlet sváteční,
kde duby se jmelím nad mýtinami ční,
kde jitro zářivé a všecko modré bude.
Tam značku podléštck si vyhledáme kdesi
u cesty pro pěší k útulně v podnebesí.

NA ROZLOUČENOU
Jsem vánočnímu stromu podoben,
kterému na náměstí dal jsem z dlažby růst.
Jak on jsem země syn a miloval jsem den
svým srdcem raněným i tichou prosbou úst,
jak on jsem vyrůstal, bych dobru jiných sloužil,
až vykoupí mne hrob a v světle budu stati
zas dětsky nevinný, až slzy budou táti,
jež z cizích očí setříti jsem toužil.

Mne blesk se dotekl a tak mne osud líži),
že úder sekery skon trpký osvětlí;
já rostl pro bolest a nikdy neublížil.
Kéž v svátém pokoji kmen poražený tlí!
Dál sloužit nemohu. Jsem unaven a zmučen
tou mračnou nízkostí, jež kořeny mé hroutí.

Jdu domů, do země. Je konec mojí pouti,
je konec modlitbám, jimž by) jsem léta učen.

Své lásce děkuji, že po boku mi žila,
co já se nakláněl a v nitru zvolna chřadl,
jí stokrát děkuji, že dar svůj uložila
do chudé pokladny; nechť odpustí, že padl
strom vedle jejích cest, nechť všichni odpustí mi,
jež zasáhl můj stín a do chladu je halil.
Čas můj se pfiblížH a káže, bych se vzdálil.
Tu píseň poslední si zpívá bratr zimy.

Můj obraz vrátí se do svátků vám svítě
o vlídnou vzpomínku vás plaše zaprosi.
To na svět přijde Bůh a bude vaše dítě.

(Rozbitý stůl; posmrtné - 1935)

V. M. M.

Onen svět
At já někdy kosti složím,
rozhláskem si vzpomenu
na Lidovky v městě božím.
Až dám sbohem životu,
kéž mne razhlásek můj přečká
aspoň jednu sob ti tu.
Abych neškaredil stránku,
o pečlivou korekturu
pěkně prosím pana Blanku;
občas kazil se mi rým,
rovněž rytmus rozlámal se,
COŽ byt pra mne špatný šprým.

Let koho jsem tady zlobil,
však už zlobit nebudu,
vyjídám si. ca Jsem drobil.
Jestli ostrý byl máj žert,
řekněte xi spokojeně:
Zaplať pán bůh. v za i ho čerti
Skromně bral jsem honoráře
za nevděčnou lopotu
phidČ verse v potu tváře.
Nyní věčnou neděli
budu světit, jak se sluší,
nad hvězdami s anděly.
Věřte, konec všecko spraví,
jak už kdysi Shakespeare řek’.
Žijte blaze, budit zdrávi,

zdráv bud smích a ztrať se hněv,
třeba divný pták jsem býval,
labuti též zpívám zpěv.

Není nad veselí štipec!
V slzavém lom údolí
měl by jinak člověk tipec;
měl jsem dobré lidi rád.
selte nejmíň a jsem nyní
nebožtíků kamarád.
Ne budiž vám utajeno.
Že jsem pseudonym si zvolil,
abych skryl své drsné jméno.
Mám se dobře, vůkol klid.
Pozdravuje známé Václav

Mrákotíoský Monolit.

(Poslední Rozhlásek, klerý nalezli redaktoři Lidových novin
dne 12. 1. 1928 po polcdnách vc stole mrtvého R. T&nohlídka)

A JSEM NYNÍ NEBOŽTÍKŮ KAMARÁD
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Litanie.
K UTRPENÍ PÁNĚ
Pane, smiluj se nad námi! - Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás! - Kriste, vyslyš nás!

Otče s nebes, Bože, - smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože, - smiluj se nad námi!
Duše Svatý, Bože, - smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože, - smiluj se nad námi!
Ježíši, jenž jsi nás mírou nej vyšší miloval, - smiluj se nad námi!
Ježíši smutný až k smrti, - smiluj se nad námi!
Ježíši krvavým potem zalitý, - smiluj se nad námi!
Ježíši vlastním účedníkem zrazený, - smiluj se nad námi!
Ježíši, jako zločinec zajatý a svázaný, - smiluj se nad námi!
Ježíši, křivě obžalovaný a odsouzený, - smiluj se nad námi!
Ježíši posmívaný a bitý, - smiluj se nad námi!
Ježíši méně než lotr ceněný, - smiluj se nad námi!
Ježíši důtkami rozdrásaný, - smiluj se nad námi!
Ježíši tmím korunovaný, - smiluj se nad námi!
Ježíši k smrti odsouzený, - smiluj se nad námi!
Ježíši, beránku k zabití vedený, - smiluj se nad námi!
Ježíši hřeby na kříž přibitý, - smiluj se nad námi!
Ježíši, na kříži posmívaný a tupený, - smiluj se nad námi!
Ježíši žlučí a octem napájený, - smiluj se nad námi!
Ježíši hlavu v smrti naklánějící, - smiluj se nad námi!
Ježíši kopím probodený, - smiluj se nad námi!
Ježíši, smíření naše, - smiluj se nad námi!
Milostiv nám buď, - odpusť nám, Ježíši!
Milostiv nám buď, - vyslyš nás, Ježíši!
Od všelikého hříchu - vysvobodnás, Ježíši!
Od hněvu, nenávisti a všeliké zlé vůle - vysvobodnás, Ježíši!
Od všeliké pýchy - vysvobod nás, Ježíši!
Od marné žádosti očí a těla - vysvobod nás, Ježíši!
Od nekajícího srdce - vysvobod nás, Ježíši!
Od náhlé a nenadálé smrti - vysvobodnás, Ježíši!
Od věčného zavržení - vysvoboď nás, Ježíši!
Skrze svůj krvavý pot - vysvoboď nás, Ježíši!
Skrze své bolestné bičování - vysvoboď nás, Ježíši!
Skrze své potupné tmím korunování - vysvobodnás, Ježíši!
Skrze svůj těžký kříž - vysvoboď nás, Ježíši!
Skrze své hrozné ukřižování - vysvobod nás, Ježíši!
Skrze své svaté rány - vysvobodnás, Ježíši!
Skrze svou přehořkou smrt - vysvoboď nás, Ježíši!
V den soudný - vysvobod nás, Ježíši!
My hříšníci - prosíme Tě, uslyš nás!
Abychom se sami nad sebou slitovali a sami nad sebou plakali, - prosíme Tě, uslyš nás!
Abys nám skrze své přehořké utrpení a svou smrt hříchy odpustili ráčil, - prosíme Tě, uslyš nás!
Abychom skrze sílu Tvého kříže tělo, svět a ďábla přemáhali, - prosíme Tě, uslyš nás!
Abychom hříchu odumřeli a ve svatosti a spravedlnosti povždy kráčeli, - prosíme Tě, uslyš nás!
Abychom denně na sebe brali svůj kříž a Tebe následovali, - prosíme Tě, uslyš nás!
Abys nás ve všech bolestech a protivenstvích skrze svůj svátý kříž tčšiti a chrániti ráčil, - prosíme Tě, uslyš nás!
Abys nás skrze svou smrt v hodině naší smrti sil i ti ráčil, - prosíme Tě, uslyš nás!
Abys nás skrze svůj kříž do své slávy uvésti ráčil, - prosíme Tě, uslyš nás!
Synu Boží, za nás ukřižovaný a zemřelý, - prosíme Tě, uslyš nás!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - odpusť nám, Ježíši!
Beránku Boží, který snímáš hříchy svčta, - vyslyš nás, Ježíši!
Beránku Boží, který snímáš hříchy svčta, - smiluj se nad námi, Ježíši!
Ježíši, uslyš nás! - Ježíši, vyslyš nás!
Pane, smiluj se nad námi! - Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad námi!
K. Klaníme sc Tobě. Pane Ježíši Kriste, a dobrořečíme Tobě,
V. Neboť skrze svůj svaty kříž, svět jsi vykoupil.
MotX-EME SE.

Pane Ježíši Kriste, Tys vyšel z lůna svého nebeského Otce a na dřevě kříže jsi prolil svou předrahou krev na odpuštění
našich hříchů. Prosíme Tě pokorně, obmyj nás ve své svaté krvi a přijmi nás v den soudu do věčných radostí;
jenž žiješ a kraluješ na věky věků v.

Amen.
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Aj keby nejestvovalo nebo, neje
stvovalo peklo a nejestvoval
žiadny očistec, chcela
by som Teba, ó môj
Bože - nadovšetko
z celého srdca
milovať. “

.

A. K.
E.

KRÍŽ na ceste

Klemens Brentano
vo svojom predhovore k „Horkému
utrpeniu nášho Pána Ježiša Krista“
napísal, že Anna Katarína Emmerichová
je ako KRÍŽ NA CESTE.
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I
Ľuboš Svetoň
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Páter Limuerg (zomrel r. 1854), dominikánsky kňaz,
býval po zrušení svojho kláštora v Miinstcri (vo svojom ro
disku) v Diiimene, kde bol od r. 1912 až do smrti blaženej jej

spovedníkom, V roku 1813 bol v tejto funkcii potvrdený
generálnym vikárom.
PÄ1ER Kari. Erhard SchmöGer (zomrel 14. 8. 1883) bol od
roku I 850 redemptoristickým kňazom v Garsc na Inne

v Hornom Bavorsku. Na základe manuskriptov Brentana
a dr. Wcscncra a biskupských aktov z Münstcru zverejnil

životný príbeh a vízie Kataríny Emmcrichovcj.
Augustiánsky páter Chrysanths (zomrel r. 1812) bol
spovedníkom v kláštore Agnetenberg v Diiimene, no pre

duševný stav blaženej nemal velké pochopenie.
... A MNOHÍ INÍ.

Dedina Flamschen leží vo vzdialenosti asi pol hodiny
pešej chôdze od Cocsfcldu a tri od Diilmcnu. Jc rodiskom

blaženej.
Coesfeld s hlavným farským kostolom sv. Lambcrtiho.

V tomto kostole sa od 8. storočia nachádza až z Palestíny
prinesený a do vidlice sformovaný zázračný krucifix. Údajne

ho poddaným Saska daroval cisár Karol Velký. V cocsfcldskom jezuitskom kostole sa u blaženej v roku 1798 objavili
rany tŕňovej koruny.

Atutu Katarín« Ľmmerichová. uupustiánka v Diiimene

KRÁTKO O OSOBÁCH A MIESTACH:
Anna Katarína Emmerichová sa narodila 8. septembra
1774 vo Flamschcnc, zomrela 9. februára 1824 v Diiimene.
Bola dcérou maloroíníka, do školy chodila štyri mesiace.

V rokoch 1786-1789 pracovala ako služobná vo Flamschcne, v rokoch 1791-1793 pomáhala šičke v Cocsľcldc, ďalšie

roky slúžila v rodine coesfeldskćho kantora a organistu. Od
18. septembra 1802 až do marca 1812 bola mníškou v kláš

tore Agnetenberg v Diiimene, po zrušení kláštora bývala na
troch dúlmcnských privátoch.
K(.emf.ns Brentano, známy nemecký básnik, sa narodil

v Ehrenbrcitsteinc, tiež ako K. Etnmcrichová 8. septembra, ale
o štyri roky neskôr od nej, v rodine velkoobchodníka z Frank

furtu nad Mohanom. Od septembra 1818 až do februára 1824

(okrem niekoľkých kratších prerušení pobytu) žil v Diiimene
a zapisoval vízie blaženej. Zomrel 28. júla 1842 u svojho brata,
lekára v Aschaffcnburgu. Etnmcrichová ho nazývala „pútni

kom“.
Dr. Franz Wilhelm Wesener, krajský lekár v Dülmcne.
opatroval chorú a od 23. marca 1913 až do 3. novembra 1819

písal o nej denník. Až do jej smrti bol stále v jej blízkosti.
Sám zomrel r. 1832. Jeho syn. vládny radca Dr. Herman Wc-

sener, bol v roku 1858 prizvaný k otvoreniu hrobu blaženej.

Gertruda Emmerichová, mladšia sestra blaženej, mala

vcími prísne vystupovanie, od augusta 1813 až do augusta
1821 bola jej opatrovatefkou a zastupovala ju v domácnosti.
Kantor SöniCiEN z Coesfeldc bol tým, u koho blažená tri

roky slúžila. Jeho dcéra Klára Sôntgcnová vstúpila clo kláštora
augustiánok v Diiimene súčasne s Katarínou Emmerichovou.
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Karol Vrtký odovzdáva starým Sasom Coesfeldský krít.
Katarína je najväčšou uctievatefkou tohto krtia,
.lei prvý biskup Ludper kúte pred ním.

Dülmen jc miestom, kde bl úžená prežila skoro 22 rokov;
od 18. septembra 1802 v augustiánskom kláštore Agnetenherg (založený 1471) a po jeho zrušeni' (1812) na prízemí,
na prvom poschodí a opäť na prízemí v troch domoch.
O Dülmenc píše básnik Brentano pod vplyvom svojich

prvých dojmov z roku 1818 takto: „Je ro malé provinčné
mestečko..., kde sa v podvečer pred väčšinou domových vrát
doja kravy. Väčšina ľudí nosí dreváky, žiaľ, aj kostolník. Deti

na ulici pribehnú ku každému okoloidúcemu a pobozkajú mu
ruku. Ženské práce pozostávajú z potných prác a prác

v záhrade, máčania, trepania a česania ľanu, tkania a bie
lenia plátna a dokonca majetné meštianske dcérky sa tu

obliekajú ako inde slúžky. V celom meste nie je žiadne
krajčírstvo, každý nosí, čo má, kým to nedotrhá. A napriek

tomu je tu Hlavná poštová ulica a letná rezidencia mediatizovaného vojvodu z Croy-Dúlmenu s JÔ-členným služobníctvom dvora. Popri tom všetkom sa tu hovorí, že za

posledných desať rokov tu neobyčajne vzrástol luxus a upad
la morálka."
... A VŠEUKDE INDE.

ŽIVOTNÝ PRÍBEH
„Jej živor bol plný mieru a jej

celá bytost plná trpezlivosti

a dobroty. “

(Brentano,

na

Pokxjvú .siredu 1821)

Anna Katarína Emmcrichová sa narodila 8. septembra

1774 vo Flamschenc. V rodičovskom dome slúžila jedna
dymom začiernená izba ako obývačka i kuchyňa zároveň. Na
jednej strane tejto miestnosti bola doštená stena, za ktorou

obyvatelia domu spávali, z druhej strany micstnosí hraničila
so stajňou, z ktorej mohol dobytok nazerať do obývačky.

Katarítiiii Jakubský farský kostal s krstiteľnicou,
Z ktorej sa znovuzrodila ako požehnaná
ich už dicta podporovať nebude. Anna Katarína naskoršic
sama povedala, že ju rodičia často hrešicvali, nikdy ju však

Vedľa stajne bola ešte malá komôrka (rozmerov 1,5 krát

nepochválili ako ostatných súrodencov. „Považovala som sa

2 metre), kde pravdepodobne neskoršie spávala Katarína.

preto w najhoršie dieta na svete, a bolo mi často úzko, ako

Tamojšie okolie jc jednotvárnou rovinou bez akýchkoľvek

keby som u Moha bola zle zapísaná. “

prírodných krás, ba ani história len kraj nepreslávila. Anna

Takéto tvrdé zaobchádzanie s dieťaťom a jeho potláčanie

prišla na svet ako piate z deviatich delí, spolu boli šiesti

malo za cieľ udržať ho ukryté pred verejnosťou, pretože už od

bratia a tri sestry. Najstaršie dieťa sa narodilo v roku 1766,

mala bolo požehnané neprerušenými víziami. Už ako päť

najmladšie v roku 1787. Otec Bernhard Emmerich bol prie

ročné diela malo zjavenia v bdelom stave a v ktorúkoľvek

merným maloroľníkom, ktorý nádeníčil u ostatných gazdov.
Matka sa volala tiež Anna a zomrela v roku 1817 ako vdova.

dennú hodinu a pri akejkoľvek práci, bez toho, že by ho to

Malá Anna bola od prírody slabučká, napriek tomu dostávala

každoročne odohrávali všetky historické udalosti, o ktorých

prísnu výchovu a už od svojich piatich rokov musela na

sa zmieňuje 12 článkov apoštolského vierovyznania - stvo

priľahlom poli pásavať kravy. Ak otec pracoval na poli,

renie sveta, anjelov a ľudí, zhrešenie a tak ďalej. Ukázali sa

nejakým spôsobom rušilo. Napríklad pred jeho očami sa

musela mu prinášať rôzne veci, ba dokonce občas viest aj

mu všelky svaté miesta v Palestíne, história mesta Jeruzalem

koňa. Otec pri svojej práci často s dieťaťom viedol religiózne
rozhovory, predovšetkým vtedy, keď z vyvýšeniny svojho

a chrámu, od založenia až po súčasnosť, takže dieta sa lepšie

poľa videl coesľcldské kostoly alebo ak zvonilo na pobož

každoročne sprevádzalo Máriu a Jozcía na ich ceste do

nosť. Vtedy si zložil klobúk a pri práci, ako sa dalo, sledoval
pobožnosť. Často dicta upozorňoval na coesfeldský oltárny

prežívalo ako skutočný účastník. Malá Anna Katarína sa

sakrament, ku ktorému, ako hovorieval, sa možno modliť aj

domnievala, že aj ostatní ľudia pred sebou vidia takéto

z poľa. Aj matka bola rovnako nábožná, malú Annu vyu

obrazy. Rýchlo sa však presvedčila o opaku: keď o týchto

vyznalo vo Svätej Zemi ako vo svojej vlasti. Cez Advcnl
Betlehema. No nielenže to všetko videlo, ale zároveň aj

čovala úvodu do katechizmu. Viedla ju predovšetkým k lo

veciach rozprávala delom alebo dospelým, vysmievali ju

mu, aby sa modlievala s rozpaženými ramenami. Keď však

alebo jej uštedrili napomenutie. Nečudo, že sa zakrátko stala

neskoršie Anna Katarína prejavila záujem o mníšsky stav,

utiahnutou, lichou a uzavretou do seba, jej rodičia to však

rodičia sa proti tomu ostro postavili - obávali sa, že v starobe

považovali za tvrdohlavosť a často ju za to hrešicvali.
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Dieťa malo od svojich piatich rokov už aj skutočné zjave
nia Krista. Kcd Katarína pásavala na poli kravy, často sa jej

Ježiš zjavoval ako nebeský chlapec - nazývala ho „Najmlad
ší“, občas na ňom ležal kríž. Hovorieval s ňou o božských

veciach, no priúčal ju í ženským ručným prácam, jej matka
sa len čudovala. Na poli sa objavoval aj Ján Krstiteľ ako diela
a bavil sa s ňou ako jej kamarát na detských hrách, učil ju po

znávať kvety a rastliny a nabádal ju k ctnosti. Videla jeho ro

dičovský dom a jeho celé príbuzenstvo, cítila sa tam domácejšie než u vlastných rodičov. Často, ked sama bývala na

poli, volávala či hovorila: „Nech príde Janko s kołuHinkou!"
a hned sa objavil chlapec Janko. Raz dostala takú vysokú
horúčku, že jej rodičia sa už obávali najhoršieho. Ona však,
ako zvyčajne, ncíahla si do postele, ale pobehovala okolo do

mu. Na poli stretla pekné dieťa, chlapca Janka, ktorý jej uká
zal, aké bylinky má natrhať a jesť, aby sa uzdravila. A naozaj,

po bylinkách uzdravenie na seba nenechalo dlho čakať.
Anna Katarína bola od prírody veselá, to zrejme zdedila od
svojho otca. Pri práci na poli ho osviežovala mnohými nevin
nými žartíkmi, i on mal rád pracovité a živé dieťa pri sebe. Ka
tarína mala okrúhlu tvár, veľmi vysoké čelo, krátky nežný nos,

tmavomodré oči prenikavého pohľadu, husté tmavohnedé
vlasy, ktoré si z čela a spánkov dozadu sčesávala a zo stred
ného pútca zapletala. Rozprávala primerane rýchlo svojmu

temperamentu - alebo spisovnou nemčinou alebo vestfálským

dialektom. Farba jej tváre sa často menila z rozkvitajúcej
červene až k omračujúcej bledosti - vtedy ju človek nemusel

ani spoznať. Toto zblednutie obvykle zapríčiňovali pohľady na
utrpenie spolubh'žnych. Ale spolucítenie jej nestačilo, radšej
pomáhala ~ obviazala ranu, podala kus chleba alebo ovocia.

Ak stretla choré alebo trpiace dieťa, prosila Boha, aby na ňu
preniesol utrpenie a zo spolublfžneho ho zosňal. A obyčajne
bývala táto jej modlitba vyslyšaná. Raz takto ležala aj jej

matka chorá v posteli, mala obrovské bolesti v tvári, ktorá

Stred coesjeldxkej Kríkovej cesty pri takzvanej „malej kaplnke":
Katarína sa po nej prechádzala v nočných hodinách

bola celá zapuchnutá. Malá Katarína si vtedy kľakla do rohu

z dvoch dlhších a z dvoch kratších drievok, ktoré preložila

miestnosti a vzývala Boha. A skutočne, onedlho nato sama

krížom cez seba a zviazala povrázkom, si vyrobila dvojitý

dostala veľké bolesti zubov a matka sa uzdravila.

kríž, s ktorým chodievala spávať. Neskoršie, ako mníška, vo

Citlivosť Kataríny sa prejavila aj pri prvej sviilej spovedi.

Absolvovala ju ako sedemročná. Nahlas pri tom plakala, zo
spovednice ju museli odniesť.

všetkej poslušnosti toto vyrozprávala svojmu duchovnému

otcovi Qucrbcrgovi.
Ako dvanásťročná sa Katarína dostala do služby k roľníko

Dieťa začalo zavčasu aj s nočnou modlitbou. Už ako štvor

vi vo Flamschcnc, ktorý sa tiež volal Emmerich a jeho dom

ročná si začala Anna Katarína ukrajovat z nočného pokoja, a
ked mohla, utekala na najvyšší bod priľahlého otcovského

hol vzdialený vari desať minút cesty od jej rodičovského do
mu. Tam zoslala tri roky a najčastejšie pásavala kravy. Podľa

poľa, odkiaľ mohla vidieť coesfeldský kostol. Na tomto

výpovede jej zamestnávateľa bola veľmi poriadna, poslušná

mieste sa modlievala s rozpaženými rukami dve i tri hodiny,
ba niekedy i do ranného brieždenia. K týmto modlitbám ju

a dobrosrdečná, nikdy nechodievala na zábavy. Ale v noci sa
obvykle vzdalovala zo sedliackeho dvora. Šli za ňou a pre

budil a vyzýval jej strážny anjel, krásny ligotajúci sa mlá

svedčili sa, žc sa dve až tri hodiny v kuse modliac prechád

denček. Takto sa mnoho razy s drevákmi v ruke vykradla

zala cocsľcldskou Krížovou cestou. Mala osemnásť zastavení

z domu a ponáhľala sa na známe miesto aj uprostred tuhých
zím. Svojho strážneho anjela nazývala „vodcom". V zime si

a posledné bolo pri milostiplnom krucifixe v Lambcrtiho

kľakávala do snehu, v lete si pod kolená kládla sukovité

Ked prišla nakoniec pred Lamberliho kostol, otvorila sa pred
ňou brána, ked kostol opúšťala, brána sa zase zatvorila.

drevá. Počas modlitieb sa jej často zjavovali tváre trpiacich

kostole. Na prcchádz.kc dievča sprcvádz.al jej strážny anjel.

ľudí, netrpezlivých chorých, nepripravených zomierajúcich,

Pretože práca slúžky bola pre ňu príliš ťažká, ochorela. Ro

stroskotancov na moriach, zblúdených cestujúcich stojacich

dičia jej polom zvolili ľahšie zamestnanie, poslali ju do uče

nad priepasťou a iných - videla aj utrpenie duší v očistci.
Nečudo, že potom chcela jemnou formou prispieť k záchrane

nia ku krajčírke vo Flamschcnc. U nej pracovala Anna Kata

rína od svojich pätnástich do sedemnástich rokov (1789 -

nešťastníkov - alebo dohováraním alebo tým, žc sa sama

1791). Polom ochorela nanovo a vrátila sa k rodičom, ktorí

miesto nich ponúkla Bohu. Ráno, možno po hodinke spánku,

ju opití používali na domáce poľné práce. Krajčírka vypove

ju už otec budil - do práce. Aby sa v noci ľahšie zobúdzala,

dala neskoršie (14. 4. 1813) pred cirkevnou vrchnosťou, žc
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Katarína bola veľmi usilovná, ochotná a tichá, málo roz

Pri druhej nedobrovoľnej návšteve tančiame ju opäť vnútorná

právala, bola uzavretá do seba. Obliekala sa čisto a sposobne.

sila tahala preč. Pri ceste domov stretla krásnu ženu, ktorá jej
vravela: „Čo si spravila! Ako žiješ! Zasnúbila si sa s mojím

V nedeľu a cez sviatky bývala vždy u svojich rodičov. Sama
služobníčka Boha neskoršie vysvetľovala: „ V obliekaní som

bola vždy poriadna a čistá, ale nie kvôli (údom, ale kvôli
Bohu. Obliekal' sa čisto a riadne je dobré aj pre dušu."
Čoraz väčšmi sa u nej objavovala náklonnosť ku kláštor

synom a teraz sa chceš svojej účasti vzdať?" Potom sa jej
zjavil Spasiteľ ako chlapec, zarmútený, a vyčítal jej, žc chodí
do zlej spoločnosti. Vtedy Katarína vážne sľúbila, žc sa
ďalšiemu nátlaku nepodvolí. Katarína neskoršie vysvetľova

nému povolaniu. V kláštore by sa jej mohla splniť túžba po
plnom oddaní sa modlitbe. Už ako slúžka niekoľko razy
vyslovila prianie stať sa mníškou a na zemi sa nemať dobre.

la, žc obe osoby s ňou išli kus cesty a zhovárali sa s ňou ako
ostatní ľudia. Keď rodičia prišli domov, vyčítali jej útek

Vždy, keď zbadala mnícha alebo mníšku, istým spôsobom sa
zaradovala. Jedného dňa, ako 17-roČná, pracovala so svojimi

bí, ako 22-ročná, bola Katarína aj birmovaná.
Dva roky po birmovaní, teda v roku 1798, v čase obeda si

súrodencami a dalšími ľuďmi na poli, o tretej poobede bolo
z blízkeho annunciátskeho kláštora mníšok v Coesfelde (ne

našla Katarína v jezuitskom kostele v Coesfelde liché miesteč
ko na modlenie na chóre pri organe. Ako sa modlila, občas sa

skôr bo) zrušený a prestavaný na nemocnicu) počuť jasné
zvonenie. V tom okamihu Katarína začula veľmi zreteľne

pozrúc na hlavný oltár, na jej hlave sa objavili rany tŕňovej ko

z tancovačky, ale odvtedy ju už viacej nenútili. V tom obdo

runy.

tieto slová: „Choď do kláštora, nech sa stane, čo sa stať má!"

V roku 1799 dosiala ponuku na miesto služobnej u orga

Pri týchto slovách od radosti temer omdlela. Rodičia ju však

nistu Sôntgcna v Coesfelde. Prijala ju, pretože dúfala, žc sa
tam zdokonalí v čítaní, písaní a v ručných prácach. Rovnako

od kláštora odrádzali. Ako najstaršiu dcéru ju chceli mať

v starobe ako oporu pri sebe, okrem toho, tvrdili, ako chu
dobné dievča bude v kláštore prehliadaná a navyše kláštorný

život je smutný. Ale Katarína sa odhovoriť nedala, pretože už
ako päťročná mala víziu, kde sa jej popri malom Ježiškovi
zjavila svätá mníška Johanna z Valoisu, kráľovná Francúz

sa nazdávala naučiť sa tam hre na organe, Čo by jej pri prijí
maní do kláštora iste pomohlo. Trpko sa však sklamala. Na
učila sa tam niečomu inému — a to hladovaniu. Celé týždne
sa v dome organistu neobjavil kúsok chleba. Všetky svoje

ska, manželka Ľudovíta XII., zakladateľka rádu Annun-

úspory venovala postupne rodine Söntgenovej, aj potraviny,
ktoré jej prinášala matka z. Flamschcnu, darovávala Sönt-

ciátov. Mníška jej vtedy vysvetlila, že raz. sa stane nevestou

genoveom. Príležitosť hrať na organe sa ncnaskylla. Dcéra or

malého Ježiša a celkom určite vstúpi do kláštora. To, že teraz,
rodičia odmietli splniť jej prianie, spôsobilo, žc znovu

ganistu. Klára, dostala po vzore Kataríny chuť na kláštorný

Rmbiica a htmbertilw kostol v Coesfrlde

ochorela (1791). Vtedy, keď ležala vo svojej komôrke, ju
okolo obeda navštívili tri žiariace osoby - muž a dve mníšky.

Odovzdali jej hrubú knihu s tým, žc keď ju preštuduje, bude
vedieť. čo sa patrí vedieť žene v kláštore. Blažená neskoršie
tvrdila, že z tejto knihy si čítavala aj za svojho pobytu v kláš

tore; vždy, keď dočítala určitú časť, kniha zmizla. Kniha mala
pergamenové listy a latinský text bol do nej vpísaný zlaločervenými písmenami. Raz, keď kniha ležala na stole v jej

kláštornej cele, náhodou prišli dalšic obyvateľky kláštora.
Len čo knihu zbadali, chceli ju odniesť, nemohli s ňou však

ani pohnúť. Dvadsiateho decembra 1819, teda 28 rokov po
prijatí knihy, vysvetľovala blažená, mala ju už celú, až na päť
listov, prečítanú.
Aby dcéru priviedli na iné myšlienky, poslali ju rodičia ku

krajčírke v Coesfelde. Volala sa Elisabeth Krahbcová a Ka
tarínu prijala za pomocníčku. Katarína toto svoje pôsobenie
prijala ako prípravu na kláštorný život, pracovala aj po no

ciach, nahonobila si slušné úspory, tie však pri pohlade na
cudziu núdzu opäť rozdala. Tri roky zotrvala u krajčírky - až
do svojho 20. roku, potom opäť ochorela a vrátila sa do rodi
čovského domu. V ňom polom žila ďalších pať rokov. V tom

to čase chodievala pomáhať pri krajčírskych prácach do
okolitých domov. Zároveň mala dve možnosti dobre sa vy
dať. Obaja pytači pochádzali z majetných rodín. Ale Katarína

o vydaji nechcela ani počuť, prosila svojich chudobných

rodičov, aby jej nechali možnosť rozhodnutia. Rodičia, aby
predsa len nejako zmenili jej narastujúcu náklonnosť k mníš
skemu životu, prinútili ju chodiť na tanečné zábavy. Dvakrát
sa podvolila, ale vyslovene nerada. V lančiarni sa jej zdalo,
ako by ju niekto odtiaľ vyvolával von. Vyšla von a pod stro

mom zbadala smutného Spasiteľa. Vyčítal jej, že sa správa
neverne, zabudla naň a ponížila ho Vzývala ho o odpustenie.
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Ako ňovicka sa dokázala
svojimi ručnými prácami
uživiť i ošatiť, kláštor s ňou

nemal žiadne výdavky. Tým
sa zbavovala nebezpečia, že
z kláštora bude musieť odísť.
Keď bola chorá, zastala sa
jej Matka predstavená. Tak
13. novembra 1803 mohla

zložiť rádový slub. Tohto
slávnostného aktu sa zú
častnili aj jej rodičia. V tých
dňoch prekvitala a vyzerala

silná, konečne sa cítila vy
slovene šťastná, pretože od
teraz sa naozaj mohla cítiť
„Zasľúbenou Kristovi''. Čo
skoro sa však opäť zosypala,
slabá strava a ťažká práca

urobili svoje. Koniec jej ži

Vnútrajšok iMinbertiho kostola v Coesfetde

vota sa zdal byť pravdepo
dobný. O chorú sa nestarali

život. Ale samotná Katarína po trojročnej službe v dôsledku

dobre, treba však povedať,
žc mníšky sa v jej nezvyčajnom stave nevyznali. Cela, v kto

oslabenia organizmu ťažko ochorela a pobrala sa domov.

rej chorá Katarína ležala, nebola v zime vykurovaná. Len lak

Tam ju však už nevyužili na poíné práce, šila už len pre su

sa mohlo stať, žc chorá, ktorá sa od slabosti velmi spotila,

sedstvo. Rodičia jej teraz tiež dovolili uchádzať sa o prijatie

bola daná opäť do zmrznutej bielizne a pod namrznutú

do kláštora. Uchádzala sa teda u augustiánok v Borkcnc,

prikrývku, z. čoho, pochopiteľne, upadla do bezvedomia.

u trapistick v Darfelde a u klarisiek v Münsters, ale všade sa

Dozvedel sa však o tom v Diilinene žijúci vojvoda z Croy

jej prijatiu postavili do cesty prekážky.

a do izby pre chorých venoval pec, tam potom Katarínu aj

Až 18. septembra 1802, teda ako 28-ročná, dosiahla svoj vy
túžený cici. Do augusliánskeho kláštora Agnctenberg v Dulmene vtedy pnjali Kláru, dcéru kantora Söntgcna z Cocsfeldu.
a to preto, lebo ju kvôli jej znalostiam, konkrétne znalosti

premiestnili. Lenže, ošetřovatelka chorých o ňu vôbec ne
dbala. hoci ju predtým Katarína v jej chorobe statočne opat
rovala. Katarína sa odovzdala do vôle Božej a dokonca Bohu

organovej hry, práve potrebovali. Kantor sa chcel zavďačiť aj
Anne Kataríne Emmcrichovcj, ktorá jeho rodine v biede tak
nezištne pomáhala, a dal si podmienku, že dcéru do kláštora

ďakovala za všetko utrpenie. Postupne sa zotavovala, a keď
už bola schopná práce, spravili z nej kostolníčku v kláštor
nom kostole. Takto častejšie pri svätom pozdvihovaní zba

dala miesto svätej hostie drobné ružovučké smejúce sa die

pustí, ale len ak bude prijatá aj Emmcrichová. Od blízkosti

ťatko, ktoré prítomných požehnávalo. Občas aj pri svätej

Emmcrichovcj si slubova! aj duchovnú pomoc pre svoju dcéru.

omši videla okolo hostie velký lesk a v samotnej hostii kríž,

Kláštor, aj keď nerád, pristal. Keď Katarína opúšťala otcovský

tmavej farby, z ktorého stekali číre kvapky krvi. Malý Ježiš

dom, otec svoje roztrpčenie nad jej rozhodnutím dal najavo už

ko sa jej pri svatom pozdvihovaní zjavoval aj nad kalichom.

tým, že jej na cestu nedal ani lenig. Navyše jej povedal: „Ak sa

Duchovný domu - kláštora Agnctenberg - ktorého zamest

necháš zajtra pochovať, rád zaplatím pohrebné trovy, ale na

nával vojvoda z Croy, francúzsky kňaz abbé Lambert, čosko
ro spoznal veľké a mimoriadne požehnanie, ktoré dokázala
služobníčka Boha od Boha prijímať, a podával jej teda často

cestu do kláštora ti nedám nič." Katarmi n otec touto svojou
hroznou tvrdosťou sa zjavne pripravil o množstvo Božích
požehnaní. Štvrtého decembra 1821 sa služobníčke Božej

zjavila svätá Barbara a oznámila jej, žc Katarína nemôže žiadať
Boha o odpustenie pre svojho otca.

veľmi skoro, skôr než to ostatné sestry mohli zbadať, sväté
prijímanie. Katarína Emmcrichová v tom čase vyzerala veľmi

zúbožené, páter Limberg to neskoršie opísal takto: „Občas

V kláštore bola chudobná Katarína považovaná za nadby

som Emmerichovú ako kostolníčku videl ísť okolo, považoval

točnú, dali jej na starosť dobytok a záhradu, používali ju
napriek jej slabosti na najťažšie práce. Pritom trpela núdzou,

som ju za vychudnutú a myslel som si: Táto úbohá osoba ešte

sám kláštor mal nedostatok - a nedalo sa tomu čudovať,

stále žije?“
V októbri 1805 spadol na ňu koš s mokrou bielizňou, nie

francúzske vojská boli v krajine stále na pochode. Ale

však celkom z jej viny. Utrpela však pri tom ťažké zranenie

Katarína vykonávala všetky práce s radosťou, a čo sa týka
hladovania - na to už predsa bola zvyknutá. Jej kladné

ľavého bedrá, do konca života na to trpela. Pretože už teraz

vlastnosti si všimla aj Matka predstavená. Aj keď Katarína
dostala v kláštore najhoršiu celu, kde bolo iba kreslo bez

tohoto incidentu, mníšky, prevzali túto povinnosť za ňu. Tre

nemohla zvoniť na kláštornom zvone, ostatné účastníčky
tieho decembra 1811 Francúzi kláštor Agnctenberg zrušili,

operadiel a stôl, vysvetlila neskôr: „Táto moja chudobná

na kláštornom kostole zatvorili bránu, neskoršie z neho

cela bola pre mňa natolko plná a skvostná, Že sa mi zdalo, že
v nej mám celé nebesá. “

spravili stodolu. Pretože Katarína bola na smrť chorá, smela
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v kláštore ešte nejaký čas zotrvať. V tomto období ju navští-

vila Matka Božia a povedala jej, že ešte nezomrie, naopak,

novembra 1812, sa jej na hrudi nad týmto krížom objavil

že okoto nej bude „ešte veía rozruchu“. Mária jej pripo
menula: „Nemáš sa čoho báť. Akokolvek sa ti bude vodiť vždy

nový, druhý vidlicový kríž. Rany týchto krížov pripomínali

ti príde pomoc." V marci 1812 musela kláštor napriek svojej
chorobe opustiť. Pretože ju bral vo Flamschenc nechcel zobrať

prijala tieto kríže ako vyznamenania nebies, bolo jej jasné, že

rany, ktoré v zime dokáže spôsobiť chlad a vlhkosť. Keď

zároveň znamenajú mnohé kríže a utrpenia, ktoré ju čoskoro

navštívia. Treba ešte poznamenať, že aj najmenší tlak na krí

do domu, prepusti! jej francúzsky kňaz Lambert, ktorý bol tiež
bez domova a mal preto s prenasledovanými súcit, vo svojom

že na jej hrudi jej nespôsoboval bolesti vonkajšie, ale vnút

byte malú a pri ceste situovanú izbietku. Pretože mala nízko

orné, ako keby mala zapálenú celú hruď.

okná, každý do nej mohol nazerať. Dom patril vdove Rotersovej, bol rožným a od kláštora vzdialený len jednu ulicu.

Koncom roku 1812 sa u služobníčky Božej objavili na ru
kách a nohách zvláštne bolesti, ktoré ju trápili vo dne v noci.

Dvadsiateho tretieho októbra 1813 sa s abbé Lambertom pre
sťahovala do izbietky v dome hostinského, pekára a pivo
varníka Klemensa Limberga, kňazovho brata. Izbietka bola
nad kolkárňou, zato však pre zvedavcov ťažšie prístupná,

Z toho sa zrazu 29. decembra vyvinuli jazvy na rukách, nohách

muselo sa do nej chodiť po schodoch. Katarína Emmcrichová
v tejto izbičke bývala osem rokov, neskoršie tam už hostinský

tizácie až do smrti bola pripútaná na lôžko. Posledný raz. bola
vo farskom kostele 2. novembra 1812, odvtedy už nemohla

nikoho nenasťahoval, tento úzus rešpektovali aj jeho dedičia,
policajné pečate na dverách a na okne zoslali dlhé roky

opustiť svoje lôžko bolestí. Od svojej stigmatizácie ncprehilla

neporušené. Až keď sa dom búral, izba bola z neho starostlivo
vybraná, prenesená a vstavaná do Pamätného domu Em-

nej snažili nasilu potravu dostať, telo to neprijalo a v silných
záchvatoch vyvrátilo späť. Žila vyslovene na studničnej vode.

mcrichovej (staval sa v rokoch 1897 až 1901). Dom, kde

Pozoruhodné je, že nikdy nevyvrátila svätú hostiu.

a na boku. Teraz, zdalo sa, že jej modlitba z mladosti, keď pro
sila Boha, aby jej do srdca vtlačil kríž, nech nikdy na Kristovo
utrpenie nezabudne, bola viac než len vypočutá. Od jej stigma-

ani kúsok súsla, dokonce ani glg mlieka alebo vína. Keď sa do

Katarína žila, stál v Múnslcrskej ulici. No potom, čo jej do

Dcéra kantora, Klára Sônlgcnová, chorú častejšie navšte

máci, páter Lambert, vo februári 1821 zomrel, preniesli ju
v noci zo 6. na 7. augusta do Novej uličky dojednej komôrky
na prízemí, patriacej spovednému otcovi Limbergovi. Jediné

vovala a raz (28. februára 1813) zbadala krvácanie rán, a lak
sa o tajomstve stigmatizácie dozvedelo celé mesto. Tak sa
mala stať vystavenou pohľadom všetkých, rovnako ako Kris

okno odtiaľto ústilo do úzkej uličky.

tus na kríži.

V dome vdovy Rotersovej v pôstnom období roku 1812 tak

ťažko ochorela, že musela dostať posledné sviatosti. Udelil jej

Zazrela v spánku nebezpečenstvá ohrozujúce cirkev a jej členov.
Jej áusa sa napĺňa strachom a smútkom. ponuka sa Bohu ako obel

ich páter Limberg, dominikánsky kňaz, ktorý až do smrti

Kataríny Emmcrichovcj bol jej spovedníkom. Bernard Querberg, známy pedagóg, rektor kňazského seminára v Munslcri,
bol zase biskupským úradom ustanovený za jej duchovného
vodcu. Skoda, že páter Limberg mal málo skúseností, okrem

toho chcel mať pokoj, netúžil zamiešať sa do niečoho. O ňom
mala služobníčka Božia aj nasledovné zjavenie: Bola v zá
hrade, kde rástli lieskové orechy. Jej strážny anjel povedal:
„Orechy nech pozbiera spovedník. A nech si vezme príklad
Z včiel. Ale on sa bojí, že ho včely pichnú." Videla teda behať
pátera Limberga od kríka ku kríku, ale na plody sa nedíval
a nič nezbicral. Poetka Luisa Hcnselová, ktorá ho spoznala, na

zývala ho veľmi prísnym kňazom, ale zároveň ho považovala
za ustrašeného a nemotorného muža, ktorý sa necítil byť

dorastený na svoju ťažkú úlohu. Možné je aj to, že z určitého
dôvodu bo) práve preto vyhliadnutý pre túto úlohu.
Dvadsiateho ôsmeho augusta 1812, teda vo sviatok patró
na jej rádu, svätého Augustína, sa služobníčka Božia opäť

modlila s rozpaženými ramenami. Vtedy sa jej zjavil Kristus

v postave žiariaceho mládenca a vtlačil jej bielym krížom
znamenie nad žalúdkom. Odvtedy toto znamenie hrozitánsky
pálilo, vyzeralo to, ako keby na to miesto padol oheň Toto

krížové znamenie bolo štyri cóly dlhé, rovnako široké a pól

cóla hrubé, nezriedka sa pokrývalo popálcninovým pľuz

gierom. ktorý sa zvyčajne večer otvoril a objavila sa pálivá,
vode podobná vlhkosť, ktorej bolo toíko, že aj nickoikokrál

zložené uteráky boli úplne premočené. Mimoriadny význam
tohto znamenia sa doteraz nepodarilo objasniť.

O šesť týždňov neskoršie, ako sama vypovedala, sa u nej

pri extáze s rovnakým zjavením s krížom, ktorý hol mäkký
ako vosk, objavil na hrudi tri cóly vysoký vidlicový kríž.
A potom, na sviatok patrónky jej mena, svätej Kataríny, 25.
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V marci 1813 ju navštívil dúlmcnský okresný lekár dr.
Wesener, ktorý sa o jej stigmatizaci! dopočul v hostinci.
Prišiel sčasti zo zvedavosti, sčasti so zámerom odhalit pod
vod. Služobníčka Božia, ktorá svoj duševný stav poznala
z vyššieho osvietenia, prijala ho chladno a neodpovedala na

jeho otázky. Ale on predsa len neskoršie prišiel znovu. Ten
toraz mu chorá pripomenula hriechy jeho života, jeho rannou
mladosťou počnúc; povedala mu aj dve tajomstvá z jeho
života, o ktorých žiadny človek nevedel. To lekára zarazilo.

Teraz spoznal, že pred ním leží Bohom požehnaná osoba.
Úplne sa zmenil vo svojich názoroch, stal sa priateľom
služobníčky Božej a ponúkol jej svoje lekárske služby, ktoré
ona prijala. Dr. Wesener urýchlene zariadil prehliadku jej

duševného stavu a zároveň to oznámi) biskupskému úradu.

Konečne 2S. marca prišiel dekan Rensing, dillmenský
farár, v sprievode lekárov dr. Wesenera a dr. Krauthausena,
aby v prítomnosti spovedného otca Limberga vykonali
presnú obhliadku, ktorej výsledok obratom ruky poskytnú

biskupskému úradu. Už o tri dni neskôr, 28. marca, sa

v Dúlmene objavil munslerský generálny vikár Klemens Au
gust von Droste z Vischcringu. K služobníčke Božej prišiel
v sprievode veľmi skúseného kňaza, rektora Bernharda

Querberga, a lekára, medicinálneho radcu Druffcla, aby ako sa nazdával - odhalil švindeí. Celá záležitosť mu bola
veľmi nepríjemná, pretože sa v tomto prípade obával útokov

na katolícku cirkev. Generálny vikár zostal v Dtilmcnc tri dni
a často chorú vypočúval celé hodiny. Potom nariadil deka

novi Rensingovi, aby preskúmal celý doterajší život Emntcrichovej, a lekárom, aby sajú pokúsili vyliečiť alebo ju aspoň
poobvazovali. Ale všetky liečebné pokusy a všetko obväzo-

vanic sa míňalo účinkom. Až po štvrť roku sa cirkevné skú
manie skončilo - s výsledkom potvrdzujúcim pravdivosť jej

života, charakteru i jej rán. Generálny vikár prišiel napriek

tomu 3. júna 1813 do Dúlmenu a nariadil, aby desať dní za
sebou, od 10. do 19. júna, sa na stráži pri chorej striedali
spoľahliví občania Dúlmenu a chorú podrobne pozorovali.

Verné zobrazenie jej dvadsaŕrocnej priateľky l.uixy Henselovej.
Šijúc- pri jej lôžku prijíma jej rady pre svoju záslužnú životnú pút.

Doktor Rensing zozbieral .31 obyvateľov a okrem toho leká

Coesfclde a ponúknuť jej pokojný domov. S ňou chcel zobrať
aj jej spovedného otca a ponúknuť mu miesto duchovného na

ra, tí všetci spolu nakoniec zostavili protokol, v ktorom do
znali, že chorá po celý čas okrem vody nič iné do úst nevzala

poslal aj voz. K. Emmcrichovú táto dobrosrdečnosť naplnila

zámku. Dokonca pre služobníčku Božiu 6. augusta 1821

a neprišla s nikým okrem nich do styku. O šesť rokov neskor

veľkou radostnú, ale po porade s okolím ponuku odmietla

šie, v roku 1819, podrobili aj svetské úrady blaženú veľmi

a ostala v Dulmcnc. V noci zo 6. na 7. augusta 182) ju pre
sťahovali do bytu jej spovedného otca Limberga do Novej

útrpnému preskúmaniu, ale ani to nič nové do veci ncvnicslo.

V roku 1818, 24. septembra, navštívi] blaženú až do roku

ulice. V tomto byle, či lepšie povedané v jej izbietke v prí

1817 neveriaci nemecký básnik Klemens Brentano (zomrel
v roku 1842). Žil vtedy v Berlíne a cez Dúl men len prccesto-

zemí, sa začal dôležitý úsek jej života. Počas nasledujúcich

vával. Na Katarínu Emmcrichovú ho upozornil brat Chris

troch rokoch tu mala nepretržité vízie o celej učeníckcj
činnosti Krista. Na pokyn anjela o tom musela rozprávať

tian, lekár vo Frankfurte nad Mohanom, a poetka Luisa Hen-

básnikovi Brentanovi. V tomto byte aj v pondelok 9. feb

sclová v Berlíne. Brentano však pre vizionárku nebo) žiad

ruára 1824 zomrela. V tento deň skoro ráno prijala ešte Telo

nou neznámou osobou, pretože v zjaveniach sa jej už viacej

Božie. O druhej hodine poobede sa začal smrteľný zápas,

razy ukázal. Bolo jej už známe, že tento muž, nazývala ho

ktorý trval až do pol deviatej večer. Svaté pomazanie prijala

„pútnikom“, je predurčený k zapísaniu jej vízií. Preto sa mu
od služobníčky Božej dostalo priateľského prijatia. Neskoršie

už 27. januára, už vtedy jej ustavičné stony a chrapot dávali
tušiť skorú smrť. Po jej smrti ju podľa jej želania zabalili do

sa do Dúlmenu viac-menej nastálo prestahoval a sedel temer

päť rokov pri jej lôžku a zapisoval jej vízie o živote a utrpení

veľkého ľanového plátna, takže jej bolo vidno iba hlavu a
zakončeme nôh. Jej lelo ostalo po smrti mäkké a ohybné.

Krista ako aj o živote Matky Božej. Po smrti Emmerichovcj

Miesta jej rán sa leskli ako striebro.

boli vízie zverejnené a priniesli veľa požehnania.

V okamihu jej smrti, o pol deviatej večer, objavil sa nad
Dúl meno m veľký pás svetla. Zbadali ho mnohí obyvatelia

Keď francúzsky kňaz abbé Lambert, ktorý služobníčku
Božiu ubytoval, 7. februára 1821 zomrel, chcel dvorný ko
morný radca Diepenbrock, otec kardinála Melchiora Diepen-

okolitých usadlostí. Nazdávali sa, že mesto Dülmen horí.

brocka, vizionárku premiestniť na svoj zámok Holtwick pri

mestom sa zvrtli, keď zbadali, že ich predpoklad o ohni je
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Z usadlosti Dernenkamp prišli na pomoc požiarnici, ale pred

nesprávny. Už častejšie bolo možné pozorovat, žc pri smrti
osôb, ktoré žili sväto, sa v ich okolí objavuje svetelný lesk

alebo sa zapaľujú svetlá. Stačí si spomenúť na pat svetiel,
ktoré sa objavili nad svätým Jánom Ncpomuckým a ktoré
jeho mŕtvolu aj sprevádzali, keď ho na rozkaz českého kráľa

Václava v Prahe hodili do Vltavy. Známy je aj prípad svätej
abatyše Hildcgardy, ktorá zomrela 17. septembra 1179, keď

sa na oblohe objavili jasné pásy, ktoré sa križovali, na tomto
mieste sa postupne objavil červený kríž, od ktorého sa šírili

kruhy, ktoré smerovali na zem, a lak osvetlili celý vrch, na
ktorom stá! kláštor, kde práve skonala svätá Hildcgarda.
V piatok 12. februára doobeda o pol deviatej bola v Pánu
zosnulá pochovaná na diilmcnskom cintoríne za účasti asi

dvadsiatich kňazov a obrovskej účasti obyvatelstva. Pretože
jeden obchodník sa snažil mŕtvolu kúpiť za veľké peniaze
a pretože sa rozehýrila správa, žc neznáma ruka ju vykopala

a ukradla, po piatich týždňoch po pohrebe (v noci z 21. na
22. marca 1824) miestne úrady hrob otvorili. Ale už tri dni
predtým hrob otvorili tajne v prítomnosti dekana, vikára a

poetky Luisy Konšelovej. V roku 1X58 dve kňažnú z Ríma
zistili, že Katarína Emmcrichová nemá na hrobe kríž, po

žiadali preto o vybudovanie malého pomníčka. Pri tejto
príležitosti bol hrob znovu otvorený a za prítomnosti bis
kupskej komisie - viacerých duchovných a lekárov - našli

z jej tela len kosti a olovenú tabuľku s menom, ktorú jej
kedysi pod hlavu podložila L. Hcnsclová. Postupne sa jej
hrob stále skrášľoval, ohradil železným múrikom, prirobili sa
kľačadlá, spevnili sa prístupové cesty. Pár dní po jej pohrebe

poetka Luisa Hcnsclová vysadila na jej hrob ružový ker,
i keď bo] pri oficiálnej exhumácii vykopaný, znovu sa uja!
a mal toľko kvetov, žc sa tomu všetci čudovali.

Pokračovanie nahľdľce

Po ÍH dňoch po smrti K. Ennnerichovej pri tajnom otvorem jej hro
bu bolu aj htixtt Henselová, ktorá na mŕtvej, zabalenej do plachty,
nezistila titulne mŕtvolné' zmeny.

Hrob blaženej A K Emmeríchavej
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Litanie
K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽIŠOVU
Pane, smiluj se nad námi! - Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás! - Kriste, vyslyš nás!
Otče s nebes, Bože, - smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože, - smiluj se nad námi!
Duše Svatý, Bože, - smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, Srdce Syna věčného Otce, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, v lůně panenské Matky Duchem Svatým utvořené, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, se Slovem Božím podstatně spojené, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, neskonale velebné, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, svátý chráme Boží, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, stánku Nej vyššího, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebeská, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, výhni láskou planoucí, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, schránko spravedlnosti a lásky, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, veškeré chvály nejhodnější, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, v němž jsou všechny poklady moudrosti a umění, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, v němž přebývá veškerá plnost božství, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, v němž se Otci dobře zalíbilo, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, z jehož plností jsme všichni obdrželi, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, touho pahorků věčných, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, trpělivé a neskonale milosrdné, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, bohaté ke všem, kteří Tě vzývají, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, prameni života a svatosti, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, smíření za naše hříchy, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, potupami nasycené, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, pro nepravosti naše ztrýzněné, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, kopím probodené, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, prameni veškeré útěchy, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, pokoji a smíre náš, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, za hříšníky obětované, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, spáso v Tebe doufajících, - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, naděje v Tobě umírajících. - smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, rozkoši všech svátých, - smiluj se nad námi!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - odpusť nám, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - vyslyš nás, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - smiluj se nad námi!

K. Ježíši tichý a pokorný srdcem.
V. Učiň srdce naše podle Srdce svého.

Modlfaie se.
Všemohoucí, věčný Bože, pohled na Srdce svého přemilého
Syna, jakož i na chvály a dostiučinční, které Ti jménem
hříšníků podává, a prosícím o Tvé slitování milostivě uděl
odpuštění ve jménu téhož Syna svého Ježíše Krista,
jenž s Tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého Bůh,
na věky věků v.
Amen.
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Litanie.
K DUCHU SVATÉMU
Pane, smiluj se nad námi! - Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás! - Kriste, vyslyš nás!
Otče s nebes, Bože, - smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože, - smiluj se nad námi!
Duše svátý, Bože, - smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože, - smiluj se nad námi!
Duše Svatý z Otce i Syna vycházející, - smiluj se nad námi!
Plameni božské lásky, - smiluj se nad námi!
Podivuhodný dare Nejvyššího, - smiluj se nad námi!
Učiteli a řediteli Církve svaté, - smiluj se nad námi!
Prameni živý a dárce všech milostí, - smiluj se nad námi!
Jasné světlo duší, - smiluj se nad námi!
Pokoji a radosti spravedlivých, - smiluj se nad námi!
Dárce svátého nadšení, - smiluj se nad námi!
Utěšiteli v každém soužení, - smiluj se nad námi!
Duše svátý, jenž zpytuješ ledví a srdce, - smiluj se nad námi!
Duše moudrosti a rozumu, - smiluj se nad námi!
Duše rady a síly, - smiluj se nad námi!
Duše umění a nábožnosti, - smiluj se nad námi!
Duše bázně boží, - smiluj se nad námi!
Duše vyvolených dítek Božích, - smiluj se nad námi!
Milostiv nám buď, - odpust nám, Pane!
Milostiv nám buď, - vyslyš nás, Pane!
Ode všeho zlého - vysvoboď nás, Pane!
Od všelikého hříchu - vysvoboď nás. Pane!
Od úkladů ďáblových - vysvoboď nás, Pane!
Od bludu a lži - vysvoboď nás. Pane!
Od pýchy a závisti - vysvoboď nás, Pane!
Od ducha smilného - vysvoboď nás, Pane!
Od zoufalství a opovážlivého spoléhání — vysvoboď nás, Pane!
Od odpírání poznané pravdě - vysvoboď nás. Pane!
Od nekajícnosti a zatvrzelosti srdce - vysvoboď nás, Pane!
My hříšníci - prosíme Ti, uslyš nás!
Abys svátou Církev katolickou vyvýšit, její pastýře osvítit a všechny věřící posvětit ráčit, - prosíme Ti, uslyš nás!
Abys všechny národy k jednotě víry a lásky věsti ráčil, - prosíme Ti, uslyš nás!
Abychom vždy Tvých svátých vnuknutí poslouchali, prosíme Ti, uslyš nás!
Abychom své tělo jako Tvůj svátý chrám v úctě chovali, - prosíme Ti, uslyš nás!
Abychom sc vc všech utrpeních z Tvé útěchy těšili, - prosíme Ti. uslyš nás!
Abys nám milost setrvání v dobrém uděliti ráčil, - prosíme Ti, uslyš nás!
Bože, Duše Svatý, - prosíme Ti, uslyš nás!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - odpusť nám, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - vyslyš nás, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy svčta, - smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás! - Kriste, vyslyš nás!
Pane, smiluj se nad námi! - Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad námi!
K. Sešli Ducha svého a obrozeni budou.
V. A obnovíš tvář zemi.
Moa eme se.

Prosíme Tě, Pane, vlej milostivě do našich srdcí Ducha Svatého, jehož moudrost nás stvořila a jehož prozřetelnost nás
řídí. - Bože, jemuž každé srdce jest zjevno, jemuž mluví každá vůle a jemuž nic není tajno: vlej do našich srdcí svého
Svatého Ducha a očist skrze něho naše myšlenky, abychom byli hodni dokonale Tě milovat a Tebe důstojně oslavovat.
Bože, jenž jsi srdce věřících osvícením Ducha Svatého poučil, dej nám, abychom v témže Duchu správně smýšleli a
z jeho útěchy se stále radovali. Skrze Krista, Pána našeho.

Amen.
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Strindberg
1849/1912
(1849 - 1912) NEJVÝRAZNÉJSÍ POSTAVA
moderní švédské literatury a nesporné jeden z nej
větších švédských géniů, psal prózu, poezii i dra
ma. Jeho dramatická tvorba však zapůsobila na
moderní vidění světa nejvíce jak ve Skandinávii,
tak za jejími hranicemi. Zvláště to platí o hrách
naturalistických (např. slečna Julie) a expresio
nistických (např Hra snů), které - hlavně v cizině
- poněkud zastínily Strindbergovu historickou dramatickou tvorbu.
Zcela neprávem, neboť značná část jeho více nei padesáti her se
zabývá dějinami a je napsána rovněž mistrovsky. Jsou věnovány
švédskému středověku, odboji proti dánské nadvládě, reformaci a
s ní souvisejícímu vzniku centralizovaného švédského státu, vel
mocenskému období po válce třicetileté, době osvícenské atd. Za
nejlepší z nich považuje švédská literární kritika hru Gustav Pasa
(1899). Popisuje osudy stejnojmenného zakladaiele dynastie Vasovců
a novodobého švédského státu, který vládl v letech 1523 až 1560.
Navazuje na prvou Strindbergovu hru. na Miwa Oi.oti (Master
Olof, i872), v niž je zachycen trpký osud idealistického reformátora
Olofa (Olause) po boku pragmatického krále Gustava, jemuž jsou
politické cíle bližší než reformační ideály či ideály vůbec Misie Oi.or
je tedy situován na začátek panovníkovy kariéry, která začala rokem
1521. Děj Gustava Pasv se odehrává zhruba v letech 1530 až 1550.
v době, kdy se král rozešel se svými někdejšími politickými přáteli
(většinou je dat popravit) a jeho vláda prodělávala hlubokou po
litickou krizi v podobě celé řady povstání a jiných konfliktů. Ale nejen
to. Ideové základy, které se pro Jeho státotvorné úsilí snažit vytvořit
reformátor Olaus, přestanou být přesvědčivé pro mladou generaci.
Královy politické záměry jsou ji cizí a náboženský zmatek poreformačních dob považuje za neúnosný. Tento rozvrat postihne také
královy syny Erika a Jana, z nichž prvý podléhá vlivu svého saianistického sekretáře Gůrana ľerssona a druhý se přiklání k víře své
katolické babičky a k nerozhodné matce. Rozčarováni není ušetřen
ani Reginald, syn duchovního vůdce švédské reformace Olause. ani
reformátorova manželka Kristina. O konfrontaci mistra Olause
s Kristinou a zvláště Reginaldem vypovídá naše ukázka ze čtvrtého,
předposledního jednání GuxtAVA Kasv. Není třeba rozvádět, že tato
scéna ze šestnáctého století má své obdoby i v dobách pozdějších.
Děj dramatu nekončí katastrofou, k niž nemá daleko, stane se tak
ovšem z důvodů stejně nevyzpytatelných jako tolik události, jichž se
člověk za svého života stane svědkem A právě takový závěr je pro
krále nejhhtbšim životním poučením.
U
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ľologmfie z let osmdesátých

Portrét od Edvarda Simcha. 1896. litografie

o stezkách

dějin

stále

stejně křivolakých

Gustav VASA
Pracovna mistra Olause Petri. Dveře zprava a zleva.
MISTR OLAUS (sediapiše)
KRISTINA (stoji vedie něho a čeká s dopisem v ruce):
Ruším?
MISTR OLAUS (klidně a chladně): Když píšu, ano!
KRISTINA: Určitě píšeš?
MISTR OLAUS: Zcela určitě!
KRISTINA: Už hodnou chvíli jsem ale neviděla. že by se
hýbalo pero...
MISTR OLAUS: Protože jsem přemýšlel.
KRIS TINA: To bylo kdysi.
MISTR OLAUS: Ano, kdysi!
KRISTINA: Může se přijít Reginald rozloučit?
MISTR OLAUS: To už je tak pozdč?
KRISTINA: Povoz čeká a vše jc sbaleno.
MISTR OLAUS: Ať tedy přijde!
KRISTINA: Máš jistotu, že chce jít do Wittenberka stu
dovat?
MISTR OLAUS: Víš, žc jsem zažil příliš mnoho nejistoty,
abych si mohl být něčím jistý. - Jestli je ti známo nčco,
co by jeho cestu zpochybňovalo, tak to řekni!
KRISTINA: 1 kdybych pochybnosti mčla, nechtěla bych tč
kvůli nim rušit!
MISTR OLAUS: Pořád stejně roztomilá! - Řekla bys Reginaidovi, aby sem přišel?
KRISTINA: Udělám všechno, co poroučíš.
MISTR OLAUS: A protože nikdy neporučím, nýbrž prosím,
tak...
KRISTINA: Kdybys svému panu synovi aspoň jedenkrát

poručil, byl by třeba ke své matce trochu zdvořilejší a víc
by jí poslouchal!
MIS TR OLAUS: Reginald je jistě tvrdohlavý, ale neděláš
dobře, když ho chceš vychovávat pouze kc svému samo
libému potěšení!
KRISTINA: Ty jsi na straně dětí proti rodičům?
MISTR OLAÜS: Pokud si vzpomínám, vždycky jsem byl,
když šlo o oprávněné požadavky dětí.
KRISTINA: Oprávněné? Copak děti mají právo něco poža
dovat?
MISTR OLAUS: Jistěže. Zapomněla jsi snad, jak my...
KRISTINA: Ano. zapomněla jsem na všechny ty staré ne
smysly! Zapomněla jsem na to, jak jsi přisahal, že mě
budeš milovat, na všechen ten povyk kolem papežových
vousů, na kradení stříbra, na podfuk se zvony a na
pravovčrné vyznání, na pečené husy a kejhající la
butě, na mučedníky s gonorrheou, na následování
Krista s vínem a ženami, zapomněla jsem na to. jak si
vzájemně vyloupávali oči a rvali vlasy, i na to, že je teď
pětadvacet nových náboženství místo jedné svatě všeo
becné církve. Na všechno jsem zapomněla!
MISTR OL.AUS: Možná jsi udělala dobře! - Zavolala bys
Rcginalda?
KRIS TINA: Dobře! Zavolám ho! Bude to velice pěkná
zábava! (Odejde vlevo.)
MISTR OLAUS (si miuvi pro sebe): Ta je šťastná, že
všechno zapomněla! - Já si na všechno pamatuji I
KRIS TINA (přijde s REGINALDEM)
REGINALD: Ať matka odejde! Když tady bude, nemůžu
mluvit!
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MISTR OLAUS: Vždyťtoho na povídání tolik nemáme!
KRISTINA: Nepromluvím ani slovo, budu jenom poslou
chat, a hlavně se na vás budu dívat! (Posadíse.)
REGINALD: Nedívej se na nás!
MISTR OLAUS: Uklidni se chlapče! - A bud k matce
zdvořilý. Když se člověk vydává na cestu, nikdy neví,
zda se opět vrátí!
REGINALD: Tím lip!
MISTR OLAUS (bolestně); Co to má znamenat?
REGINALD: No, jsem vším tak znechucen, že bych ncjradši
zemřel!
MISTR OLAUS: Tak dnes mluví mladí lidé!
REGINALD: Ano, ale proč? Protože nevíme, čemu máme
věřit!
MISTR OLAUS: Nevíte? Neznáte články víry? Tčm věřte!
REGINALD: Tčm věřte! Nevíte, že jc to dílo boží, když
věříte?
MISTR OLAUS: Ty jsi kalvinista?
REGINALD: Nevím, co jsem. Když mluvím s princem
Janem, říká, že jsem papeženec, a když sc potkám
s princem Erikem, myslí si, že jsem zwinglián.
MISTR OLAUS: Chceš jet do Wittcnberka učit se víře
u doktora Martina Luthcra?
REGINALD: Znám už jeho učeni, jenže tomu nevěřím!
MISTR OLAUS: Táák?
REGINALD: Nevěřím, poněvadž pro něho je víra všechno
a skutky nic. Věřil jsem, ale mé skutky se tím nestaly ani
o trochu lepší, takže jsem si nakonec připadal jako
pokrytec.
MISTR OLAUS: Princ Jan jc katolík?
REGINALD: Musí být, protože pokládá za důležitě skutky,
a ty jsou prcce to hlavní!
MISTR OLAUS: A princ Erik je, jak řikáš. reformovaný?
REGINALD: Pokud věří ve vyvolení milosti, ano! A Göran
Persson je určitě satanista! A mladý Sture rozhodně
novokřlěnec...
MISTR OLAUS: To jc pro mě novinka! - Myslel jsem si, že
doba rozkolu je za námi...
REGINALD: Rozkolu ano! Jan vždycky říká, že jsme měli
jednu všeobecnou církev, a pak...
MISTR OLAUS: Nemluv, a jeďdo Wittenberka!
REGINALD: Když si to, otče, přeješ! Já už ale nechci
studovat teologii!
MISTR OLAUS: A pročpak?
REGINALD: Podle mě je to ďáblův výmysl, jak udělat z lidí
nepřátele!
KRISTINA: Správně, Reginalde, správně!
MISTR OLAUS: Tohle já musím poslouchat ve svém vlastním
domě! Pulchrc, bene, recte! - Reginalde, co myslíš, kdo
zavinil ten rozkol, kterým teď ty a mladá generace trpí?
REGINALD: To je přece jasné!
MISTR OLAUS: No ovšem! Myslíš, že my starší! My jsme
ale taky byli dětmi své doby a naši proroci nás připravili
o víru našeho mládí. Tak kdo je vinen?
REGINALD: Nikdo!
MISTR OLAUS: Jak si představuješ svou budoucnost?
REGINALD: Svou budoucnost? Vidím ji jako šedivou mlhu,
v níž nikdy nczasvilnc slunce. A když ji někdy paprsek
světla pronikne, tak sc ukáže, že jc to bludička, co svádí
na scestí!
MISTR OLAUS: Taky jsem to tak kdysi cítil. Viděl jsem
v tvých letech jako přízrak celou svou příšernou bu
doucnost. Předvídal jsem kalich a stolici kajicniků.
a přesto jsem musel jít, musel jsem do mlhy a sám nést
bludné světlo, které mělo svádět pocestné na scestí.
Předvídal jsem dokonce i tuto chvíli, kdy můj syn bude
stát přede mnou a řekne: ..Hle, tady jsem, takový, jakého
jsi mě udělal!" Proto jsem, jak sis všiml, nebyl překvapen!
REGINALD: Tak co mám dělat? Poraď mi!
MISTR OLAUS: Stejně bys na rady nedal jako já.
REGINALD: Tak mi vysvětli, řekni mi, co je život?
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MISTR OLAUS: To nevím! Myslím si ale, žc je to nějaký
trest nebo jakási zkouška. Ve tvých letech jsem si
myslel, že všechno vím a všemu rozumím! Dnes nevím
nic a nerozumím ničemu, a proto jenom plním své
povinnosti a trpělivě nesu břímě.
REGINALD: Já to ale chci vědět!
MISTR OLAUS: Chceš vědět něco, co vědět nesmíme! Zkus
si to! A podlehni! - Vraťme se ale k věci: pojedeš, nebo
ne?
REGINALD: Pojedu do Wittenbcrka a svrhnu Luthera!
MISTR OLAUS (bez ironie); Tak je to správné! Ó mládí, jak
jsi nádherné se smutkem svých Alexandrů, že už není co
bořit!
KRISTINA: Ty nejsi luterán?
MISTR OLAUS: Jsem protestant!
KRISTINA: Jestli jste už skončili, mohla bych jedním
slovem, jenom jedním, říct, co je s Lutherem?
MISTR OLAUS: Jen řekni, vždyť bys to nevydržela!
KRISTINA: Lutherjc mrtev!
MISTR OLAUS: Mrtev?
KRISTINA: Ano, píše to můj švagr z Magdeburku v tomhle
dopise!
MISTR OLAUS (vstane); Mrtev! (REGINALOOVÍ) Ubohý
Alexandře, co teď budeš bořit?
REGINALD: Napřed vesmír, potom sebe!
MISTR OLAUS (ho strká ke dveřím vlevo); Tak jdi, ale
začni u sebe! Vesmír bude pořád!
KRISTINA (vstala aJde za REGINALDEM); Bude už teď na
zemi pokoj?
MISTR OLAUS: Ten nebude nikdy!------- Dej mi ten dopis!
KRISTINA aREGINALD (odcházejídoleva)
Přeložil a úvodní poznámku napsal
LIBOR ŠTUK.AVEC

.lt/gusl Strindberg: Mořská báje. 1892. olej na plátně

Litanie
LORETÁNSKÁ
Pane, smiluj se nad námi! - Krisie, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás! - Kriste, vyslyš nás!
Otče s nebes, Bože, - smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože, - smiluj se nad námi!
Duše Svatý, Bože, - smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože, - smiluj se nad námi!
Svatá Maria, - oroduj za nás!
Svatá Boží rodičko, - oroduj za nás!
Svatá Panno panen, - oroduj za nás!
Matko Kristova, - oroduj za nás!
Matko Božské milosti, - oroduj za nás!
Matko nejčistčjší, - oroduj za nás!
Matko ncjcudnější, - oroduj za nás!
Matko neporušená, - oroduj za nás!
Matko neposkvrněná, - oroduj za nás!
Matko přemilá, - oroduj za nás!
Matko obdivuhodná, - oroduj za nás!
Matko dobré rady, - oroduj za nás!
Matko Stvořitele, - oroduj za nás!
Matko Spasitele, - oroduj za nás!
Panno nej moudřejší, - oroduj za nás!
Panno ctihodná, - oroduj za nás!
Panno slavná, - oroduj za nás!
Panno mocná, - oroduj za nás!
Panno dobrotivá, - oroduj za nás!
Panno věrná, - oroduj za nás!
Zrcadlo spravedlnosti, - oroduj za nás!
Stolice moudrosti, - oroduj za nás!
Příčino naší radosti, - oroduj za nás!
Stánku duchovní, - oroduj za nás!
Stánku ctihodný, - oroduj za nás!
Vznešený slánku zbožnosti, - oroduj za nás!
Růže tajemná. - oroduj za nás!
Věže Davidova, - oroduj za nás!
Veže z kosti slonové, - oroduj za nás!
Dome zlatý, - oroduj za nás!
Archo úmluvy, - oroduj za nás!
Bráno nebeská, - oroduj za nás!
Hvězdo jitřní, - oroduj za nás!
Uzdravení nemocných, - oroduj za nás!
Útočiště hříšníků, - oroduj za nás!

Potěšení zarmoucených, - oroduj za nás!
Pomocnice křesťanů, - oroduj za nás!
Královno andělů, - oroduj za nás!
Královno patriarchů, - oroduj za nás!
Královno proroků, - oroduj za nás!
Královno apoštolů, - oroduj za nás!
Královno mučedníků, - oroduj za nás!
Královno vyznavačů, - oroduj za nás!
Královno panen, - oroduj za nás!
Královno všech svátých, - oroduj za nás!
Královno počatá bez poskvrny hříchu prvotního, - oroduj za nás!
Královno na nebe vzatá, - oroduj za nás!
Královno svátého růžence, - oroduj za nás!
Královno míru, - oroduj za nás!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - odpusť nám. Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - vyslyš nás, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - smiluj se nad námi!
K. Raduj sc a plesej, Panno Maria, aleluja.
V. Neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja.

Modijíme se.
Bože, jenž jsi zmrtvýchvstáním svého Syna, Pána našeho Ježíše Krista, svět oblažili ráčil, uděl, prosíme, abychom skrze Jeho
Rodičku, Pannu Marii, dosáhli radostí věčného života. Skrze téhož Krista, Pána našeho.

Amen.
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ŽIVOT JE SEN (A GOLGATA):

LABUTÍ
KRÁL

Ludvík II. v bavorské uenenilské uniform/ s bourbonským kit;em Hubertova rytířského Mdu
Wilhelm Tauber, olej na pldtné. ÍR64
(Naproti:) Hrad Neuschwanstein v Hmé

LUDVÍK BAVORSKÝ
Rupert Hacker

(VYSNĚNÝ SVĚT)

Úryvky z knihy

d dob svého dětství žil Ludvík 11. více ve
světě fantazie než ve skutečnosti. Zatímco
vystupoval vůči reálnému světu nepřátelsky,
stvořil si za pomoci své mimořádně silné
představivosti svůj vlastní, niterný svět. Význačn
doklad jeho jinak dost problematické schopnosti vysnít
si neexistující skutečnost poskytuje zpráva hraběte
von Trautlmansdorffa z února roku 1868:

LUDVÍK II. BAVORSKÝ
ve svědectvích současníků
kapitola

ŽIVOT JAKO SEN
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Impulsy pro svou vznícenou fantazii nacházel král
nejprve v přírodě. Jsou to zejména měsíční svit a kou
zlo krajiny zalité měsíční světlem, které nejvíce zapůso
bily na jeho romantickou mysl. Luisa von Kobellová:

Měsíc by) jeho hvězda, v jeho stříbrném světle mu
připadala příroda nádherně tajuplná, vybízející ke
snům a snění. V jeho ložnici v Hohenschwangau svítil
umělý měsíc na jeho lože, uměle provedená obloha mu
zářila na stropě, napodobené oranžovníky stály kol je
ho ležení, vodopád ho ukolébával k sladkému spánku.
Záznam z Ludvíkova deníku o nočníjízdě na saních:

Králův osobníjezdecký kun, klisna Diohvina, před loveckou chatou
na Herzngxtandu

Během dne jc loď fotografovaní jeho činností nejmilejší, a za noci zas jízda v osvětlené jízdárně. Tálo
jezdecká cvičeni a bizarní okolnosti, které je provázejí,
jsou předmětem mnohonásobně a zlomyslně přetřá
saných rozhovorů tady ve městě. (...) Král si během
nich představuje, že koná cestu na koni na jisté kon
krétní místo. Přepočítává vzdálenosti ve vztahu
k rozsahu jízdní dráhy a cválá pak jízdárnou po mnoho
nocí za sebou od 8 hodin večer až do 2 do 3 hodin do
rána, doprovázen svým Štolbou, znovu a znovu kolem
dokola, na každém koni tak dlouho, dokud ho nestrhá,
po několika hodinách si dopřeje oddech a nechá si
přinést řádné souper a pokračuje pak v jízdě zase dál,
dokud podle přepočtu vzdálenosti nedosáhne svého
cíle. (... ) Pacholek, který jel takto posledně s králem
„z Mnichova do Innsbrucku", dostal za svůj věrný
doprovod zlatě hodinky s řetízkem.

V magickém světle měsíce napříč tmavým, sněhem
pokrytým lesem nádherných jedlí!
Králův podkoní Hornig dvornímu sekretáři Biirkelovi, červenec 1878:

Měsíc tu v ložnici Jeho královské Milosti nesvítí,
podle toho, jak sc Výsost sama ráčila vyjádřit, už tak
pěkně jako dříve. Vaše Blahorodí mělo by ho dát
opravit.
Král měl všeobecně zálibu v osvětlovacích efektech.
4. července 1865 píše Ludvík sekretáři kabinetu Pfistermeisterovi:

Zde (v Hohenschwangau) mám toho času nejkrásnější přírodní divadlo i světelné dekly a nepotřebuji žád
né umělé. Ty umělé si dávám předváděl o sobotních
večerech od 6 hodin, a to: východ a západ slunce, svit
měsíce, duhu, Eliášovo - elektrické - světlo, hromy,
blesky, zvuky větru a šum vodopádu vyluzované ze
stroje.

Načni vyjížďka Ludvíku IL v královských saních za svitu luny, xylografie Carla Streitera v časopise Gartenlaube, i 874
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Venušina grotta - zámek Limie rhaf, pro Ludvika II. zřízena v letech IK76 - 77 podle scény z prvního déjslvi Vágnerová íaimhíiusem,
akvarel Heinricha Brelinfia, IK80
Každoročně si dává Ludvík předvést ohňostroj a
nasvílil vodopády v Poliatiu či Kainzenu bengálskym
ohněm. V pozdějších letech se král kochá kromě toho
též barevným osvětlením „Modré grotly" tt zámku
Linderhof, již. si dal postavit co spojení jeskyně na
Capri s Venušinou horou z. Tanhäusera a kterou dal
vybavit umělým jezerem. Luise von Kohe ílová píše:

Podle nařízení krále byly činěny nesčetné pokusy
splnit jeho zvláštní představy o žádoucím modrém nasvětlení Grotty. Modř skel na rejlektorech barevného
osvětlení byla svého času na královském dvoře problé
mem číslo jedna, jak o lom svědčí mimo jiné násle
dující dopisy podkoního Hornina dvornímu sekretáři
Riirkelovi:

Králova návštěva Groily, klcrá se obvykle konala za
noci, probíhala podle pevného programu. Nejprve
nakrmil monarcha dvě labutě, přemístěné sem ze svého
domicilu, zámeckého bazénu, nato vstoupit v dopro
vodu lokaje do postříbřeného a pozlaceného člunu ve
tvaru mušle a dal se po hladině, uměle vzdouvané pod
vodou ukrytým přístrojem, plavit sem a tam.
Mezitím se po řadě rozsvčtlovalo celkem pčt barev
ných osvětlení. Každému bylo vyměřeno po deseti
minutách, tak aby král mohl pohled na ně dostatečně
vychutnat. Fantasticky tu blyskotaly vlnky, skalní
útesy, útesy, labutě, růžc, po hladině klouzající mušle i
jí unášený pohádkový král. Kdo by však nahlédl za
kulisy, konstatoval by jen smutnou prózu, jednoho
umořeného elektrotechnika, sedm četnými topiči ne
ustále roztápěných kotlů, které musely dosáhnout
teploty 16 stupňů Réaumttra a na tom stupni ji udržet,
a k tomu obrovské sumy, jak jc postupně spolykala
Modrá grotla. Král si však nepřál žádnou finanční
rozvahu, říkal pouze: „Nezajímá mne, jak se to dělá,
chci vidět, jak to působí’*. Vše se pak ještě pravidelně
vystupňovalo ke konci programu, vodopád žhnul čer
veně či žlutě - a nad obrazem Tannhäuscra se rozklenula duha.

19. března 1878 - Včera bylo opakovaně provedeno
n as vět lení Grotty za pomoci červených vypalovaných
skel a desek, potažených anilinovou modří, jimi vržené
světlo bylo mnohem tmavší. Na bíle predznačených
místech působily obě barvy výtečně, nároky Jeho Ma
jestátu budou teď bezpochyby moci být uspokojeny.
19. června 1878 - Jeho Majestát ráčil nařídit, aby se
do osmi až deseti dnů odebrali na Linderhof Dr. Edel
mann a malíř Stöger, aby definitivně dokončili osvět
lení Grotty. Se svými pokusy nemají skončit dřív, než
bude dosaženo v odpovídající kvalitě a trvanlivosti
požadovaného odstínu modři, o čemž chce pak být
Jeho Majestát ihned uvědomen.
21. srpna 1878 - Dr. Edelmann a malíř Stöger dostali
příkaz, aby zatím ještě v záležitosti nově požado
vaných zkoušek na Lindcrhofu setrvali. Modř nebyla
Jeho Královské Výsosti stále ještě dost hluboká, což
podle názoru Dr. Edclmanna nebude v přikázané kva
litě proveditelné, pokud nebudou stěny Grotty opatře
ny odpovídajícím nátěrem.
8. prosince 1878 - Osvětlení nedopadlo včera večer
zle; Jeho Majestát alespoň vyslovil nepopsatelně rozru
šenému Stögcrovi své Ncjvýsostnčjší uznání, s tím, že
osvětlení Dr. Edelmanna bylo daleko horší.
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Vzdor všem pokusům však král
uspokojen nebyl. Dne 30. ledna
roku 1880 sděluje dvornímu se
kretáři:

Ne méně než stavba zámku
v Chiemsee a ta druhá stavba
hradu v Hohenschwangau leží mi
na srdci osvětlení Grotty, ne ta
kové, jaké je ted, ale takové, jaké
iná být. Je bezpomíncčně nutné,
aby sc v této věci začalo z docela
jiného konce než dosud. (...)
V průběhu posledních let to byl
samý krok zpátky namísto vpřed,
což je skutečně ostuda. Vyhle
dejte tedy vhodné muže, začněte
znova sc zkouškami, v květnu
musí být vše dokončeno, a to tak,
abych s tím byl úplně uspokojen.
Podaří-li sc Vám konečně, co se
mělo už dávno zdařit, pak Vás
obmýšlím v srpnu jmenovat mi
nisterským radou, pokud ne, tak
v žádném případě; tím si můžete
být jist!
Záliba králova v magickém osvětlení souvisí s tím. že Ludvík
je všeobecné citlivý na divadelní
a scénické efekty. Ludvík je pře
devším - a to nikoliv jen ve smys
lu obvyklé Goethovy klasifikace —
člověkem zraku. Na divadle ho
fascinuje v první řadě napodo
bení skutečnosti na scéně, i co do
kostýmů. Tak ku příkladu již ně
kolik málo let po svém nastoupe-

Ludvík na projížďce v člunu mezi labutěmi ve Venušine

- Linderhof; Gartenlaube, 1886

Prospekt Himalájí - ilusivní horizont královy zimní zahrady, maloval Julius
residence v Mnichové v letech 1868 - 69 Carlem von Effnerem
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1872; zimní zahrada zbudována na střeše královské

ní na trůn si začal král vytvářet kulisy pro
své bdělé sny také mimo divadlo. Kus ori
entální krajiny vznikl na střese stavby
slavnostního sálu mnichovské residence co
součást obrovské zimní zahrady, kterou si
tam Ludvík dal v roce 1867 zřídit. Po
slanec zemského sněmu Friedrich Lampert
ji popisuje následovně:

Z pozadí zářila v úchvatné perspektivě
malovaná, dopředu vystupující krajina
zpod úpatí Himalájí, která neztrácela nic
ze své sugestívnosti dokonce ani tehdy,
když si k ní člověk sloupl docela blízko.
Obří palmy, v takové kráse a síle, jak se
s nimi nesetkáme v žádném skleníku, sklá
něly své široké, jemně zpeřené listy;
příroda tropů sc zdála skýtal to nejlepší a
ncjkrásnčjší nehostinným břehům Isary;
mohutné plazivé rostliny ovíjely dlouhou,
zrcadlením zdvojenou mřížovou chodbu.
Právě touto chodbou přicházíval král zc
svého, v západním pavilonu sálové bu
dovy ležícího, jen z několika prostor
sestávajícího, (...) s tím větším přepychem
však vybaveného obydlí do své zahrady.
Chodba vedla napravo, s nádhernou vy
hlídkou na celé jezero i onu vdehorskou
krajinu v pozadí, do místa jeho zamilo
vaného útočiště, do oné lak vysoko nad
městem a jeho shonem čnící kouzelné říše,
do jeho Grotty. Ta sc tu odvážně klenula,
zahalena uvnitř v zádumčivé šero, oži
vované hukotem malého vodopádu. Celé
hodiny sedával tu král, ztracený celému
světu, s uzdou popuštěnou své fantazii,
která ho stále mocněji a nebezpečněji
ovládala. Když sc pak kolem v květino
vých záhonech, pod stromy a v křovinách,
kde sc na pozlacených bidýlkách pohupo
valy pestří papoušci, rozsvítil bezpočet
rozptýlených lamp, když tlumená hudba
anebo jako zvon jasný hlas dvorní pěv
kyně zazněly zpoza porostů a když pak
před ním v polosnu na pozlaceném člunu
po lekníny pokrytém jezeře zvolna předplouval labutí rytíř, nebylo už lak těžké
pochopit onen obzvláštní požitek, jejž sc
mu zdálo nabízet právě toto místo.

Hold lidu před mtddiov.skim re nídrtici 17. červnu 1X70; vlevo vzadu nu NfirŃe
residence patrná Nfavbu zimní zahrady (pa králově ttnrfi - po nice 1XX6 - nfrčena)

Ptdded ua jezírka v lubu těmi a čhtttem v zimní Zahradě

ľ raided zimní zahradou přes jezírko n paimttmi na pra spekl Himalájí

V zimní zahradě - anebo též na svých
venkovských zámcích - dával si král čas
od času zpívat či deklamovat členy svého
dvorního divadla. Pěvci královského mni

chovského divadla Nachbauerovi děkuje
král v březnu roku 1872:

Vámi lak nádherně zazpívané melodie
sc mi vynořují stále, dávají mi zapome
nout na syrovou skutečnost života a znovu
a znovu mne pozdvihují do vděkuplného
svčta snu ...
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Od konce šedesátých let pořizoval si Ludvík stavba
mi svých zámků scenérie obou období, která jeho mysl
nejvíce zaměstnávala: svět středověku a svět fran
couzských Pourbonu. Že byl zeměpán současně i velký
stavebník, odpovídalo plně tradici wittelsbašského
domu. Avšak zámky Ludvíka H. nejsou ani obytné, ani
represenlační stavby, vznikaly v odříznutosti horských
a je ze mích krajin bez praktického významu a nemo
tivovány žádným veřejným zájmem. Sloužily výhradně
znovuoživení minulosti, do níž se Ludvík chtěl znovu
vnořit: měly dát vzniknout světu jeho snů na půdě rea
lity. Podnět k zbudování středověkého hradu získal
Ludvík v roce 1867 při návštěvě Wartburgu. Jako
stavební místo byl určen pahorek u Hohenschwangau,
na němž, se ještě dochovaly zbytky středověkého hradu.
V květnu 1868 píše Ludvík Wagnerovi:

Ludvík II.. fotografie Josepha Albertu, 1X71

O návštěvě královské zimní zahrady a o projížďce po
jejím umělém jezeře vypráví Nachbauer:

Vstoupilí jsme do zlatého člunu, který jeden sc sluhů
rychle odvázal, aby sc pak neslyšné ztratil vc křoví, do
člunu ve tvaru labuti, a plavili se pak napříč modře sc
mihotající hladinou... Byl jsem jako očarován. Zvlášt
ní pocit, jejž jsem si nedovedl nijak vysvětlil, sc mne
zmocnil, jak jsem tak v tom labutím člunu plul s krá
lem po onom umělém jezeře, a já myslel. Že sc mi to
vše jen zdá. (...) Král stál vc člunu hrdě vzpřímený a
skýtal skvělý pohled: oči mu svítily, rty měl pevně
sevřeny, líce chvílemi mrtvolně bledé, chvílemi zas
rudé jako plamen... Na tu chvíli nikdy nezapomenu.

Mým záměrem je znovuvybudovat z ruin dnešní
zříceninu hradu Hohenschwangau v ušlechtilém stylu
starých německých rytířských hradů, a musím Vám
přiznat, že už sc velmi těším, až tam jednou (do 3 let)
budu přebývat; bude Lam zřízen větší počet dobře
obytných a příjemně zabydlených pokojů pro hosty,
v místech, z nichž se lze kochat nádhernou vyhlídkou
na vznešený Säuling, hory Tirol a dál do širé nížiny; a
Vy jej znáte, toho zbožňovaného hosta, jejž bych tam
rád ubytoval; místo jc z nej krásnějších, jaká se vůbec
dají najít, svaté a nepřístupné, důstojná svatyně pro
božského přítele, skrze něhož rozkvétá světu jediná
spása a opravdové požehnání. Najdete zde reminis
cence na „Tannhauscra“ (Pěvecký sál s vyhlídkou na
hrad v pozadí), z „Lohcngrina“ (Hradní nádvoří, otev
řená chodba, cesta kc kapli); náš hrad bude v každém
ohledu krásnější a obytnější než spodní Hohenschwan
gau, které jc každoročně znesvěcováno mou prosaickou mátí; ale oni se pomstí, zncsvěcení bohové, a
budou dlít lady u nás, v nepřístupných výšinách, obes
třeni atmosférou nebes.

Scénický návrh středověkého hradu od malíře kulis Christiana Janka (kvaš, 1X69):
tento návrh inspiroval výstavbu hradu Neuschwanstein (základní kámen položen ľ roce 1X69)

Stavba hradu Neuschwan-

steinu se samozřejmě pro
táhla více, než Ludvík zpr

vu myslel- V roce 1869 byl
položen základní kámen,
jenom pomalu rostly zdi
z příkrého skladního pod
laží. V lednu roku 1882
sděluje král Wagnerovi:

Sc stavbou nového hra
du v Hohenschwangau to
jde mocně kupředu, i když
úplné dokončení na sebe
dá ještě poměrně dlouho
čekat. Se zdí mých obyt
ných komnat svítí ve
zvlášť zdařilém provedení
obrazy oněch, Vaším bož
ským uměním, můj nejmi
lejší příteli, mně k srdci
přirostlých bájí: „Tann
häuser“.
„Lohengrin“,
cyklus z „Tristana a Isoldy“, Walther von der Vo-
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Lípě a v tajemném, uprostřed lesa ležícím domě Hundingově, jejž jsem dal minulého roku zbudovat, mohl
ponořit do poutavé četby; v tomtéž lese dal jsem zřídit
poustevnu, přilehlou ke skále, tak jako poustevna Gurnemanzova, blíže pastviny, která se příštího roku
změní v kvetoucí louku; zurčí tam poblíž silný pramen,
všechno mne tam upomíná na slavnostně vážné velkopáteční ráno Vašeho vděkupiného „Parsifala“, který
proniká neodolatelnou silou až do nejskrytějších hlu
bin mé duše a dává sloupat slzám nejsvětějšího nadšení
do mých očí, do očí, které věru nejsou zvyklé plakal.
Tam na posvátných místech slyším jako v předtuše, jak
se už už rozeznívají stříbrné pozouny z hradu sv.
Grálu; lam v duchu slyším svaté zpěvy z Monsalvatu,
jak se linou dolů z nedostupných hor; tam, tam je mi
lak dobře, u onoho pramene, kde Parsifal přijal svátost-

Hrad Neuschwanstein od východu, situovaný jedinečné nad alpským
jezerem, vpravo vzadu Ludvíkovým otcem králem Maxmiliánem II.
znovuvybudovaný hrad Hohenschwangau

Sál névců i\u Neuschwansteimi, jeden ze sálů zbudovaných podle
hradu Wartburgu - návrh Julius Hofmanu. fresky Augusta Spiesse
Z let 18X3 - 84, inspirovány Porvifa lem Woljrama z hsclienoachu

gclwcidc, scény zc života Hanse Sachse - to vše jc tam
možno zřít; obrazy ze staré. Vámi k nové slávě vzkří
šené ságy Nibelungů budou následoval. Člvrlé palro
vysokého paláce, slavnostní a pěvecký sál, budou
konečné zasvěceny cyklu zc života Parsifalova mají
být dokončeny v roce 1883.

V průběhu stavby se mění, spolu se změnou staveb
ního záměru králova, též charakter hradu: Ludvík jej
pojímá stále víc a víc jako sakrální stavbu, jako „hrad
Grálu “, a spojuje s ním myšlenky na smír a vykoupení,
jež krále — ustavičně zápasícího se svým založením stále více zaměstnávaly. Do této souvislosti patří též
poustevna, kterou si dal Ludvík zřídit v roce 1877
v lese u Linderhoftt podle předobrazu poustky Gurnemanzovy z Wagnerova Parsifala, nedaleko od rok
dříve postavené Hundingovy chatrče z. Wagnerovy
„Valkýry“. Myšlenkové pochody královy umožňuje do
značné míry pochopit jeho dopis Wagnerovi ze srpna
1877:
Zítra sc odeberu zase na pár dní na svůj milovaný,
důvěrně známý Lindcrhof, abych sc lam na vysoké
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kříšen k životu, všechny ty vc
Vcrsaillích a Fontainebleau
konané galantní slavnosti - fe
tes galantes, Kavalkády, karuselly, kruhové leče, slav
nostní mše, družiny, ilumi
nace, ohňostroje, koncerty,
alegorie a venkovské pastýř
ské slavnosti. Dále svět diva
dla, tisíce tragedií a komedií,
hned lyrických a hned hrdin
ských divertiment, heroický
balet, komedie hrdinsko-feérické, balet pantomimický,
dramatisovaná přísloví- proverby, balet tragickopantomitnický, pastorále. Ale ne
stačil jen název a titul, uve
Hundíng/>vachula « I.imlerhofu. zbudováni Ludvíkem 11. v roce 1876 podle předlohy scénického návrhu
den musel být děj a dokonce
k prvnímu dějství Wagnerovy Vnikýry, akvarel Heinricha Hrelingu. I882
podrobný obsah těchto kusů.
né pomazání ke skutečnému a pravému královskému
Dále mělo být referováno o řádech sv. Archanděla
Michaela, sv. Ducha, svátých Lazara a Ludvíka, o
důstojenství, které bude nastoleno skrze pokoru a
církevních slavnostech, procesích a každém To Deum,
potření zla v nitru člověka, odkud jediné prýští sku
o přijetích vyslanců a kardinálů, o lovech na jeleny, o
tečná moc, tam, kde byla pokřtěna Kundry a kde byla
přehlídkách vojsk francouzských králů v rovinách
slavně vykoupena, kde nalezla ve smrti konce svého
Šablony a Marly, Moulin a Venčite, v Boulognském
prokletí, tam dobře jc být a vychutnat všechnu slast
lesíku a Mramorovém nádvoří v Paříži, o pokladaní
proniknutí do ducha starogermánských a středo
základních kamenů a odhalování pomníků.
věkých básní.
K tomu o bezpočtu balad a ód, skládaných na fran
Kromě světa božstev a hrdinů středověku ovládal
couzské krále, obrazech, jež je zvčČňovaly, jejich
fantazii královu svět francouzského ancien regime.
sochách, které byly zřizovány, a o mnohém dalším.
Od roku 1867fascinuje Ludvíka stále víc „ Král Slun
Krátce a dobře - celá Francie 17. a 18. století vyvstá
ce“ a bourbonští králové vůbec. Ve svém vystupňova
vala zde znovu na světlo Boží v celém svém starém
ném pojetí královského úřadu vidí Ludvík ve fran
lesku, ve své okázalé a z módy vyšlé bujarosti životní.
couzském absolutismu ideální vtělení moci a majestá
tu. fíourbonstí králové, nositelé stejného křestního

jména jako on, se mu stávali mysticky zářivými před
obrazy. S neochabujícím zápalem nořil se Ludvík do
historie oné doby, při čemž mu museli být nápomocni
sekretáři jeho kabinetu a dvora. Walter von Rummel,
zeť Friedricha von Zieglerse, o tom zpravuje:

Král Ludvík četl, jak jsme sc již zmínili, velmi
mnoho a zc všech možných oboru. Celou tuto četbu
musel obstarávat Zicglcr, ať už sc jednalo o literaturu
středověkou anebo moderní německou, či ať sc jedna
lo o nejzapadlejší díla francouzská. V první řadě mu
sely být po ruec všechny knihy 17. a 18. století, které
sc zabývaly dobou Ludvíka XIV. XV. Poněvadž, král
všechno sám číst nechtěl, musel znovu a znovu Zicg
lcr panovníkovi o této obří literatuře přednášet, po
řizovat výtahy zc stohů Mercure dc France či Mcreurc
galant. Zicglcr sám posléze už nebyl s to celou práci
zvládnout. Pohotově mu vypomáhala jeho žena a pro
jeho referáty pořizovala jeden výtah za druhým. Jen
pouhé tituly všech těch nekonečných děl tvoří celé
svazky.
Všichni ti francouzští Ludvíkové. Čtrnáctý. Pat
náctý a Šestnáctý, jejich manželky a maitressy, dauphinové, princ dc Čondé, kníže z Berry, hrabata
z Artois a z Provence byli znovu probouzeni zc svého
spánku. Celý nádherný dvorský život oné doby byl tu
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Poněvadž Ludvík nedokázal uskutečnit v reálném
světe královský ideál tak, jak mu tanul na mysli, vesníval se do doby bourbonských králů, tak například
při svých proslulých nočních jízdách v kočáře či na
saních:

Při nočních vyjížďkách Ludvíka II. nesmělo být
široko daleko ani živáčka. Na nádvoří zámku panovalo
hluboké ticho, přerušované jen netrpělivým řadem do
vozu či saní zapřažených koní. Konečně sc objevil
král, v zimě důkladně zahalený proti větru a nepohodě,
//unek Lmdrrhof v zim? x připraveným šextispře&n, zapřaženým
dn krdhwkych ýpda - umí, akvarel Heinricha łłrelmga. 1880 -81

Neuschwanstein jako pohádkový hrud (dokonalý kýč i vysněně sídlo sv. Grálu ) - ozářen zimním západem sluňt e

blyskotavou diamantovou agrafu na širokém klobouku,
v létě oděný nalehko, čas od času v královském ornátu
z modrého sametu po způsobu Ludvíka XIV,, s nímž
se vc své fantazii na každém kroku ztotožňoval. Vrchní
Štolba předskočil, oprať v pravé, dodaleka svítící louč
v levé ruce, rychlostí větru následoval navzdory sráz
ným horským cestám pevnou rukou kočího řízený vůz
s podkoním po straně, všechno ráz na ráz.
Toto svědectví Luisy von Kobedové, í.e král se pří
ležitostně strojil jako Ludvík XIV.. dochovává též dobře
informovaný rytmistr Paul von Haufingen:

Ne vždy se však král při takových vyjíždkách obje
voval v - samozřejmě pramálo malebném - odění sou
časné doby, často zdobil jeho hlavu sametový baret
s mohutným bílým pštrosím perem a sametový plášť

obepínal jeho statnou postavu, zatím co jeho družina,
kočí a lokajové parádo val i v kostýmech z doby Lud
víka XIV.
V souvislosti s noční vyjíždkou na Fernste in v lednu
roku 1886 líčí Theodor Hierneis, tehdy kuchtík dvorské
kuchyně, Ludvíkovu jízdu na saních:

Byla nádherná světlá zimní noc, plná hvězd, taková,
jakou král volíval vždy, když jel na Fernstem ve svých
velkých zlatých saních. Vpředu předjezdec s lucernou,
umístěnou v náslrči u levého třmene a zářící na špici
asi 1.5 metru dlouhé tyče. Sanč táhlo čtyřspřeží, na
osedlaných koních dva štolbové, kteří stejně jako
předjezdec byli oděni v opravdových rokokových
livrejích z modrého nebo červeného sametu, s bílými,
do copu sčesanými parukami, vysokými ohrnovačkami

Noční jízda Ludvíka II. na saních z hrudu Neuschwanstein na zámek l.inderhof; přepychově Ludvíkovy královské saně vyrobili Syrius
Eberle a htrenz Cedon dle návrhu Franze Seitze (nyní v museu koně na zámku Nympnenburg); malbu R Wenina, 1880, olej mi plátně
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a třírohými klobouky. Koňský postroj sestával z nád
herných čabrak, sede) a udidel, na hlavách kont vlála
pštrosí pera v barvách odpovídajících úborům jockeyu.
Sestavu koní tvořili bud1 bělouši, pak byly všechny
postroje modré, nebo král poručil vraníky, a pak byla
vybrána souprava v barvě červené. Noční jízdy při
pomínaly svou bleskovou rychlostí půlnoční přelud,
výjev z pohádky, a pro nemnohé přímé svědky zna
menaly nezapomenutelnou podívanou, setkání s něčím
nadpozemským.
Ke kultu Ludvíka XIV., který král provazoval, patří
takéjeho zvláštní způsob chůze, jenž mu snad byl zčásti
vrozen, který však ve zřejmé nápodobě Ludvíkem XIV.
užívaného pompésního „královského kroku" ještě
zvláŠÍ zdůrazňoval. Gottfried von Böhm:

Tenhle způsob chůze byl výsměchem vší přiro
zenosti. Široce vykračuje, vrhal své dlouhé nohy před
sebe, jako by je chtěl daleko od sebc vymrštit, a přední
nohou pak našlapoval tak, jako by chtěl každým svým
krokem rozdrtit na prach neviditelného škorpióna.
Přitom vypínal hlavu nazad a do strany a automaticky
ji pak skláněl zas dolů do svislé polohy.
V roce 1867 si poznamenává Böhm do deníku:

Král sklízel o Božím Těle pro svůj zvláštní, všem
přirozeným zákonům se vymykající způsob chůze
všeobecný obdiv. Za tím vším bylo znát jediné opojení
mocí.
Ze vzpomínek hraběte Lerchenfelda:

Byl jsem od r. 1871, vázán svou službou v zahraničí,
jen málokdy v Mnichově a krále jsem skoro neviděl.
Když jsem však - nepamatuji se jíž, v kterém roce byl zas jednou ve městě a chtěl projít chodbami resi
dence do dvorního divadla, zaslechl jsem náhle za
sebou dupot. Otočil jsem sc a uviděl přicházet dva
lokaje s pochodněmi a za nimi Jeho Majestát, který při
každém kroku zvedal nohu až do výše kolena a pak ji
nechal mocně dopadnout na zem. Byl jsem z toho celý
zfanfrnělý a vyprávěl pak v divadle jednomu dvo
řanovi, co jsem viděl. Jenom sc usmál a odpověděl:
„To je normální. Říká, že se to sluší na krále, to má být
tzv. královský krok.“
Zvláštní druh zbožnění prokazoval Ludvík též. posta
vě královny Marie Antoinetty. Paní von Leon rodové
píše Ludvík v červenci roku 1874:

Malíř Heigel dodal právě na mou objednávku doho
tovený, pro Linderhof určený obraz královny Marie
Antoinetty, který výborně dopadl. Pěstuji svého druhu
až náboženský kult posvěcený památce této krásné, tak
hluboce nešťastné kněžny, která vyšla ze všech osu
dových ran vzpřímena a prokázala skutečnou duševní
velikost, jejíž přirozenost zůstávala skrz naskrz králov
ská na prvním trůnu křesťanstva stejně jako v nejhlubší
bídě. - Nikdy nemohu číst o jejím osudu, aniž bych byl
do hloubi duše otřesen.
Obrazům a sochám Marie Antoinetty prokazoval
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Ludvík zvláštní úctu. V posudku o jeho duševním stavu
Z roku 1886 se uvádí:

Pan ministerský rada von Ziegler udává, že Jeho
Majestát smekal vždy před bustou královny Marie
Antoinetty, stojící na terase zámku Linderhof, a že ji
vždy pohladil po tvářích, a stájový štolba Hessclschwerdt uvádí, že v Linderhofu je obraz (Welker
míní, že se jedná o kus látky z doby Ludvíka XIV.),
před nímž Jeho Majestát neopomenul nikdy poklek
nout a před nímž musel poklekat i Hcsselschwcrdt,
ruku pozdviženou před ním jako v přísaze, aniž kdy
směl naň i jen popatřit; také (komorník) Welker vy
právěl o zvláštním kultu, jejž provozoval s obrazy Jeho
Majestát, a popsal zvláště, jak prokazoval čest jistému
obrazu, který představovat cpisodu ze života královny
Marie Antoinetty, a jak pak s pozdviženými skelnými
zraky se nejprve pomalu, pak rychleji, kráčeje pozadu,
vzdaloval od obrazu, až sc konečně od něho, jako v bo
lestném loučení, odvrátil.
Památce bourbonskýeh králů se Ludvík zaslibuje těl
ve svém deníku:

Que Dieu me santifice et la mémoire du Grand Roy
Louis XIV. - Ať Bůh posvětí mne i památku velkého
krále Ludvíka XIV. Lc 16 octobrc (1885), annivesaire
du martyre de ľ auguste et noble Reine Marie Antoinetta (...). Que la mémoire du martyre et de la saintc
mort de la grande Reine me donne la force a dompter
le mal. - Dnc 16. října, ve výroční den martyria vzne
šené a urozené královny Marie Antoinetty. Kéž mi
připomínka martyria a svaté smrti velké královny dá
sílu k potření zlého.
Lc 21. janvicr (1886), anniversaire dc ľ assassinat
du Roy Loius XVI., journéc a jamais lugubre et terri
ble (...). Quc Dieu ainsi que ta mémoire de cos illustres
Roys mc donne la force a tenir mon serment. - Dnc 21.
ledna, ve výroční den zavraždění krále Ludvíka XVI.,
tohoto navždy prokletého a hrozného dne. Nechť mi
Bůh, stejně jako památce těchto vznešených králů,
dopřeje sílu, abych zůstal věren své přísaze.
V králově fantazii jsou bourbonští králové dokonce
hosty u jeho tabule. Theodor Hirneis:

Nechtěl (tj. král) míti (během jídla) nikoho u sebc.
Přesto muselo diner a souper být servírováno vždy
nejméně pro tři až čtyři osoby.
Neboť jakkoliv král usedal vždy ke stolu sám, necítil
sc nikdy samoten. Věřil, že je ve společnosti Ludvíka
XIV., Ludvíka XV. a jejich milenek, Madame Pompa
dour a Madame Maintenon. Dokonce je jednoho po
druhém pozdravoval a rozprávěl s nimi, jako by byli
opravdu hosty u jeho stolu.
Také v divadle usiloval král oživit svět francouz
ského ancien regimu. Divadelní hry odehrávající se
v této době byly na příkaz krále prepracovávaný nebo
nově sepisovány. Když, se po uvedení Frese niem pře
ložené veselohry „ Vějíř Madame Pompadour" zeptal
král dvorského sekretáře Diifflipa, jenž, se směl zú
častnit separátního představení, na jeho mínění, ten
odpověděl:

Divadelní představení pmvedené ta přítomnosti Ludvíka II. ve I starém) reMetlčním divadle, kde se ml roku 1872 konala pravidelná separátní
představení pro panovníka; akvarel Gustava Seebergern, 1867

„Prosím, Vaše Veličenstvo, abych se srnčí zdržet
Úsudku.“
„Copak, vám sc to nelíbilo?“
„Ne! Samozřejmé ne, a nemohu pochopit, jak může
Jeho Milost v něčem lakovém nalézt zalíbení.“
„Také si myslím, že je to špatný kus,“ řekl král, „ale
je v tom přece jen vzduch Versailles.“
Při uvedeni takovýchto divadelních kusů záleželo
králi obzvláště na exaktní rekonstrukci dobových reá
lií. Ernst Possart nás zpravuje o jedné charakteristické
episode, která se odehrála v souvislosti s provedením či
nohry „ Uvedení Esther do St. Cym “ od Karla Heigela:

Hcigel požadoval pro představení racinovské „Es
ther“ v St. Cyru mladými dámami onoho institutu
terasovité, fantasticky osvětlené jeviště, před nímž by
seděli v křeslech Ludvík XIV. a jeho královští hosté,
z Anglie uprchnuvší královna Anna a mladý Princ
Waleský, jimž rytířsky zajistil asyl v Saint Gcrmainu;
na horních stupních pak představitelé Assucrovců.
Mardochai a Esther.
Hcigel si představoval, že by sc toto jednání ode
hrávalo v zahradách St. Cyru, navrhl jsem tedy scénu
v diagonále, aby tak král, stejně jako účinkující osoby
na pódiu a stejně jako před nimi sedící dvorská spo
lečnost mohli být viděni z profilu.
Dojem z tohoto aktu, odehrávajícího sc v lampiony a
pochodněmi osvícené zahradě, byl skutečně působivý.
Myslel jsem, že jsem vše udělal podle svých ncjícpších
sil a schopností, když tu mi král, který mi během
večera vícekrát nechal vyjádřit své uspokojení, ku

konci představení vzkázal, že by na mém místě nebyl
tak úplně klidný, neboť mi po návratu do svých komnat
předloží nezvratné důkazy o tom, že jsem tuto událost
inscenoval špatně. O půlnoci se také objevil posel od
něho s objemným francouzským knižním dílem, z ně
hož vyplývalo, že se představení Racinovy Esther hrálo
poprvé vc velké vstupní hale výchovného institutu
v St. Cyru a nikoliv v tamních zahradách, a že dále po
pravici Ludvíka XIV. seděl malý Princ Waleský, po
levici královna anglická, k níž se opět připojovali zleva
dauphinové a vévoda Orleánský. Napravo a nalevo na
kůru zaujaly - pokud nebyly právě zaměstnány - místo
dámy St. Cyru se svými učitelkami, za králem a jeho
hosty dámy a pánové francouzského dvora v přesně
stanoveném hodnostním pořádku.
„Můžete mi do pozítřka předvést onu scénu lak, aby
odpovídala oné historické události?"
Sloužící čekal. Dočetl jsem a odepsal Jeho Majestá
tu, že sc mi bohdá s pomocí našich šikovných malířů
povede jeho přání vyhovět. Samozřejmě byly v roz
poru s požadovaným způsobem inscenace technické
možnosti, neboť takto by byli Ludvík XIV. s anglickou
královnou úplně zakryti za nimi stojící dvorskou spo
lečností a Jeho Majestát by pak z obou hlavních postav
dramatu v uvedené scéně uviděl leda jejich záda a
alonžové paruky. Posel se vrátil s mým stanoviskem
zpět na zámek; a časně zrána vc 3 hodiny jsem dostal
následující odpověď:
„Jc mi úplně jedno, budu-li v této scéně vidět Ludví
ka XlV.a královnu anglickou čili nic; jáchci míti pouze
věrně podle pravdy předveden tento historický výjev.“
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Ó, to jc nezbytné, tvořit si takové ráje, taková poe
tická útočiště, v nichž lze na pár dní zapomenout na
onen úděsný čas, ve kterém žijeme.
JiŽ od roku 1868 plánuje Ludvík též zřízení zámku,
' který by nejdůležitějším rozvrhem stavebních hmot
napodoboval Versailles. Význam takovéto stavby král
označuje slovy:

Měl by to být svého druhu chrám slávy, kde bych
chtěl slavit památku krále Ludvíka XIV.
V srpnu roku 1874 podniká Ludvík II. cestu do Paří
že, při níž si zevrubně prohlédne Versaillský zámek a
dá si předvést vodotrysky a vodní díla v parku. K 25.
srpnu si poznamenává německý vyslanec, kníže Ho
henlohe, do svého deníku:

Král byl (...) v parku vc Versaillích, kde stříkaly
vodotrysky. Objednal si jc na 11. hodinu. Diváctvo
bylo spořádané, jen několik vcrsaillských mladíků bylo
arestováno, protože sc bavili tím, že za panovníkovými
zády napodobovali jeho královský krok.
Několik týdnů po této cestě píše Ludvík svému křídelnímu pobočníku hraběti Durckheimovi:

Linderhof, milovaný zámek Ludvíka IL, ilustrační záhlaví Heinricha
Brelinga s dvojím, symetricky propleteným „L“ (Ludvík fjnderhpf)
Výrazem Ludvíkova kultu Bourbonů jsou však přede
vším zámky Linderhof a Herrenchiemsee. Graswangtalské údolí u Oberammergau, v blízkosti královského
loveckého zámečku a staré selské usedlosti Linderhofu,
stanovil král koncem roku 1868 za stavební místo pro
zbudování venkovského zámeckého sídla ve stylu Lud
víku XIV. 28. listopadu oznamuje dvornímu sekretáři
Düfflipovi:

Ludvík XIV. si postavil, aby unikl únavnému životu,
obtížnému tlaku věčné stejného dvorního ccrcmoniclu,
který ho sužoval v nádherných prostorách jeho krá
lovské svatyně, vc Versailles, zámek svého srdce skutečný lusthaus - zámek Trianon. A když i ten sc
rozrostl do palácových rozměrů, dal si postavit na
osamělém místě skromné Marly, aby tam mohl aspoň
nakrátko vždy vydechnout po námahách vladařské
representace. A nyní si tedy hodlám na Linderhofu,
v blízkosti tam zřizované kaple, postavit i já malý
pavilon a u něho založil ne příliš rozlehlou zahradu
v renesančním stylu, vše vc skromných rozměrech. Pro
sebe potřebuji pouze tři poněkud bohatěji a elegantněji
vybavené místnosti, nezbytné příbytky služebnictva
budou samozřejmé co nejjednodušší. To vše sc bude
vyjímat z toho srdce roztomile; představu mám, a
stejně tak jako Minerva vyskočila fix und fertig doko
nalá z Jupiterova čela, může být ihned, jakmile Vám
dám veškeré disposice, přikročeno k vypracování
plánů. Potom aí se hned přikročí k přípravným pracím,
a zaměstnáme současně spoustu lidí. Protože právč
tento plán bych viděl rád uskutečněn, musí z toho být
klenot, jedinečný svého druhu.
V roce 1869 stavba Linderhofu započala, v roce
1878 byla dokončena: je to jediná z větších staveb
Ludvíka II., která mohla být dokončena. Ještě před
zahájením stavebních prací píše Ludvík baronce Leonrodové:
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Zámek Linderhof, budovaný Ludvíkem li. od r. 1869. obklopený
anglickým parkem, ä kaskádami, bazénem a vodotryskem; letecký pohled

Tohoto roku sc mi vše daří tak šťastně a uspokojivě
jako v žádném z předchozích roků, když tak o tom
uvažuji. Jako na překrásný sen myslím na svou cestu
do Francie, na konečně spatřené, zbožňované Ver
sailles.
Od r. 1878 vyrůstal na ostrově Herreninsel na Chiemském jezeře, jejž krát o pět let dříve zakoupil, nový
versaillský zámek. Co pomník absolutní monarchie má
tato mocná budova dvě hlavní těliště, která byla ve
Versailles centrem dvorského ceremonielu: repre
sentační ložnici a velkou zrcadlovou galerii. Také
zámek Herrenchiemsee byl, jako všechny stavby Lud
víka li., v první řadě dílem samotného krále, který své
zámky po jejich zevrubném provedení v plánovaných
podkladech dal zbudovat až do nejmenštch jedno
tlivostí podle svých představ. Přitom králi záleželo
v první řadě opět na historické věrnosti. Aby bylo
možno vytvořit si o tom přesnější představu, ocitujme
některé dopisy Horningovy Piirkelovi z roku 1877:

7. prosince 1877 - V ložnici vcrsaillského zámku
jsou v rozích umístěny velké pozlacené válečnické
trofeje, které Jeho Majestát na kresbě pana ředitele von
Dollmanna, představující ložnici na Herrenchiemsee,
postrádá. Pan von Dollmann má podat písemné vyjá
dření, zda by sc neměly tylo trofeje objevil též v nové
ložnici, anebo, pokud sc mu zdají rušivé, zda by napří
klad nepovažoval za vhodné umístit jc na stropě anebo
v sousedství poslav vc štítě.
Undethaf. hudební sál -páv z porcelánu (detail interiéru)
Linderhof, královská ložnice, rozšířená v roce 1884 dle návrhu Eugena Drottitišena; z bohatě vyšívanýc h nebes mohl být proveden Domu a
Mathilddu Jorresavými za králova života pouze bavorský státní znak: fresku ve stropě (Apollonův Sluneční vůz) provedl Ludwig Leske r
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Historik Karl Alexander von Müller soudí o stavbách
Ludvíku II. takto:

Zámek Herrenchiemsee, zbudovaný IKK5 - K6 dle vzoru Versailles,
západní zahradnífasáda s vodotryskem

15. prosince 1877 - S lítostí musím Vašemu Vysokoblahorodí oznámit, že Schwoiserova jezdecká socha
vůbec neodpovídá skutečnosti. Král je si málo podo
ben, jeho rysy jsou málo výrazné. Královo stáří má
odpovídat přibližné čtyřiceti rokům. Jeho klobouk je
příliš malý. Je třeba, aby byl tímto úkolem, to jest
návrhem oné sochy, pověřen jiný malíř, když k tomu
Schwoiser projevil tak málo talentu.
24. prosince 1877 - Želbohu nedopadl náčrtek dveří
nové ložnice ani tentokrát podle Nejvyššího přání.
Jeho Majestát udává tyto nutné korektury: celkově
vzato není návrh dveří dostatečně bohatý. Paprsky
slunce nejsou dost jemně provedeny. Obličej slunce
není dost podobný onomu na versaillských dveřích,
zejména vlasy zde nejsou uspořádány tak jako tam.
Kolem slunce je příliš mnoho bílé barvy, všeobecně
bude mnohem bohatěji působit, když budou řezané
reliéfní ozdoby provedeny zlatě na zlatém pozadí.
Bavorský státní znak nesmí být umístěn na dveřích a
ani nikde jinde v ložnici a řád sv. Huberta musí zdobit
dveře obdobně, jako je ve výplních těch versaillských
umístěn řád Sv. Ducha.
Jezdecká socha Ludvíka XIV., jak Vás musím ke své
lítosti rovněž zpravit, neodpovídá ani potřetí Ncjvyšším požadavkům a musí být nakreslen ještě jednou.
Král si není dost podoben. Malíř Benczur možná
dokáže tento úkol úspěšně vyřešit, když na nejnověji
předložených skizzách zachytil tak výstižně královu
tvář. Stáří krále má být čtyřicet let. Dále u Ludvíka
XIV. neodpovídá postoj nohou. Existuje dílo o fran
couzských mincích, na nichž je zachyceno poprsí
Ludvíka XIV. v jeho věrné podobě, toto dílo má po
sloužit za vzor.
Jen nemnoho vyvolených smí spatřit královy zámky,
které jsou jinak uzavřeny okolnímu světu. Sekretář
kabinetu von Ziegler později vypovídá:

Zámky jako Hohenschwangau, Linderhof a Chiem
see byly pro Jeho Majestát posvátnými místy a jako
s takovými bylo s nimi též zacházeno. Nesměly být
spatřeny veřejností, neboť „zrak veřejnosti by jc odsvětil, pošpinil.“
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Ví se, že všechny tyto zámky byly v představě,
v celkovém uspořádání, ba dokonce až do nej menších
podrobností jeho kreacemi a že umělci byli jen pro
středníky jeho netrpělivé vůle. Byl to koneckonců,
vzato čistě věcně, obrovský pracovní výkon, svědectví
mimořádné tvůrčí síly. U všech těchto zámků je nád
herná jejich poloha, prozrazující hluboce umělecký cit
pro přírodu, spojená s královskými výhledy do lesů a
hor, na zrcadla jezer i na sluneční zlatohlav; u nich
všech projevuje se též vrozený smysl pro dekorativní a
divadelní efekty; královo zpětné čerpání z odkazu
rokoka a baroka, které mu jeho vlastní doba tak zazlí
vala, prozrazuje instinktivní rozpoznání toho nejvyšší
ho, čeho se kdy tato zem dobrala ve výtvarném umění.
Ludvíkovým neštěstím bylo, že jeho stavebnická vášeň
spadala v jedno s dobou, která žila umělecky z druhé
ruky - jeho zámky musíme vnímat v souvislosti se
stavbami griinderské epochy, chcemc-li jim být právi;
a také nesmíme zapomínat na bohaté podněty, které dal
v nejširším měřítku mnichovskému uměleckému ře
meslu, jež sc později opět povzneslo na světovou
úroveň, stejně jako i rozkvět mnichovského divadla byl
nadlouho oplodněn jeho vášní pro jeviště; ano, dokon
ce i domovské stavitelské umění Mnichova z jeho tzv.
seidlovské éry si bez něho jen sotva dovedeme před
stavit. Jeho osobně poutal především celkový obraz
toho všeho, ono zpředmětnění, které mu bylo posláním
- posláním, o něž sc nepřestával hrdlit s minulostí.
Procházímc-ii jeho zámky, procházíme vlastně jeho
duší, od romanticko-rytířských snění chlapce až po
Zámek Herrenchiemsee, zrcadlová galerie, kopie versailleske'ho vzoru
v mifítku originálu a v lesku, v originále jit plné nedochovaném

Návrh Byzantského palác e od Julia Hofnumna, 1885, vedle hrudu Fulkensteinu a Čínského letního paláce poslední z jit nereaíisovaných.
Ludvíkem zamýšlených staveb

onen útěk krále z Milosti Boží - útěk ze svčta reálného
do světa zcela proměněného: k vlastnímu obrazu.
Majestátní hry v říši snů - hry člověka naprosto osa
mělého! Ve velkém sále pěvců v Neuschwanstcinu se
neshromáždili nikdy pěvcové kolem svého krále; Ve
nuše z obrazu v Linderhofu nepopatřila nikdy na milu
jící tvář; honosné prostory na Herrenchiemsee neviděly
nikdy skutečný dvůr. Jen sám a sám stanul čas od času
pán těchto zámků za tmavé noci na úzké řetězové slcz-

ce, kterou dal nedaleko Neuschwansteinu vytyčit vzhů
ru k výšinám hromovládného Poliatu, aby pozoroval
slovky světel, jimiž se pro tu chvíli rozzářil jeho lidu
prázdný hrad; jen sám a sám pozvedal v tišinách Graswangtalu ruku, aby pozdravil chladnou mramorovou
sochu Marie Antonietty; jen sám a sám kráčel upro
střed ohromujícího množství květů, zrcadlovými sály
Herrenwörthu, kde čarovný lesk celého půldruhatisíce
svící osvětloval jen chimérickou společnost mrtvých.

Vyjíldku Ludvíka II. Euateni od Linderhplu; akvarel Otto Ruppert«, IRR!

Ludvík II. na projfidce koňmo kolem Stamberského jezera;
malba Ludvíka Be.hringe.ru, 1878
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druhu, jako něco - chce se mi net - co nemá sobě
roveň. Museí si přece v tomto okamžiku připadat
zcela nepozorován, byl jistě prost jakéhokoli záměru
či touhy po efektu, a přece: jaká póza v postoji i chůzi
při každém pohybu a počinu! Nepřirozenost se mu
stala druhou přirozeností. Několik kroků přede mnou
se zastavil, sňal měkký klobouk, jehož široce vykle
nutý okraj zdobila démantová, sluncem hořící hvěz
da, a já uviděl tu podivuhodnou hlavu s vclcumně
nakadeřenými vlasy a se záměrně stylisovanými
vousy. Tyto kdysi tak ideální, u muže vskutku až
nepravděpodobně krásné rysy, které nadchly jeho
prostý lid k horoucímu zbožňování, byly u muže
teprv čtyřiatřicetiletého již povážlivě setřeny. Jenom
ty blankytně modré oči, které upíral vzhůru ke skal
ním obrům, mohly ještě něco vyprávět o jasu a nevin
nosti mládí! Tak tu na chvíli stanul, těžce oddechuje,
hlavu zvrácenu nazad. Ta spočívala na těle podivu
hodné velikosti a - vzhledem k jeho věku - i podivu
hodného objemu. Zahalen navzdory letnímu počasí
do teplého zimníku, šel pomalu dále. Ale nešel přitom
tak, jak chodí normální lidé, vystupoval jako herec,
který sc objeví v korunovačním rouchu v nějakém
Shakespearově královském dramatu, pohazuje přitom
ve zdánlivě nastudovaném rytmu při každém mohut
nějším kroku svou daleko nazad vyvrácenou hlavou
brzy doprava a brzy doleva a drže přitom v roz
máchlém gestu před sebou svůj klobouk. Na hřbitově
v Partcnkirchenu nastoupil pak do připravené, zlatém
hýřící bleděmodré karossy, kterou cirkusovým koním
podobní čtyři bělouši, v drahocenných postrojích,
vyhřebeleovaní a s chocholy, uvedli do pohybu - a
tak zmizel mým očím. Viděl jsem ho pak až do doby
jeho tragického skonu ještě několikrát; ale ncjsilněji
vc mně zní přece jen ono první setkání, nadále ještě
ve mně žije vzpomínka na onen majestátní obraz, na
nějž však bohužel nejen chorobná pýcha, ale i příkrá,
sc skutečností už nepočítají přepjatost a až ke změtení
smyslů vystupňované sebevědomí nepřestávají vrhat
své temné stíny! S ncrozplašitelným pocitem, že
„tento muž už nemyslí a necítí normálně!“, jsem se
obrátil k domovu.
Ludvík II. - Otec Bavorska a strdite Uměn; dobová apotheosa z novin:
(v očích monarchy jit patrný výraz počínající duševní poruchy)
Čím více se král propadal do svého snového světa,
tím úplněji se uzavíral před veřejností. Jen málo lidí

mělo příležitost uvidět krále v jeho posledních letech
na vlastní oči. Tak 24. srpna 1879 brzy zrána mohl
Felix Philippi pozorovat mezi Garmischem a Partenkirchenem krále, jak se právě ubírá ke své horské

chatě na Schachenu:

Kdo toho muže jednou uviděl, ten na to nikdy neza
pomene! Tak obzvláštní jako jeho život, jeho činy a
záliby byl i jeho zevnějšek; jeho zjev odpovídal plně
jeho způsobu života, tomu, jaký byl a jak jednal.
Nemohl prostě vypadat jinak! Vše na něm bylo oso
bité až do grotesky, originální až do bizareric, bylo
theatrální, bylo okázalost sama, bylo skrz naskrz neo
byčejné. Tak neobyčejné, že by i uprostřed mnohatisícihlavého davu musel vypadat jako jediný svého
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Gottfried von Böhm potkává krále naposled v listo

padu 1880:

Kráčel od zadní brány residence k manéžnímu ná
městí. Byl to ten zvláštní krok, známé držení hlavy,
onoho typu, který zachycují jeho novější busty, bylo
to však nejspíš to všechno dohromady, a já sám
neviděl krále už tak dávno, že jsem zaváhal a ncosmělil sc pozdravit. Tak sc dálo i ostatním kolem
jdoucím, kteří zůstávali nerozhodně stát na ulici a
zírali za ním. Nebe bylo kalné a den už se nachyloval.
Král, bledý a přízračný, souznčl dobře šlakovou
náladou; a dojem, jakým na mne zapůsobil, sc rovnal
takřka úděsu. Bylo něco neblahého v tom, jak se nám
tento Majestát vzdaloval těžkými kroky.
Přeio/il Jiíl ZdenP.k

(pokračování)

(Naproti:) — Hnid Falkenstein-jil nerealizovaný poslední vzdušný
zámek Ludvíkových snů; l. návrh — akvarel Christianu Junka, KM3
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Litanie
KE VŠEM SVATÝM
Pane, smiluj se nad námi! - Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás! - Kriste, vyslyš nás!
Otče s nebes, Bože, — smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože, — smiluj se nad námi!
Duše Svatý, Bože, — smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože, — smiluj se nad námi!
Svatá Maria, - oroduj za nás!
Svatá Boží Rodičko, - oroduj za nás!
Svatá Panno panen, - oroduj za nás!
Svatý Michaeli, - oroduj za nás!
Svatý Gabrieli, — oroduj za nás!
Svatý Rafaeli, - oroduj za nás!
Všichni svati andělé i archandělé, - orodujte za nás!
Všechny svaté sbory duchů nebeských, - orodujte za nás!
Svatý Jene Křtiteli, - oroduj za nás!
Svatý Josefe, - oroduj za nás!
Všichni svati patriarchové a proroci, - orodujte za nás!
Svatý Petře, - oroduj za nás!
Svatý Pavle, - oroduj za nás!
Svatý Ondřeji, - oroduj za nás!
Svatý Jakube, - oroduj za nás!
Svatý Jene, - oroduj za nás!
Svatý Tomáši, - oroduj za nás!
Svatý Jakube, - oroduj za nás!
Svatý Filipe, - oroduj za nás!
Svatý Bartoloměji, - oroduj za nás!
Svatý Matouši, - oroduj za nás!
Svatý Šimone, - oroduj za nás!
Svatý Tadeáši, - oroduj za nás!
Svatý Matěji, - oroduj za nás!
Svatý Barnabáši, - oroduj za nás!
Svatý Lukáši, - oroduj za nás!
Svatý Marku, - oroduj za nás!
Všichni svati apoštolově a evangelisté, - orodujte za nás!
Všichni svati učedníci Páně, - orodujte za nás!
Všechna svátá neviňátka, - orodujte za nás!
Svatý Štěpáne, - oroduj za nás!
Svatý Vavřince, - oroduj za nás!
Svatý Vincenci, - oroduj za nás!
Svatí Fabiáne a Šebestiáne, - orodujte za nás!
Svatí Jene a Pavle, - orodujte za nás!
Svatí Kosmo a Damiáne, - orodujte za nás!
Svatí Gervázi a Protázi, - orodujte za nás!
Všichni svati mučedníci, - orodujte za nás!
Svatý Silvestře, - oroduj za nás!
Svatý Řehoři, - oroduj za nás!
Svatý Ambroži, - oroduj za nás!
Svatý Augustine, - oroduj za nás!
Svatý Jeronýme, - oroduj za nás!
Svatý Martine, - oroduj za nás!
Svatý Mikuláši, - oroduj za nás!
Svatí Cyrile a Metoději, - orodujte za nás!
Všichni svati biskupové a vyznavači, - orodujte za nás!
Všichni svati učitelé církevní, - orodujte za nás!
Svatý Antoníne. - oroduj za nás!
Svatý Benedikte, - oroduj za nás!
Svatý Bernarde, - oroduj za nás!
Svatý Dominiku, - oroduj za nás!
Svatý Františku, - oroduj za nás!
Všichni svati kněží a jáhnovi, - orodujte za nás!
Všichni svati mniši a poustevníci, - orodujte za nás!
Svatá Maří Magdaleno, — oroduj za nás!
Svatá Háto, - oroduj za nás!
Svatá Lucie, - oroduj za nás!
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Svatá Anežko, - oroduj za nás!
Svatá Cecilie, - oroduj za nás!
Svatá Kateřino, — oroduj za nás!
Svatá Anastázie, - oroduj za nás!
Všechny svaté panny a vdovy, - orodujte za nás!
Všichni svati a světice Boží, - přimlouvejte se za nás!
Milostiv nám buď, - odpusť nám. Pane!
Milostiv nám buď, - vyslyš nás, Pane!
Ode všeho zlého — vysvabad nás, Pane!
Od všelikého hříchu - vysvoboď nás, Pane!
Od svého hněvu - vysvoboď nás, Pane!
Od náhlé a nenadálé smrti - vysvoboď nás, Pane!
Od úkladů ďáblových - vysvoboď nás. Pane!
Od hněvu, nenávisti a všeliké zlé vůle - vysvoboď nás, Pane!
Od ducha smilného - vysvoboď nás, Pane?
Od hromobití a bouře - vysvoboď nás, Pane!
Od metly zemětřesení - vysvoboď nás. Pane!
Od moru, hladu a války - vysvoboď nás. Pane!
Od věčné smrti - vysvoboď nás, Pane’
Skrze tajemství svého svátého vtělení - vysvoboď nás. Pane!
Skrze své příští - vysvoboď nás. Pane!
Skrze své narození - vysvoboď nás. Pane!
Skrze svůj křest a svátý půst - vysvoboď nás. Pane!
Skrze svůj kříž a své utrpení - vysvoboď nás. Pane!
Skrze svou smrt a svůj pohřeb - vysvoboď nás, Pane!
Skrze své svaté zmrtvýchvstání - vysvoboď nás, Pane!
Skrze své podivné nanebevstoupení - vysvoboď nás, Pane!
Skrze příští Utěšitele Ducha Svatého - vysvoboď nás, Pane!
V den soudný - vysvoboď nás. Pane!
My hříšníci - prosíme Tě, uslyš nás!
Aby ses nad námi smiloval, - prosíme Tě, uslyš nás!
Abys nám odpustil, - prosíme Tě, uslyš nás!
Abys nás k pravému pokání přivésti ráčil, - prosíme Tě, uslyš nás!
Abys svou svátou Církev říditi a zachovali ráčil, - prosíme Tě, uslyš nás!
Abys apoštolského náměstka a veškerý stav duchovní ve svátém náboženství zachovali r&čil, - prosíme Tě, uslyš nás!
Abys nepřátele svaté Církve pokornými učiniti ráčil, - prosíme Tě, uslyš nás!
Abys hlavám států a vládám křesťanským pokoj a pravou svornost dáti ráčil, - prosíme Tě, uslyš nás!
Abys všemu křesťanskému lidu pokoj a jednotu uštědřili ráčil, - prosíme Tě, uslyš nás!
Abys všechny zbloudilé k jednotě Církve povolati a všechny nevěřící k světlu evangelia přivést) ráčil, - prosíme Tě, uslyš nás!
Abys nás ve své svaté službě síiiti a zachovati ráčil, - prosíme Tě, uslyš nás!
Abys naši mysl k nebeským žádostem povznesl, - prosíme Tě, uslyš nás!
Abys všechny naše dobrodince věčnými statky odměnil, — prosíme Tě, uslyš nás!
Abys duše naše, bratří, příbuzných a dobrodinců našich od věčného zavržení zachránil, - prosíme Tě, uslyš nás!
Abys úrodu zemskou dáti a zachovati ráčil, - prosíme Tě, uslyš nás!
Abys všem věrným zemřelým věčné odpočinutí dáti ráčil, - prosíme Tě, uslyš nás!
Abys nás vyslyšeli ráčil, - prosíme Tě, uslyš nás!
Synu Boží, - prosíme Tě, uslyš nás!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - odpust nám. Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - vyslyš nás, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás! - Kriste, vyslyš nás!
Pane, smiluj se nad námi! - Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad námi!
K. Otče náš ... (poiíchu) A neuvoď nás v pokušení.
V. Ale zbav nás od zlého.

(Žalm 69...)
Mow J.ME SE.
K. Všemohoucí, věčný Bože, jenž vládneš živým i zemřelým a smilováváš se nade všemi,
o nichž předvídáš, že pro víru i své skutky Tvými budou, pokorně Tě prosíme, aby ti, za
něž jsme si umínili prošiti, ať jsou ještě na živu v těle nebo již bez těla na věčnosti, na
přímluvu všech Tvých svátých a pro Tvou milostivou dobrotu dosáhli odpuštění všech
svých provinění. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna Tvého, jenž s Tebou žije a kraluje
v jednotě Ducha Svatého Bůh, po všechny věky věkův.

V. Amen.
K. Pán s vámi. - V f s duchem tvým.
K. Vyslyš nás všemohoucí a milosrdný Hospodin. - V. Amen.
K. A duše věrných zemřelých pro milosrdenství Boží at odpočívají v pokoji. V. Amen.
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XIII KŮZLE
Ilustroval Josef Ulrych
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PoStovní spojení se světem tichá čtvrt arci měla, ale jaksi cha
bé. Listonoš - od nepamčtných let zde jiného nebylo krom
pana Vcscleckého - chodil tu spíše procházkou než službou,
poněvadž obyvatelstvo nezvyklo si vyřizovali své záležitosti
písemně a potrpělo si na spolehlivé vyřizování ústní. Kdyby
nebylo soudních obsílck, platebních rozkazů ti jiných úředních
písemností, byl by mnohého dne pan Veselecký neměl co dě
lat. Když nčkolikrút v roce objevit se tu listonoš peněžní a
spatřili ho lidé úkolu jeho neznalí, už si mysleli, žc jejich poš
ťák byl přeložen nebo žc odešel s poselstvím na onen svět.
V mnohých domácnostech byl pan Veselecký rád viděn, poně
vadž příchod jeho byl čímsi neobvyklým, slavnostním, «poše
tilcům to lichotilo; pociťovali pýchu nad tím, že se přece někdo
o ně stará, byt ne vždy příjemně. Nehněvali sc na něho, ani

když donesl anonymní dopis, v němž bylo nadávek za půl
tuctu paragrafů. To byla totiž také jedna z rozšířenějších větších
nectností tiché čtvrti. Třeba pan Poseidon, muž věhlasný a všeo
becně známý, dopisoval si zřídka, ještě nejspíš posla! nějakou
gratulaci, jinak nesvěřoval papíru ničeho, a byf byl nucen oběto
vat celé půldne, dával přednost domluvě.
Je tudíž poehopitelno, jaké povstalo vzrušení, když
nedávno po ránu zaklepal pan Veselccký na dveře a
podával Babušce objemné psaní. Chudák Babuška se tolik dolekala, že je nevzala holou nikou,
nýbrž do cípku zástěry, zardívajíc se po uši.
Aniž se podívala na adresu, nesla spěšně do
pis panu Poseidonovi, jenž právě snídal.
„Co by to mohlo být.“ divil se pan Posei
don, .Josef mně néni, tak co by... Gratula
cí to nemôže byt.“
Než vyhledal brejle, přikvačila Klárka,
posud neumytá, neučesaná, v toiletě víc
než nedostatečné a docela neuctivě vy
škubla otci list z ruky:
„Počkétc, to jc nespíš mně,“ řekla a utí
kala s psaním do pokoje. „Od Rafánka, od
Rafánka.“
„Že by si pan Rafan vzpomněl,” prohodila
paní Terezie, která se srazila s dcerou ve dveřích
vstupujíc do kuchyně. I ji vzrušila neobyčejná
událost.
„Možná," pravil rozvážně pan Poseidon, „ale netrófám. Měl na to času dost spíš.“
Ale v tom se již Klárka vrátila. V zasmušené tváři její jevilo
se bolestné zklamání i hněv. Hodila psaním na kuchyňský stůl
před Babušku a řekla tipce;
„To je tobě.“
Babuška se zachvěla, jako by ji smrt přeskočila. Zdálo se,
jako by se hodlala omlouvat, jako by si byla vědoma těžké viny
a trochu cítila se příčinou zklamání Klárčina. Leč nepronesla
jediného slova, vzala neblahý dopis a zastrčila jej pod modrou
halenku za ňadra. Jak rozepjala knoflíček, zableskla modračkou bílá košilka. Babuška byla prosté, venkovské děvče, na
které město nepůsobilo nepříznivým vlivem. Mnoho nenamlu
vila, dřela poctivě do úpadu a slepě plnila, co se jí přikázalo.
V tom ohledují paní Poseidonové nemohla ničeho vytýkat, byť
Babušce nikdy své spokojenosti neprojevila. Nikdy se s ní přá
telsky nerozhovořila a vždycky byla příliš povznesenou velitel kou; pouze po prvním oslovila ji poněkud blahosklonněji, avšak
příčinou toho zjevu nebýval hlas srdce. Stávalo se to jen ten
krát, když Babušce oznamovala, že dostane službu až příště,
což jí prý asi je beztak lhostejno. A Babuška za laskavé slovo a
úsměv byla by obětovala třeba i pětku platu. Však mnoho pe
něz neuviděla, ač sloužila u Poseidonových dvanáct měsíců.
Časem jí sic vrtalo mozkem přece, proč paní Poseidonova
otálí s platem. Potřebovala na příklad boty, chodila už napolo
bosky, a tu býval povolán mistr Kyas a urobil jí potřebnou
obuv, která nevynikala úhledností, za to byla pevná a na nohou
ji bylo také cítit. Ach, Babuška toužila po střevíčcích s přazkami, ale těch Kyas dělat neuměl, za jeho časů se nehledělo
jenom na parádu. I odříkala se s trpkostí v duši vysněných
botečků, bílých šatů s hojnými kanýrky. i vrcholu svých snů kloboučku s ohromnou růží. jaký viděla kdysi za výkladní
skříní v městě. Několikrát - budiž řečeno, Že se to stalo jen
málokdy - probudilo se v ní hříšné pokušení podrželi si peníze,
jež donášela paní Terezii z obchodu dělnickým prádlem. Paní
Terezie ovšem nešila sama modrých košil a spodních kalhot,
ale jsouc přesvědčena, že zahálka je počátkem hříchu, zaměst
návala šitím Babušku po večeři do noci, ba i zhusta za dne po
práci, kterou vyžadovala domácnost. Děvče pracovalo v svaté
svědomitosti, aniž někdy zareptalo. Stín nespokojenosti ne
ukázal se na její široké, prostoduché, leč hezké tváři a modrýma
očima bylo vidět až do jejího nezkateného srdce. Za to všecko
říkali Babušce „pobóchanee“. Tak neuvěřitelnou jevila se její
spravedlivost, že ji považovali za nedostatek duševního zdraví.
Toho dne, když došlo osudné psaní, soudě dle chování Ba-

buščina, bývala by se snad i ta přezdívka zdála oprávněnou,
neboť Babušce padalo všecko z ruky. Převalila kbelík s vodou
panu Poseidonovi pod nohy, hrníček rozbila, když poklízela
stůl, a smetákem shodila kropenku u dveří do kastrolu mastné
ho. Rozumí se. že byla vyhubována,
jak se jí to dosud nepřihodilo, a
rozlítostnčna šla se vyplakat
tam, kde se nehledává útěchy pobouřeným ci
tům. Sedíc tam a
vzlykajíc, rozpo
mněla se na ne
šťastný dopis,
vytáhla ho ze
záňadří a uslze
nými zraky se
stavovala pís
menku kpísmence. až celý
list
konečně
přečetla.
Paní Poseido
nova, rozhořčena
chováním služčiným i jinými okol
nostmi - hlavně, což
rmoutilo i dceru, zapomně
li i vostí Rafanovou -, vadila se
zatím s Klárkou v kuchyni.
„Proč’s jí to hned dávala,“ rozhorlovala
se. „Nepodíváš se ani, co jí kdo píše.“
„A co,“ odsekla Klárka,, je mi co do teho?"
„Nevíš, esi ju někdo nebaňká, aby Šla jinam na lepší místo.“
„Je mi co po tym?“ odsekla znovu Klárka. „Měla jsem to snad
otevřít?“
„No a co by bylo, taky tak. třeba odevřít. A šak já ju vyzpoví
dám. fanfára jednoho! Nebo sejí zepté tyl?“
Když uviděly uplakanou tvář Babuščinu, jako by se zřekly,
nechtěly na ni přímo dotírat. Ze soucitu to však nebylo. Klárka
nebyla bez srdce, mnohdy počínala si vůči Babušce i důvěrně
jako k nejvčrnější přítelce, avšak rozumu měla přece jen víc
než citu. Proto až později překvapila ji nečekanou otázkou:
„Tobě psal fešák, vid?”
„Kde.“ zašeptala Babuška. „Já žádného nemám.“
„Tady možná ne, ale na iontě u vás.“
‘
„To si o mně. slečinko, nemyslijou. Já si chlapců nevšimnu.“
„A proč plakala’s?“
„Kvůlivá ternu hrníčku. Dyť já ho zaplatím, jen co maminka
přijedou.“
„Maminka přijede? A kdy?"
„Psali, že s nedělu, včil před velikonocama.“
„Nechcou tě vzít dom?“
„To eště ne. Májou tady jakési řízení.“
A Babuška se tvářila, jako by chtěla ještě cosi říci, ježto sejí
však již nikdo dál neptal, mlčela jako dubec. Paní Terezie se na
tu návštěvu netěšila. Shodly se s dcerou, že asi matka přijede
pro Babušku a že bude nutno hledat novou služku, a to by byla
mrzutá věc, neboť Babušce rovné byłoby nesnadno nalezli. Po
dvou, třech dneeh na to však dočista zapomněly, zejména když
v neděli přišel zase pan Veselecký a donesl konečně vzpomín
ku od Rafana. Byla stručná, za to upřímná, krčila se v rožku
pohlednice a zněla:
„Hen majú víno jako křišťál. Nechce se mně odtud. Na Brno
se těší - Váš Rafan.“
„Močka práce si s tym nedal,“ řekla zachmuřeně paní Tere
zie.
Klárka si poplakala, než se záhy utišila a trpělivě očekávala
v následujících dnech, žc snad po první vzpomínce dojde dru
há. obsáhlejší a významnější. Cekala mamě. Kdo se v té době
neupokojil, byla pouze Babuška. Paní Terezie postřehla, že je
jako vyměněna, a byla nucena hubovat ji každodenně. Děvče
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to sneslo pokojně, půlslovem neodpovědělo a chodilo, jak by je
trápil tajemný žal.
V půli týdnu zrovna před polednem, když paní Terezie vešla
do kuchyně dohlédnout na oběd, očekávalo jí tam překvapení,
které jí milo nebylo. Na truhle u kamen seděla obstarožnější
venkovská panímáma, na zádech měla nůši a vedle sebe koš
napolo zakrytý víkem a Babuška s rozradovanou tváří hleděla
na ní. V okamžiku, kdy paní Terezie vstoupila, přerušily obě
tlumený rozhovor a Babuška rozpačitě přiklekla k plotně. Paní
máma rychle povstala; odkašlavši zašeptala: „Pochválempánježiš-krístus“, hbitě hnala se k paní Poseidonové a chopila ji za
ruku. Paní Terezie snažila se jí vymknouti, ale jaksi ochable,
tak že ji panímáma políbila. Vůči takové pozornosti nebylo
možno zůstali chladnou, paní Poseidonové tudíž prohodila:
„A, Babuška má návštěvu. Dobrý den, panímámo, dobrý
den.“
Babuška se zurděla a horlivě hrabala se v plotně.
„Nezlobijó se, milostpaní, přišla sem něco nakópit, tak sem si
povídala, že se na chvilko zastavím."
Paní Poseidonova neodpověděla, nakoukla pod pokličky a
odešla zase do pokoje. Klárka, jak ji uviděla ve dveřích, uhodla
okamžitě, že matce je cosi nevhod. Pálila si právě vlasy před zr
cadlem a napolo se otočivši pohodila hlavou a tázala se:
„Co je zasi?“
„Ale ta stará dojela.“
„Kerá stará?“
„Ale Bárce.“
„A co dělajou."
„Sedijou a šuškajou. Přinde to akorát v čas, před obědem. Esi
neodtáhne, s němá lam přeci sedět nebudeme.“
Klárka nemínila sc starat dále o matčinu mrzutost, ale paní
Terezie vyjela si ve své roztrpčenosti na ni:
„Vem si něco, třeba to heklování, a di tam na chvítu. Ešče by
mohl něco žebrat, člověk neví, co je to zač. Šla bych tam sama,
ale je to cétit od hnoja a plesnivinou, bylo by mně z teho za mi
nutu zle. Dé na ně pozor, aby něco nesnědly."
Klárka poslechla, ne právě ráda, ale konečně byla trochu zvě
dava a doufala, že nebude třeba sedět mlčky a nečinně jako
s matkou. Panímáma i ji uctivě pozdravila a Klárka hledíc na ni
kradmo usadila se u stolu naproti ní. Obírala se pilně háčko
váním, protože nevěděla, co takové venkovské že
ně říci. Panímáma sejí zalíbila. Měla široké,
naškrobené sukně, navrch modrou štofku, kabátek z vyráženého sametu, na
nohou Jastinky s ringtičkami a na
hlavě černý sameťáček. V tváři
byla ruměná jako jablíčko a kol
rtů šířil sejí nádech úsměvu, jen
oči byly přísné a ostré jako

ocel. Babuška se jí hodně
podobala.
Mlčení v kuchyni bylo až
nepříjemné. Konečně paní
máma sebou zavrtěla, odka
šlala a povídala srdečně:
„Hale, slečinko, tentuk voni
só pěkná. Jak jim to při ty prá
ci svědčí. Člověk by na nich
voči nechal."
Klárka se zapýřila a usmála. Pa
nímáma sejí zalíbila ještě více. Led
byl prolomen.
„Šak, Babuško, máš ty ještě fešnou
maminku." řekla k služce.
„Ba,“ šeptla rozpačitě Babuška radujíc se, že
aspoň Klárka se nezlobí kvůli návštěvě, neboť vycho
vala možná, že paní Terezii není příchod matčin vhod.
„Zvostanete dlouho v městě?" obrátila se Klárka k panímá
mě.
„Ešče sama dobře nevím,“ odpověděla panímáma a pokorně
jako prve opakovala: „Esi se nebodó páni zlobit. Přešla jsem
něco nakópit, tak sem si povídala, že se na chvilko stavím."
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„To budete kupovat na svátky?“ ptala se Klárka.
„Ba nee,“ odvětila panímáma a Babuška se při těch slovech
znovu zardívala rozpačitě. „Ceři něco do vebave.“
„To už máte tak velkou dceru?“ divila se Klárka.
„Ha nejedno. Hapolenko sem vdala před štyřma rokama; jož
su dvakrát stařenko ha ke třetimo sc čeká. Včel se má vdávat
Rozárka, potom přende Babuška, a Kačena jarem včel vechodí
školo.“
„To z nich máte radost!“
„Tož. jak pámbu dá,“ vydechla a dodala šelmovsky: „Jaké
pak radost, jak nad roztrhaném kožuchom.“
„A brzy se bude Rozárka vdával?"
„Včel po svátkách má mět svarbo.“
„A teprve jdete nakoupit vejbavu?"
„Hale lide, pámbínko milé, vona jož má dávno všecko hošitý,
lůni na vesně se nám chcela vdávat, hále cosik děvčeti do hlave
vlízlo, tak se moselo počkat. Tak bech jí chcela tentuk kópit
nějaký servile he servítke, co nebode hnedka potřebovat. Chcela
sem taky poprosit milostpaní, esi by Babušku nepustily na deň,
na dva. abe se podívala dům, že be šla sestři za drožko."
„Nojá sepřimluvím,“ slibovala Klárkaa Babuška vypuknuvši
v pláč, padla před Klárkou na kolena a položila jí hlavu na klín.
„Psali sme jož vo tem. aby milostpaní poprosila a vona pré se
styděla. Chcela sem sama milostpaní napsat, hale já nevím, esi
bych to ešče dovedla, horním leda gurent, tak po starodávno a
tata náš má na to těžko roko, tož to Rozárka tentuk složila.“
„Proto ona byla Babuška tak celá nesvá,“ zasmála se Klárka.
„Vona si myslila, že pro ně se hodí spíš německé napsat a to
ho nás dovede leda panské hejně z vojny, hale valně asi taky noc.
Zatím slečinka e milostpaní pěkně rozpravijó po moravské.
Tak sem se bála. Že ty naši huračině nebudó huni rozumět."
V tom košíku, který měla panímáma vedle sebe, cosi žalostně
zamekalo.
„Co to tam mále, panímámo,“ divila se Klárka.
„Hále te, choděrko moja nebohá, vod rána sme na cestě a tys
ešče nepilo. No počké, počké. hnedké li dám. Nemáš tadyk,
BaruŠko, tentuk žičenko, nějako staro, vzala sem tam do flašky
mlíka."
A panímáma vytáhla z koše bílé kůzlátko s růžovým nosičkem, ovázané ubrouskem.
Proč je nepustíte na zem." domlouvala
Klárka.
.Ešče by ccsik hodělalo a milostpaní
by se zlobily, to nende."
„Tož já je sama pustím,“ řekla
Klárka a rozvazujíc uzel, tiskla
kůzle k sobě, políbila jc na ču
máček a mazlila se: „Titi,
pušenko bukaná. Gib mir a
Puserl, na."
Ve své svaté prostotě obrá
tila sc k panímámě: .Jaký je
to pěkný, čiperný. Kdy asi
by ta kozenka dávala mlíko,
panímámo, v lítě?“
„Hale, božínko, slečinko,
jak by to dojilo, det je to kozýlek.“ odpověděla panímáma
a kuckala se smíchem.
„Kozýlek? A to nedojí? Podlivá
čeho se to pozná?" dotazovala se
Klárka užasle. Babuška i panímáma da
ly se srdečně do smíchu. A jak se tak smá
ly, vpadla dovnitř paní Poseidonova. Mrak
zlověstně seděl jí na tváři.
„Co to tady máte zasi?“ řekla nevlídně. „Čí je to koza? Co
pak je tu chlív? Dé to, Babuško, na gaňk. Podívá se, už to
udělalo lužu.“
Panímáma zamžikala překvapeně, chmatla kůzle a v mžiku
leželo zase v koši.
„No a já, habych šla zasik,“ pravila ledově.

„Prostřeš dnes v cimře,“ kázala paní Terezie Babušce, „pán
tu bude každou cli vílu.“
Bouchla dveřmi a zmizela opětně v pokoji. Klárka odešla za
ní a panímáma jen dlouze vydechla. Z pokoje sem zalétlo nčkolik úsečných vět a pouze několika slovům bylo rozumět.
Ja, cště na oběd to zvát, ne?“ říkala hněvivě paní Poseido
nova a Klárka pokoušela seji ukonejšit polohlasitými domlu
vami.
Když po dvanácté přišel pan Poseidon, podivil se taky, vida
v kuchyni panímámu. Právě se domodlila, vyndala z nůše
buchtu a láhev mléka a pobízela Babušku:
„Tak pod, vem si bacócha a mlíka si nalí, šak v městě tako
vého nemáte.“
Poseidon poděkoval za uvítání a chtěl jako obvykle zůstat
v kuchyni, avšak paní Terezie ho zavolala do pokoje, kde bylo
prostřeno. I po čas oběda bylo ovzduší jakési divné a Babuška
měla v očích slzy. Matka její vytáhla ze záftadří růženeček a
říkala na něm.
Za chvíli po obědě si šel Poseidon pro dýmku. Bylo mu přece
asi panímámy líto, a než si to uvědomil, dali se do rozprávky.
Panímáma se rozveselila a řeč sejí teprve rozvázala. Za ne
dlouho věděl, že rodiče Babuščini mají chaloupku, krávu, dvě
kozy, šest mír pole, jediný syn že umřel na vojně v Bosně. Sám
sc rovněž rozvykládal. což paní Terezii ještě víc pohněvalo.
Zlobila se na muže i na Klárku.jež usedla vedle paní
mámy, dívala se na Babušku, jak umývá nádobí a
poklízí, a potají mazlila se s kůzlátkem.
„Franc, dnes nendeš do města?" ptala se ne
láskavé manžela paní Poseidonova.
„No, Rézi, dnes teho mám až po krk.
Ani jsem ti neřekl, ten dům jc střelené.
Tři sta rénskéch z teho bude.“
To ji poněkud usmířilo. Aby proje
vila panímámě, že proti ní ničeho ne
má, vmísila se též do řeči.
Je to u vás asi těžká práca, paňmámo. «I
„A co, dcž jen pámbu nebeské zdra
ví dá,“ odvětila panímáma.
Já bych to nevydržela. Samé hnůj a
špína. Tady vedlivá má hausmajstrová
slepice, ale dyž vidím ty slcpičence po
dvoře, žaloudek se mi obrací.“
„Každá práca má svý dobrý i zlý," řekla
pokojně matka Babuščina. „Lepčí ho nás že
brota o jablúškách a čerstvý vodě než žebrota
v městě o hladném břocho.“
Když se paní Poseidonová chystala před večerem do
města a dávala si v kuchyni od Babušky zašněrovat botky, tu
panímáma, jež pomáhala dceři kropit a žehlil prádlo, dodala si
odvahy a osmělila si vysvětlil účel své návštěvy.
„Nemajú mně, milostpaní, sprostý ženský za zlý, že si trúlám
toli obtěžovat. Eši snad říkala slečinka, vijú, cheo vdávat nnšo
Rozárko a naši lentuk důma myslili, že be se mělo kúpit trocho
tech hébiat všelijakéch, hrníčke na kafé, ho něco od skla, ňáké
tyštuch a servítke a žc ho nich v městě dostane he levnější he
lepčí. Tož tentuk netentuk povídalc naši, žc by snáď nekeré
z pánů šil se mnú, habe mč tadyk tak neocegánile, šak só všade
liďiska všelijaký. Véca jož taky só, háji slípko se hezky starajú,
hale myslila sem, žc se to zhodí lepčí na mrskut, že by se pozdějá nešporovalo. Tož debe se nehorazili, tadyk to kůzle bych
pro ně nechala. Maso z teho je jako mandla, hani se to kósat
nemusí, to se samo na jazyko rozplyne. Nevijú, co sem sc to
načekala. habych tentuk netentuk nepřijela s prázdnýma ru
kama. Nevěřijó, co má člověk s terna prčama za trápení. Todle
je od té prvničke, névěčí, ta stará měla dvě a vobč mrtvý. Tý
škody! Beztak z tech kozé člověk inšílio nemá. Dyby to bylo
aspoň na svaté Doch, haž bodů hósatka věčí.“
Tentokrát byla paní Poseidonová překvapena příjemně. A
Klárka plna radosti sc rozjásala.
„Víte mutr, to se nechá, až Rafánek přijede a přinde k nám,
pozveme ho na oběd.“

„No šak je to chudátko eště mladý a to my ani rádi nejíme,"
zakrývala radost její opatrně matka. „Proč jste neřekla, panímá
mo, hned,“ obrátila se paní Terezie k panímámě. „Včil sc teho
moc pokoupit nedá a nevím, kde vás nechat na noc.“
„Hale, dcť já se vyspím třeba tutá sedá v kocheni.“
..To nende. Babuška si veme od nás deku, abyste si odpočala.“
„Božínko a ta holka měla takové strach, hani promluvit s ně
má nechcela. Vona je taková hostrašená. Šak bech dneska na
mašino nedoběhla a kvíčerkom néni hani dobře v kvelbech
vidět."
„Jen to hezky nechte na zítra, panímámo, někdo s varna pude,
já nebo náš staré, on se v ten taky vyzná.“
A panímáma stala se obratem ruky nejmilejším hostem man
želů Poseidonových.

XIV MRÁČEK
Klárka stála u okna a dívala se ven do houstnoucího šera.
Tichá čtvrt ležela dole v klidu a míru večerním. Roje děcek
zmizely z ulic, chodců bylo pořídku, jen
přede dveřmi obchodů bylo vidčti
skupinky tří, čtyř děvčat i vda
ných žen, které šly ještě k ve
čeři nebo již na zítřek na
koupit a zastavily se na
trošku hovoru. Před
hostincem „u nosa"
rozkládal cosi Kápinka, politik, a pa
trně rozčilen co
chvíli
vyndával
z úst dlouhou dým
ku a Stále odplivo
val, zatím co mistr
Kyas, trápen žízní,
netrpělivě naslou
chal a ustavičně pře
šlapoval. Několikrát
již položil ruku na kli
ku, ale Kápinka ho zase
zdržel. Pojednou „od nosa“
s velkým hlomozem vyhrnula
se lidská postava a v zápětí dru
há. První byl ubohý Hostrnul, jenž
před večerem vrátil se z osmidenního poby
tu na místě, kterému sc ve čtvrti říkalo „futrál“ a kde dosti lidí
ze sousedství odpykávalo prohřešky proti cizí cti a majetku.
Vysušen dlouhým postem, jen co sc doma umyl, zapadl do
útulku páně Nosová, aby se osvěžil a uvítal se známými a přá
teli. Ježto se dlouho nevracel k rodině, doskočila pro něho paní
Hoslrnulová, a když nespomáhahi slova, vyvedla ho mocí.
„To seš otec rodiny?“ křičela, až se to rozléhalo daleko širo
ko. „Není na tem dost, že spaľs v mramoru? A už sceš dělat
rodině zaši novú hambu? Dom běž nebo tě ušiska utrhnu. Zrov
na máš dost, tož spíché. Už sc nceétím.“
Mistr Kyas použiv zmatku, který vyvolal tento výjev, ztratil
se Kápinkovi v hostinci a zanechal jej venku samotného, aby
nerušen oddával se svým hlubokým úvahám filosofickým.
„Sotva přinde, už má draka," řekla pichlavě paní Poseidono
vá. kterou přilákal hluk k otevřenému oknu. Ale Klárka jí neod
povídala. neboť ve svém zadumání poznámku matčinu pře
slechla. Daleko za čtvrtí rozkládala se pole a jimi táhla se trat
železniční vroubena světly. Ještě dál jako zářivý had vinula sc
cesta k Písařkám a v šeru tratila sc stráň vinohradů a Červený
kopec a jen jako v mlze kmitalo se několik světýlek Lískovce
jako bludičky.
Paní Poseidonové nelíbila se zamyšlenost Klárčina.
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,.Zavři,“ domlouvala jí mírně, „vždyf už je zima.“
A nedoslavši znovu odpovědi, položila dceři ruku na rameno a
tázala se: „Zasi už na ně myslíš? Že se ti, holka, chce, co pak seš
nějaké bláznivé děvěísko? Jestli pak ti za to slojí? Nemůžeš na
něho nemyslel?“
Klárka, jindy tak rozumná a klidná, zašeptala: „Nemôžu," a
slzy zalřpytly sc jí v očích. Zavřela pomalu okno a jako k sobě
zahovořila: .Jiné by mně za to nestál, ale on je jakýsi inačí než
ostatní. Sama nevím, co se to se mnou dije,“
„A to si ty jenom lak myslíš. Já si to
taky tak myslívala. Všichni jsou
na jedno kopyto. Každé jen
poplist hlavu a pak nechat
stál,” hovořila skoro něž
ně paní Poseidonové.
Byly samy doma. Po
seidon odešel na chví
li někam do soused
ství, Bahušce dovo
lila paní Terezie,
aby si s maminkou,
když ji navštívila,
vyšla a ukázala
město. Proto bylo
ve světnici neveselo,
celý dum jako by vy
mřel, jen dole u Pistauerů plakalo hlasitě
děcko,jak by je na nože
bral. Klárka rozsvítila v ku
chyni a matka vyhledávala
v kredenci nádobí k večeři.
Chtěla se trochu Babuščině ntalce
_______
pochlubil, aby viděla, že děvče slouží u
pánu. Když světlo lampy rozlilo se do všech koutů,
vyběhlo vyjeveně zpod stolu kůzlátko, kde leželo na kusu hadru.
„Sikulajn,“ vykřikla Klárka, která si kůzlátko již tak pokřtila.
Chytla je a začala se s ním mazlit: „Ty čuněnko moja! Ty spalo,“
a posadila si je na klín, třeha se houževnatě vzpíralo a žalostně
zamečelo.
„Děje důle,“ kárala ji matka, „aí tě nezamaže.“
„Co myslíle. mutr, vydrží do sválků?“ ptala sejí Klárka. .Jen
aby jistě přijel. Já myslím, že přijede. Co by dělal venku? Hezky
je usmažíme, polívku uděláme zapraženou s karfiolem a se žemličkou.“
Paní Poseidonova nebyla s to, aby ubránila sc úsměvu. „No.
Klárko, jen se močka netěš, aí ti nesklapne. To víš, zajíc nélepčí,
až ho už máš na talířů."
Zarachotil klíč ve dveřích a pan Poseidon vstoupil. Šosy mu
odstávaly, jak měl kapsy nadžgané, ježto z uložení ženských
obstaral nákup večeře. Přistoupil ke Klárce. vzal jí kůzle z klína,
potěžkal je znalecky a prohodil:
„Tlusíóčký. dusťóčký jako pecka. Za dva renský by je nedo
slal. Esi nám bez koziny nezchudne, bude z teho pěkný oběd, za
kůžku taky korunu dostanu. Zandu s ňou do Mlénský a ani halířa míň mně za ňu žid nesmí dávat.“
„Co’s koupil?“ vytrhla ho paní Poseidonova z nadšených úvah.
„Tož šel sem k Fotrdleti pro kousek batiflíčku a uviděl sem
lam takové čisté šunknšpek. lak sem ho za šestku vzal.“
„To's mě! vzít radši nějako cigárku.“ pravila paní Terezie.
„No ba. aby řekli u nich na Ion tě, že sme sprostý lidi, ti jijou
jako nádeníci. Taky sem sardelový putry donesl.“
„K lemu ti ani ncčuchne," odvětila paní Terezie.
„Pro mě, ať si nečuchne, aspoň neuhyde a já to rád.“
„Prosím tě a co’s ještě vybral, ještě teho néni dost?“
„Hárynka,“ odpověděl až nevrle pan Poseidon. „Nevím, esi je
to jikrnáč nebo mlíčňák. Spíš sem měl voko, že sem si jikrnáča
v celým sudě třeba samotného našel.“
Než paní Terezie s Klárkou rozložily nákup Poseidonův po
velké míse, byla tu Babuška s matkou. Panímáma byla udýchá
na a unavena. S potěšením uposlechla, když ji pobídli, aby si
sedla. Chtěla usednout opčl na bednu u kamen, avšak přiměli ji.
že přisedla ke stolu.
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„Bóžinko milé, lak su ráda, že jož so doma. Tc nohe mám jak
zmláceny z iech tratuárů. Člověk po tem néni zvyklé chodil. A
tcch schodů, pámbínko milé; já sem mcslila, že na nich dôšô
nechám."
„Tož si, panímámo, udělíte pohodlí,” pobízela paní Poseido
nové.
„Ba bcch mohla. Dcž by sc nchorazili, tak bcch si to štofko
zdělala a zvostano jenom v kartóncc, jc mně tak lehčejá.“
Panímáma svlékla hbitě svrchní sukni a kabátek a s patrnou
úlevou vydechla jen v kartounovém. Sukni složila opatr
ně přes židli a ptala sc Babušky:
„Nemáš tadyk, holka, něco hinýho na hlavo, ně
jaké šanétychl třeba, tak sc až potím pod tém
sumcíákcm.”
„Včil si sednite a vemte si s nama,“ po
bízel zase Poseidon, „ukrojte si chleba,
vezmite si špeku, je čerstvé, pěkně či
sté."
„Hale, božínko, der si nedělajó ško
du pořád, milostpaní, dost na tem. že
mě tadyk nechaje vespal, a cště mě
budó živit. Del' mám cště v košu bacóchc a ve flašce kafé. Také tam mám
ale s pět syrovéch vajec, dcž bc mi
lostpaní si je chcela vzít, majó hezky
žlótkc Žlutý. Beztak nemám na ně ani
chótkc."
Poseidonovi však neustali pobízet i za
čalo sc večeřet. Panímáma si ukrojila kou
sek chleba a namazala si ho sardelovým más
lem. Bylo zřejmo, že jí však neznámé jídlo ne
chutná.
.Nezlobijó se, milostpaní," povídala upřímně a naiv
ně, „za to bych ani grécara nedala.“
„Ale, panímámo, to zde v městě j ináč ani nende, v každé nóbl
rodině sc musí něco takového sněst. Už pro tu lidskou pomlouvačnost."
„Majó pravdu, majó to ti páni divný chotě. Del sem sc skoro
křižovala. Šly sme s Babuškó po Hrubým placó a vidím tam za
hauslákcm takový divný věci. Jářko, Babuška. co pak tentuk
netentuk jc to tadyk. A vona mě povídá, že só to jakýsi sérc a
raci. Já bcch tcho nežhrala, vodpustijó, že sc mosím tak sprostě
vejádřit, já bcch rač při soché kůrce chleba homírala než taková
žóžel do hóbe dat. Pak sc nedivím, že só ti páni z města samá
mcdicina a že furt musijô ježdat do kope]. Měli sme ho nás pana
správca a ten bel take takové, taky si to vozil z Brna. Šak to
chodák měl, bel operírované ve špitále a nic him to nepomohlo
a přece homřcl. Měl pré taky jakéhosi raka v břocho.“
Panu Poseidonovi chutnalo při té rozprávce znamenitě. Když
dojedli, pokřižovala sc panímáma a náhle zrak její utkvěl na
Klárcc. jež nemluvně seděla při rohu stolu.
„Slečinko, japak to sedijó?“ zažertovala. „Na rožko, to nesmijó, nevdály by se. Sak slečinka ví, že nemosí mčt strach. Hezká
jc a peníze milostpán taky našpóroval. A debe ne, takovýho
andílka si každé rád aji beze všeho vezme,“
„Mami, dyí slečinka už má fešáka." prohodila Babuška radost
ně. jako by sc chtěla pochlubit, ač dosud za celý večer nepronesla slova.
„No to sc kókéme," povídala panímáma potutelně.
„Pana hinžinýra,“ dodala Babuška. „Takovýho hezkýho pá
na.“
„Pana hinžinýra? Ale dó. slečinko, to só takovcí divný lidi.
Vlúni zrovna take takové jeden pán splítl naší Rozárcc to hlavo.
K vůli terno sme moscli vodložit svarbo. Děvče chodilo jako
vrtohlavý a vo vdávání nechtělo haní slcšct.“
„Já jí to taky vždycky zrazuju,“ vpadla paní Poseidonové.
„Mužskému člověk nemôže věřit, až dyž ho má u oltářa. S mo
jím jsem měla taky dost starosti."
Pan Poseidon sc dobrácky usmát a šc! si k plotně vyklepat
dýmku.
„Von ten pan hinžinýr,“ povídala dále panímáma, „moscl měl
našo Rozárko přece jenom rád. Pořád ho našich vobskakovál jako mlsné psék. Náš tatik jož bel na to dožhrané ha ně

čem jé chcel polít, haž Rozárka nám svalosvalě slíbila, že jož
s něm mlovit ncbodc. A take nač? Třebas jo mčl rád. mož.c si ta
kové pán z města vzít děvče z 1onló? Darmo se dává děvče do řečí
a ešče by jí něco hoplíll. A hledéle si ho polom!“
„Jak pak se jmenoval ten pán, panímámo, třeba ho známe,
když byl z Brna?“ otázala se z čista jasna Klárka.
„Božínko milé, japak hale von se měnová!! Tak jaksi divně.
Vijú. slečinko, jak so stará baba, tak bych ho nechcela. Bel
takové fósal jakési a lak se mi zdálo, že jakse moc pije. A naša
Rozárka ta v něm pámbíčka viděla. Furt jenom Honzíček a Hon
zíček."
„Tak Jan se jmenovat, panímámo,“ řekla překvapeně Klárka.
„Ternu panti inž.inýrovi Rafanovi, co chodí s našou slečinkou,
laky říkajou Žaneček.“ prohodila Bahuška.
„Pámbu mě nctresté,“ zvolala překvapeně panímáma „deí loje
jistě len, co ho nás la póla vemřřoval.“
Klárka zesmulněla, nebyla s lo. aby slova ze sehe vypravila.
I panímáma octla se v nemilých rozpacích. Paní Poseidonova
odkašlala rozvážně a přemítala, jak z té nepohodlné situace vy
klouznout. Avšak pan Poseidon nepozbyl duchapřítomnosti a
řekl dobrácky:
„No co, nesmíte sc divit, mladé člověk, kde dědinka. lam pa
nenka, vybotiří se a na konce jc z něho nejlepší člověk. Nebyli
jsme nikdo lepší.“
„Bože. Klárko,“ počala paní Poseidonova, „nač si budeš pro
jedného hlavu trápil, šak jich za lebou kolik blázní.“
„Ze slečinky hy si blázna jistě nedělal. Bode rád. dež ho slečin
ka bode chcel, je vzdělaná, horní s lidma proinlovit, lo belo horší
s našó Rozárkó. Netrápijň sc. zandó si ke karlařec. šak vona him
řekne, csli jich má rád. A dež ne, za jednoho deset hinéch.“
Klárka sc zasmála poznámce panímámině, vyskočila od stolu a
zažertovala:
„Tož já víckrát na rožku nesedím, abych se vdata."
A vesele se zatočila uprostřed světnice jako tanečnice.
„No tak se podívěmc, slečinka jož só veselá,“ prohodila spoko
jeně panímáma. 1 kůzlátko vyběhlo zpod stolu a stojíc neobratně
na rozkleslých nožkách, zameklo králce, jako by na sebe hodlalo
způsobně upozornil
„Duci, duci Sikulajn.“ zavýskla Klárka a přitáhla je za přední
nožky k sobě.
„Ježíš, slečinko, tak je ne
chytajú, to he je mohli
strhnut.“
„Já už. ne.“ omlou
vala se Klárka.
.Jak ternu máme
dával pit?"
„No vijó,
mužů je po
žičencc kr
mil.” pou
čovala pan ímáma,
„anebo nějakým
cumlákem. Já
vlítni sem la
ky lak jedno
vodchovala. Mě
la sem tři zrovna u
léto koze. Dvňm ne
chala pil. ale třetímu ne
chtěla za boha dal ani líznót. Tak sem kúpila ten palec a
po lym sem mu dávala pít.“
Za příjemné rozprávky uběhl večer. Spokojeně všichni ulehali,
ale z kuchyně bylo slyšel, jak Bahuška s matkou dlouho vyklá
daly. A Klárka v peřinách též marně vyčkávala spánek, stále
polobdfc viděla před sehou jej, ncvčrníka, kterak se točí kdesi
kol venkovské děvčice,
„No počkáš, já si tě naučím,“ zahrozila do prázdna. „Nebudeš
měřit pole a fěrtóšky."

A posléze usnula i ona a spala blaženě jako vždycky do osmi
hodin. Jakmile procitla, běžela de kuchyně za panímámou, aby se
jí ještě na leccos podrobněji vyptala, ale tě tu nebylo. Vyšla si
časně do. nového kostela na Křenovou. Když se vrátila, byla pa
nímáma dočista rozmrzelá.
„JoŽ ahech jela zasi dňm,“ stěžovala si. „Tadyk lo pro mě nic
není. Hani ta pobožnost néni jaksi správná, všecko tuté lak odhévajó jak nádenickú. Po lech ulicáeh taky každé běží jako beje
někdo honil. Jeden si do ně ž.dóchl a ešlě si řekne pardon. Dost
na lem, že ždnehne. hale nadávat he nemusel.“
S radostí chystala se do města nakupovat. Paní Poseidonova ji
doprovodila, ahy jí pomohla vybrat ubrusy a podobné ženské
věci, ostatní uvolil se nakupoval pan Poseidon. Panímáma napo
menula Babušku a srdečně rozloučila se s Klárkoti.
„Tož. zde bévajd s pánem bohem,“ řekla naposled a potřásla jí
upřímně rukou.
Po chvilce zacházela s Poseidonovými za roh a obě děvčata,
jež vyhlížela z okna, naposled zakývala šátkem na rozloučenou.
Malý uličník z přízemí, možná že poučen stračími osobami v průjezdu čekala domovnice se sousedkami na smetí - rozběhl
sc po ulici za panímámou a jejími průvodci a vykřikoval:
„Dajú pozor, ať jich nepodškluhou.“

XV ROZVOD
V oomé uřvaném bydlí deset rodin, ale dohromady tvoří vlastně
jedinou velkou rodinu, nehol stěny činžáku jsou příliš tenké a od
sousedů je slyšet každý zvuk, každé polaskání, každou nadávku.
Hádky jako vyprašování koberců odehrávají se na společném,
jako by k lomu účelu vykázaném místě v předsíni nebo na dvor
ku, nechť si lo jsou spory čistě soukromé, vnitřní či týkající se
dvou sousedních či všech partají. Nej vyšší osobou v celém tom
malém světě je správce domu pan Habán, pensionovaný policajt,
jenž, se ovšem nehádá s nikým, nanejvýš jednou, což znamená
pravidelně výpověď, ostatní včei vyrovnává jeho manželka.
Před paní Habánovou mají všichni bez rozdílu patřičnou úctu.
Její slovo platí jako zákon, jí se nenadává, aspoň ne veřejně, a
naopak ona nadává všem a ciknoul se proti ní nesmí. Každý
klep sc jí donese a pak hájí krvavě svou čest nejen jazykem,
mnohdy i pádnou nikou. A kdyby postižený žaloval,
nespraví zase nic. buď nemá svědků, nebo, má-li jich,
nikdo ničeho neviděl a neslyšel. Proto si ji všichni
váží, nejen mužští, ale hlavně ženské. Která pak
z nich má také tak vábnou halenku z fialového
sametu nebo černé hedvábné šaty? Která z nich
chodí nakupoval s pořádnou kabelou? Muže si
některá dovolit zajiti si v pálek na masný trh a
nakoupil zásoby na celý týden? Ze žádných
dveří nikdy nevychází lak lahodná vůně jako
od Habánů a hladový krejčí běhává od jede
nácti hodin dopoledne po chodbě a větří jako
lovecký pes.
Paní Habánová, ač všemohoucí v domě, sni
žuje se ráda ke svým poddaným. S živou pozor
ností obírá se jejich záležitostmi. Ví, kde mohou
zase už čekal přírůstek rodinný, ví. že malá švadlenka vpravo v přízemku ztratila milého a dostala
souchotiny, ž.c pan Marijánek opět odcestoval na dva
měsíce pro klíček k cizímu zámku. Jí neujde ani jediná
změna v přítomnosti a v budoucnosti.
Ve středu ráno se chystala paní Habánová na pobož.nost ke
kapucínům. Už měla na sobě sváteční sukni a na rýchlo dovařovala snídaní, když si vzpomněla na důležitou věc. odtáhla honem
mléko ke kraji, pootevřela dvéře a zavolala obezřele do předsíně:
„Pssst, na slovo.“ Pan Habán ještě spal.
Paní Marijánková je sekretářkou paní Habánove, její pravou
rukou, okem a oběma ušima. Ona musí vědět, kde se co šustne,
aby s tím přišla paní Habánove včas. Jakmile paní Habánová
ledy zavolala, byla tu paní Marijánková jako na kom. ještě ne
docela oblečená, šedivý vlňáček na ramenou, nos lesklý a
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v očích jakýsi oheň. Paní Habánova sc na ni podívala přísně,
káravě a paní Marijánková už už chtěla sc omlouvat, fc jí bolela
zas strašně hlava a tak žc si poslala pro trochu žluté, avšak
vladařka domu ji předešla.
„Tak co, už je to?"
Při této otázce mrkla levým okem Šikmo vzhůru.
Paní Marijánková pochopila. Mrkla rovněž, ale pravým okem,
sklonila sc. žc bylo nyní určité cítil její žlutou, a zašcptla: „Bšče
ne, ale už má všecko pohromade.”
„Viděly to?”
„Viděla. Pucoval si štyblata a kabáte voba, všední i nedělní, a
na forpúdni si bral prádlo včera večír.“
„Tak to bude dnes.“
„Dnes.“
„Ale do kostela možu jít?”
„S pánembohem, s pánembohem. cščc to chvílu vydrží."
„Mysiijou?"
„1 ba. Sel do práce, tak to před polednem nebude.“
„Já lo trápení, co má člověk s těma panajama.
Měsíc nepřejde v pořádku.“
„No ja. včil to ináč nějaké čas nebude.
Nové luft a všecko se votvírá.“
„Co ternu fiká?“
„Co by říkala. Nic neříká, aby jí
nedal pár po hubě.“
„A viděly tamtu?“
.Jak bych ju neviděla. Tak o
tři roky mladší, zuby lepčí ne
má, ale vijou, s odpuštěním,
žc tak mám mluvit, jako krá
va po teleti. Tak, tak jako
šporhert. jak nějaká řcznica.“
„Tak, dyby snad něco, zavolajou mýho.“
„I nač by sc štrapicírovali,
já bych to taky vyřídila. To by
tak, aby se mužské cště plet do
ženských otázek!"
Paní Habánova zmizela opět ve
dveřích. Když sc dočesávala, objevil
sc na její kulaté tváři temný mrak. Za
myslila sc a hleděla hněvivě před sebe.
Z jejích úst vyletělo ostré slovo: „Pakáž!“ A
když za chvilku kráčela důstojně po Arnoldské vzhů
ru. mračila sc ještě dlouho, dokud neuviděla před kupcem sku
pinu známých. To sc teprve usmála a hlasitě sc vítala se všemi.
„A co pak se jim stalo?" otázala se náhle sousedka, která měla
skoro tak pěkné šaty jako paní Habánová; muž její býva! u fi
nanců. a proto si byly v důstojnosti téměř rovny.
„1 nevijou, rozvod máme v domě.”
„Ja, to včil jinač néni. Já budu mčt taky nčco takovýho. Jen
aby to bylo bez křiku a bez vitriolu."
„A ti jsou už hezky staří. Křik asi bude, ale moc jim toho trpět
nebudu. To vijou, jak to jc mezi chudou střídou. Každé to ne
může měl jako nějaké hausér nebo lepčí lidi. Na kořalku to má,
na hospody, na panáčka nee a dyby měli, co z tcho; podruhy,
potřetí to nende ani s panáčkem, dyž jeden je vdovec po živé a
druhá vdova od utečeného. Přinde to i bez panáčka na stejný.“
„Ba, ba, a dyž má člověk lakový partaje, jednu vedle druhý.“
„To u nás néni tak špatné dům, máme tam jen ty. ale včil
aspoň bude pokoj."
„Já jenom myslila, žc to tak bejvá mela, kde jejich tak víc. Já
mám tak jenom jedny v domě. Ale kde jich májou víc, jak zvičijou jedni, zvlčijou druzí a najednou jc dům vzhůru, ten odnese
to. ten to a eins může člověk hledat po soudech. A hauzér neu
věří. kdyby sc člověk na kousky rozkrájel, a co pré to má za
správca, dyž nedá pozor. Každé si tancuje, žije si. žije a pak
včil: ,Už sem dost pracoval- a konce, bije sc to, vyčítá a ír a
ftáci sou ty tam.“
Paní Habánová neměla z pobožnosti pražádnou radost, ha
netěšilo ji ani, žc si na chvilcčku zaskočila do „Markthaly“ a
povykládala sc známými. Neboť lakový rozvod v domě jc hroz
ná věc. horší než tyfus nebo když se chytnou saze. Teď k jaru to
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bývá vždycky, pravidelně, jak basa naposled zabručí a přestane
sc tancovat. Nastane čas pokání, zpytování hříchů, domácí ne
shody a neštěstí je hotovo. Jak sc ukáže jarní bláto, v akátech
ozve sc přede dnem kos, už je tu ona osudná doba. Jak říkají
zkušení lidé: „Černé flák manželstva rozklubc." Svazky srdcí sc
uvolňují, nové sc navazují, začnou ženáči švidrat po svobod
ných, svobodné po ženáčích. ženské si nechodí jen v sobotu pro
výplatu do fabriky, ale každý den pro muže. A náhle to začne
jako u bouřky, jednou se otec nevrátí, děcka jsou sirotky a matka
musí také hledat živitele rodiny. Jc to nakažlivá nemoc, ty roz
vody! Jak sc jedna domácnost rozklíží, už to chytne druhou, a
nejhorší jc. když sc to začne domem míhal, známosti z pavlače
přenesou sc do světnic a nově utvořené párky rozletí sc do světa
a zůstavují po sobě jen dírky po hřebících obrazů a dluhy.
Ještě před obědem bylo ticho. Paní Marijánková donášela
ustavičně depeše. Nahoře u Sadilků se posud vyjednávalo. Nu,
paní Sadílkové nemohl být rozvod lhostejný. Starý jc přece ještě
fešák, třeba žc je trochu ďubkovaný v obličeji, oči sc mu jaksi
rozcházejí oil Krakova k Vídni, vlasů má laky trochu
napřed víc a vzadu málo, avšak když si jede
po Křenové na „širá fee" s dýmkou v ústech,
opratě v ruce, pevně rozkročen, nevy
rovná sc mu hned tak nějaký mladík.
„Pár renských v sobotu donese a jí
taky není jedno, csi jí lidi říkajou
paní Sadílková nebo Čikajová,“
rozsoudila moudře paní Habá
nová.
I odpoledne bylo klidno.
Až k páté hodině povstal na
hoře nářek. Paní Marijánko
vá tam běžela jako k ohni a
konečně podařilo se jí paní bý
valou Sadílkovou zavést k paní
Habánové. „Na krapet kafé,“
Pro krapet kafé a úctu paní
Habánové zapomněla chuděrka
na svůj žal. Klidně vypravovala
o svétn neštěstí, až jí najednou vy
tryskly slzy. „Šest roků u mně béval,“ bědovala, sedíc proti paní Habá
nové. zatím co jí nastrkovala paní Mari
jánková buchtu. „Ale včil najednou ho začali
ti táhat k sobě. Jc tam u nich nějaká jejich příbuz
ná. Co pach), lo jim zanesl. On nebyl, jak sc zdál, a kdybych
já chcela mluvit! A oni na něho furt, co že sc má dřít na cizou
ženskou, žc přece néni takový vůl. Až si dal říct."
„A jak to provedl?“
„Tak. Odpoledne jsem si zaskočila k sestři s nčjakcjma věcima, aby mi lo nepohral všecko, a přinda dom, už byl odstihovaně. Kufr, šatstvo, všecko, i moje hodinky vzal, pré jich dal
jednotí spravit. Běžím za ním. prosím, hrozím. Ale on? Žc mi
hnáty přelétne. povídá, že jich ani svaté Petr nedá dohromady.
Já pré chodil s falešným břichem do práce a tys mi najezt neda
la, povídá. Já mu povídám, šak žc taky jedny boty pretancoval,
a on povídá: Byly taky moje. A starý babě po tem nic néni. A
jak sc hnal protivá mně. lož jsem utckla.“
Paní Habánová po několika soustrastných slovech přikvapila
s otázkou, která ji už dlouho pálila na jazyku: „A co bude
s kvartýrem?“
„To vijou, žc zůstanu. Musím sc dřít sama. Šest roků zde
béval a dnes bude spat pod inou střechou u cizích lidí. No ja,
voni chcou být taky letko živi.“
A když nešťastná vdova odešla, aby sama, zcela sama přeno
covala ve svém příbytku, rozjasnila sc tvář paní Habánové.
„Měli jsme lo dnes pěkné rozvod, jak sc patří bez křiku a bez
facek. Jen aby tak nezačali u Kyasů nebo Pokorník s Kvardovké. tož bylo tlý.“
„Tcho sc nebojijou.“ upokojovala ji Marijánková. „U Pokorníkii to drží jak ciment, A Kyas? Ten by sc měl po pěli. Ty
rozvede leda ta s kosé.“

(Ukíízhi z prvního Těsnohlúikova „brněnského“ nnnúnu z roku 1916)
příSlě dokončení

Litanie.
ZA ZEMŘELÉ
Pane, smiluj se nad nimi! - Kriste, smiluj se nad nimi! Pane, smiluj se nad nimi!

Otče s nebes, Bože, - smiluj se nad nimi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože, - smiluj se nad nimi!
Duše Svatý, Bože, - smiluj se nad nimi!
Svatá Trojice, jeden Bože, - smiluj se nad nimi!
Svatá Maria, - oroduj za ni!
Svatá Boží Rodičko. - oroduj za ně!
Svatá Panno panen, - oroduj za ni!
Všichni svati andělé a archandělé, - orodujte za ni!
Všechny svaté sbory duchů nebeských, - orodujte za ni!
Všichni svati patriarchové a proroci, - orodujte za ni!
Všichni svati apoštolově a evangelisté, - orodujte za ni!
Všichni svati mučedníci, - orodujte za ni!
Všichni svati biskupové a vyznavači, - orodujte za ni!
Všichni svati učitelé církevní, - orodujte za ni!
Všichni svalí kněží a jáhnové. - orodujte za ni!
Všichni svati mniši a poustevníci, - orodujte za ni!
Všechny svaté panny a vdovy, - orodujte za ni!
Všichni svati a světice Boží - přimlouvejte se za ni!
Milostiv jim bud, - odpusťjim, Pane!
Milostiv jim bud, - vysvobodje, Pane!
Od své přísné spravedlnosti - vysvobodje, Pane!
Od mučivých výčitek svědomí - vysvoboďje, Pane!
Od těžkého zármutku a opuštěnosti - vysvobodje, Pane!
Od bolestného toužení po Tobě - vysvobodje, Pane!
Od útrap plamenů - vysvobodje. Pane!
Skrze tajemství svého svátého vtělení - vysvobodje. Pane!
Skrze své narození - vysvobodje, Pane!
Skrze své svaté jméno - vysvobodje, Pane!
Skrze svůj křest a svátý půst - vysvobodje, Pane!
Skrze svou dokonalou poslušnost - vysvoboďje, Pane!
Skrze svou nekonečnou lásku - vysvobodje, Pane!
Skrze svou smrtelnou úzkost a své utrpení - vysvobodje, Pane!
Skrze svůj krvavý pot - vysvobodje, Pane!
Skrze své bolestné bičování - vysvobodje, Pane!
Skrze své potupné trním korunování - vysvobodje, Pane!
Skrze svůj těžký kříž - vysvoboďje, Pane!
Skrze své hrozné ukřižování - vysvobodje, Pane!
Skrze svou bolestnou opuštěnost - vysvobodje, Pane!
Skrze svou přehořkou smrt - vysvobodje, Pane!
Skrze své svaté rány - vysvoboďje. Pane!
Skrze své svaté zmrtvýchvstání - vysvoboďje, Pane!
Skrze své podivné nanebevstoupení - vysvobodje, Pane!
Skrze příští Utěšitele Ducha Svatého - vysvobodje, Pane!
Skrze bolesti své ncjsvčtčjší Matky - vysvobodje, Pane!
Skrze přímluvy všech svátých - vysvobodje, Pane!
V den soudný - vysvobodje. Pane!
My hříšníci - prosíme Ti, uslyš nás!
Abys duším v očistci milostiv být i ráčil. - prosíme Ti, uslyš nás!
Abys jim všechnu vinu odpustiti ráčil, - prosíme. Ti, uslyš nás!
Abys jc skrze svou drahou krev z těžkého žaláře vysvobodili ráčil, - prosíme Ti, uslyš nás!
Aby jc svátý archanděl Michael brzy uvedl do vlasti nebeské, - prosíme Ti, uslyš nás!
Abys zemřelé naší farnosti, zvláště naše zesnulé kněze, do své slávy přijmouti ráčil, -prosíme Ti, uslyš nás!
Abys naše zemřelé rodiče a příbuzné, přátele a dobrodince z trestů očistcových vysvobodili ráčil, - prosíme Ti, uslyš nás!
Abys všem věrným zemřelým odpočinutí věčné dáli ráčil, - prosíme Ti, uslyš nás!
Ježíši, Synu Boží a králi slávy, - prosíme Ti, uslyš nás!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - dej jim odpočinutí!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - dej jim odpočinutí!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - dej jim odpočinutí vični!
Kriste, uslyš nás! - Kriste, vyslyš nás!
K. Otče náš (potichu) A neuvod nás v pokušení. - V. Ale zbav nás od zlého.
K. Z ohně očistcového. - V. Vysvobod, Pane, jejich duše.
K. Pane, vyslyš modlitbu mou. - V. A volání mé k Tobě přijď.
Mowjíme se.

Bože, všech věřících Stvořiteli a Vykupiteli, uděl duším svých služebníků a služebnic odpuštění všech hříchů, aby prominutí,
kterého si vždycky žádali, pokornými prosbami dosáhli; jenž žiješ a kraluješ na věky včkův. - Amen.
K. Odpočinutí věčné dej jim, ó Pane! - V. A svitlo věčné aťjim svítí. - K. Ať odpočívají v pokoji.
V. Amen.
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Vladimír Holan
JINOCH V MOŘSKÉ KOUPELI
V perlově zmařitelné míse vlnobití,

kde plný plod tvůj v list pohybu vzrosť,

jsi chutnání, nesené leskem pití

v nejtišší přívlastek a působnost.
Měně dbající vlna bere do počátku
tvou líc, již odhaluje vrcholíc

a předává se pážím, bokům (také mému zmatku,

v němž dech se zdráhá beznávratně vstříc).
Mizíš a jsi. Mizíš a popíráš, když vracím si ti

přeněžným dotknutím utkvěníjistoty —.
Kdo něžný přízrak jal, zmítá se v kruté síti.

Krutost. ~ Však teprv tehdy cítíme tys to, ty!

(Oblouk, 1932)

Labutím brkem
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Litanie.
K SV. MICHAELI ARCHANDĚLU
Pane, smiluj se nad námi! - Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás! - Kriste, vyslyš nás!

Otče s nebes, Bože, - smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože, - smiluj se nad námi!
Duše svátý, Bože, - smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože, - smiluj se nad námi!
Svatá Maria, - oroduj za nás!
Svatá Boži Rodičko, - oroduj za nás!
Svatá Panno panen, - oroduj za nás!
Svatý Michaeli, - oroduj za nás!
Archanděle jména hlubokého smyslu, - oroduj za nás!
Náčelníku andělských kurů, - oroduj za nás!
Vůdce nebeských zástupů, — oroduj za nás!
Hlavo prvorozenců Božích, - oroduj za nás!
Horliteli pro čest a slávu Boží, - oroduj za nás!
Rekovný bojovníče s plamenným mečem, - oroduj za nás!
Statečný přemožiteli odbojného družstva, - oroduj za nás!
Slavný vítězi nad Luciferem a přívrženci jeho, - oroduj za nás!
Zářící hvězdo před trůnem Božím, - oroduj za nás!
Anděle pokoje, - oroduj za nás!
Anděle zaslíbené země, - oroduj z,a nás!
Ochránce národa vyvoleného, - oroduj za nás!
Obránce svaté Církve, - oroduj za nás!
Zvěstovateli rozkazů Božích, - oroduj za nás!
Obraze božské velebnosti, - oroduj za nás!
Bedlivý sluho Páně, - oroduj za nás!
Ochránce lidu před útoky zlého ducha, - oroduj za nás!
Opatrovníku umírajících, - oroduj za nás!
Průvodce duší k stolici soudné, - oroduj za nás!
Vykonavateli soudů Božích, - oroduj za nás!
Trojím zjevením proslavený, - oroduj za nás!
Od věků v Církvi svaté vysoce ctěný, - oroduj za nás!
Vyvolený patrone církevního spolku Tvého jména, - oroduj za nás!
Vyvolený ochránce národa slovanského, - oroduj za nás!
Abychom pravdy svátého náboženství proti útokům hájili, - oroduj za nás!
Abychom osvěty bezbožné sc chránili, - oroduj za nás!
Abychom ncvčreckému duchu času nchovčli, - oroduj za nás!
Abychom proti tělu, světu a ďáblu dobrý boj bojovali, - oroduj za nás!
Abychom pod stráží adnčlskou na pravé cestě vytrvali, - oroduj za nás!
Abychom světlem zjevení Božího sc řídili, - oroduj za nás!
Abychom Bohu v dobrých i zlých dnech věrnou lásku osvědčovali, - oroduj za nás!
Abychom Boží i církevní přikázání ochotně plnili, - oroduj za nás!
Abychom k zvelebení Církve svaté modlitbou napomáhali, - oroduj za nás!
Abychom úmluvu křestní svědomitě šetřili, - oroduj za nás!
Abychom satana i všech skutků a i vší pýchy jeho sc odříkali, - oroduj za nás!
Abychom v posledním boji nad úklady zlého ducha zvítězili, - oroduj za nás!
Abychom u soudu Božího věrnými shledáni byli, - oroduj za nás!
Abychom v společnosti Tvé Boha věčně chválili, - oroduj za nás!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, - odpusť nám Pane!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, - uslyš nás, Pane!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, - smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás! - Kriste, vyslyš nás!
Pane, smiluj se nad námi! - Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad námi!
Otče náš...
Modleme

se.

Přeslavný kníže nebeských vojsk, svátý archanděle Michaeli, chraň nás
v boji a v hrozném zápasu, který podstupovali jest nám s knížaty a
mocnostmi, se správci světa této temnoty, se zlými duchy. Pospěš ku pomoci
lidem, které Bůh nesmrtelné stvořil, k obrazu podobenství svého učinil
a za drahou cenu z otroctví ďáblova vysvobodil. Skrze Krista, Pána našeho.
Amen.
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OD LEDU a Z

RINGU

ÁBEL I BÁBEL

(Z KRITIK A OHLASŮ

NA ROXČ. I)
... BOX vstupuje do ringu...
v době tak nepříznivé nepodbízivému, ncpornografíckému.
kultivovanému a kulturnímu ča
sopiseckému podnikání, kdy si
ce kdekdo volá po mnohosti vý
běru, avšak jeden list za druhým
zaniká nebo zkomírá na úbytí
ekonomické za obecného ne
zájmu. ... Příbuzenské vazby
Moravy a Slovenska sleduje
dvojjazyčnost, připomínající
Fragment K. ... Studie Z. Háby
o Bezručovi je vzácné původní
„obrana básníka"; uvědomuje
si, že hezručovská literatura je
dnes záležitost pro vědecké
ústavy a počítače a že je načase
naučil se básníka číst.

Mojmír Trávníček. Lidová de
mokracie, 21. 7, Nový kulturní
časopis.
..... Chci dělat Box jako ko
láž, chcclc-li asambláž, kde
vedle poutové růžičky leží or
chidej. Nehodlám vylučovat
z kultury nic, ani brak, ani
kýč." říká J. K. ... „Nechceme a
um nemůžeme být časopis clitářský, chceme být tak trošku
časopisem pro školu a dům. Od
smrti F. X. Šaldy v r. 1937 chy
bí kultuře svorník, neexistuje
pocit sounáležitosti a jemu od
povídající revue, která by zvala
ke stolu všechny."
Jiřinu Veselá, Lidové noviny.
6. K, Pozvání ke stolu Jiřího
Kuběny — King volný.
Už. první dotyk naznačí vyso
kou estetickou úroveň a vynika
jící typografii (Jiří Zdeněk). ...
Přední znalec baroka... Miloš
Stehlík čtenáře seznámí s dí
lem... Gottfriede Fritsche, so
chaře 18. stol. Zde se naplno uphitňuje velký formát Boxu,
který1 dovoluje vyniknout celo
stránkovým reprodukcím... Glo
sáři vévodí poznámka J. K. Proč
v Boxu modlitby... Právě tuto
ideu považuji zu ncjznjínntvčjší
a ncjpKnosnčjšf.

Mojmír Jeřábek, Brněnský ve
černík. 7. 8., Ring volný: Box!
BOXu... reklamu snad ani dě
lat netřeba. Spřízněné duše ho
objeví už podle chuti prvního
menu: na sličné barevné obál
ce... Kuhištův svátý Šebestián

(v barevné zrcudlové inverzi)
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V. H. na návštěvě f redakci HOXu IX 9. 1992, vpravo řed. VOTOBIE J E. ľríč
spolu s neznámou Teigovou stu
dií uvnitř čísla.

Mirek Kovářík, Tvar, č. 32, sr
pen 1992. Schránko spříznění =
Box č. I
Brněnský básník Jiří Kuběna
opustil před časem redakci ča
sopisu Proglas a bylo možné
očekával, žc se znovu publicis
ticky vynoří. ... Luxusní časopis
Box je na první podívání zábav
né bláznivý... Výběr všeho
možného, zdánlivě bez hierar
chie. a přece prozrazující speci
ficky vkus. ... Pocit, že časopis
Box ustavičně vlhne v zalykavé
mystické extázi, pochází přede
vším z mnoha textů J K. a jeho
vícerých stínů a vtělení. ... Mým
favoritem mezi texty... je však
rázně nevlídná studie Zdeňku
Háby Bczruč. ... Není kultury
bez. víry v imaginaci. ... Hlavně
mít oč opřít svoji kreativitu.
Z lohoto pohledu Box překva
puje. okouzluje a udivuje svou bizarností i svým rozhle
dem. svou hásnivostf i střízli
vostí textu. ... Obnovuje se fe
nomén, jenž kdysi patři! v kul
turním životě k lomu nejinspira
tivnějšímu: revue jediné osob
nosti.

Jaromír BfaŽejtmký. Rovnost.
IS. 6„ Box je schránka nebo zá
pas pěstí.
Labutí král Ludvík Bavor
ský... Stránky sú čítavé a zaují
mavé. lebo predstavujú abso

lútneho idealistu a mecenáša
v jednej osobe a v čase, ked po
dobité počínanie prislúcha vzác
nemu. vymierajúcemu, kul
túrnemu druhu.
... Box... skutočne prekonáva
zvyčajné stereotypy, ktorými sa
vyznačuje naša časopisecká
scéna... - literárna revue, sna
žiaci sa o iné obzory a netra
dičný kontext.

Jiří Olič. Kultúrny živor č. 33,
Rychlokurz čítania.
Nejčastější odezva na tako
vouto skladbu bude bezpochy
by: páté přes deváté, směs, jíž
naprosto chybí koncepce. - Na
tuto předpokládanou výtku od
povídá J. K.: .... Právě methodou zdánlivého kontrastu, čas
to příkrého, melhodou básnivé
asociace, silné jak úder pěstí,
nastolovat nejen vědomí sou
vislostí a tradice, ale dát křís
nout neutuchající jiskře Zjeve
ní.“ ...- Ano. to zní moc hezky,
jenže v praxi to vypadá tak, že
„opravdu tvořivé a svaté“ jc
především to. co je I. tradicionálnč katolické (a to čím obskurantnější, tím lepší: Můj ty svě
te. mariánská zjevení!). 2. mo
ravské. 3. lehce dekadentné estélské. - Ale pozor, ncncchtc sc
zmýlit! ... Před časem jsme se
v LtN pokoušeli... formulovat
vnitřní dělení současného kato
lického myšlení a konání na
proud konzervativní, t.j. bojící

sc vstoupil do očistné lázně mo
derny a skepse, proud moderní a
modlohorný a proud postmo
derní, který už z očistné lázně
vyšel, a právě proto se nebojí
návratů k prvkům předmoderní
podoby katolictví - u vědomí,
žc je možno a nutno jc velmi
lehkým pootočením či dokonce
jen kontextem probudit, uvolnit
energii, jež v nich dnnte a již si
žádá duše člověka postmoderního. přesyceného racionalitou a
účelností. - A toto poslední jc
právě případ Boxu. Proto Zdrá
vas, Královno rozepsané do ver
šů a proio i ono Mcdjugorjc.
...kontext Kubisty a Cocleaua.
...citace Umberia Ecca přímo
v textu samém naznačují, že sc
duch Boxu pohybuje přesní
okolo nejžhavějších bodů sou
časnosti a míří tam. kde sc rov
noběžky prolínají: Medjugorská
zjevení a Umberto Ecco! ... Box
je první, pamatujme si to, kdo sc
odvážil u nás tyto souvislosti na
značit. ... Box... je zároveň tro
chu podnikem bláznů a aruhaistů
a zároveň výspou toho nejnovíjšího, nejodvážnějšího a samo
zřejmě nejriskantnějšího, co sc
dosud na české (pardon, morav
ské a české) scéně objevilo. Bla
hopřejeme mu k té kuráži.

M. C. Putna, Literární noviny,
3. 9., Zdrávas, postmoderno
katolická.
..... Ten učenej pán tvrdí,“

pokračoval Švejk, „že ve zno
jemský rotunde, kde je vyobra
zenej Přemysl Oráč s volama...,
jsou namalovaní taky ti monar
chové. jak se o nich píše ve Starcjch pověstech...: Nesmysl, Má
ta, Hnojen, Hnislav, Přestomysl.
Meklan a Koslivit., " ..."A laky
tu stojí, že byl pan Bezruč ná
božnej, kdežto pan Mácha moc
pobožnej nebyl, jak zase píše na
jiným místě pan Kuběna, a že ho
to mrzí, jak byl pramálo katolíc
kej, ale jinak si ho váží, protože
byl padlej anděl a bez něho se
žádná komedie nekoná. Já tomu,
paninko, nerozumím, jak tuko
vej básník, kterej vypadá na
Petříně na vážnýho mladíka,
môže beji zároveň komediant,
ale pan Kuběna to asi ví nejlíp.“
...“Ale nemyslete si, že je to ně
jaké) blekot a blábol, jako když
se třeba dohudujou poslanci
v parlamentu, tady jsou to mou
dra vyvozený z astrologie a ma
gie a taky zbiblickcjch knih...“„Nezlobčjí se, milostptute,“ pra
vila paní Mullcrová, „ale já si
přeci jen myslím, jestli by pro
jistotu neměli raději číst nějaký
ty knížky o čistokrevnejch čubičkách, aby s vodpušténím tře
ba nezpitontěli.“
Bohuš Batajka, Tvar, 17.9.,
Josef Švejk rozvaluje nud Bo
xem aneb Kosinus ukradl Mora
vanům Sáma a jiné kratochvíle.
..... v Umě Pod kaštany, kde
je také redakce Boxu... a kde se
po létech pozdravili oba s J. E.
Fričem, nynějším ředitelem Votohic a vydavatelem Boxu...,
Vašek s Olgou ještě ani neused
li. a už mluvili v superlativech
o našem Boxu: pro V.H. je to
náš ,ncjzajimuvčjší časopis' to
ho druhu, pro O. H. .jediný zají
mavý’ - víc neuvedu, abych sc
nemusel rdít; vím naopak..., že
— a v čem všem - musíme být
nadále mnohem lepší.“
Interview s Jiřím Kuběnou,
připravil M. Pivovar. Brněnský
večerník, 30.9., Box: Havel —
Kuběna (a návštěvě V. Havla a
0 Havlové u J. Kuběny na jilm
a západě Moravy).
. před 18 lety jsem sloužil
první mši svátou a tento den do
šel Váš Box - 1. číslo! ...Postrá
dal jsem Vás v našem chránič (Vámi pohřešované) zvonky
(při proměňování) tam již opět
zní! ...Velice si vážím prvního
čísla a zvláště úvodních slov,
modliteb a jejich zdůvodnění...
Stávám sc Vaším stálým odbě
ratelem. Žehná Vám... Váš“
P. František Líznu, T. J., Brno,
fil. kostel Panny Marie Nanebevzaté - „U Jezuitů", 7. 7. 1992.
..díky za Box. Čekal jsem
něco výtvarně fajnového n cel
kem jsem sc dočkal..... .jako vý

chodisko k periodiku magazí
nového typu je to myslím dob
ré... uvidíme, jak tento velice
zajímavý experiment pohne
s kulturním povědomím. Časo
pis vzniká až v průběhu vydá
vání, až mění kůži a přizpůso
buje sc skutečnosti, do níž vply
ne.“
Pavel Svanda, Brno - Slutími.
9. 7. 1992.
.za časopis děkuji, se zá
jmem jej prostuduji, první do
jem je velmi dobrý, Kuhišta,
Ludvík Bavorský, P. Zástěra.
Romanovci, totě paleta poprav
dě pastózní, jaksi až brizolitové
duhová, líbí se mi to!"
Petr Hrbáč, Malátova 2. Brno
- Královo Pole. 10. 7. 1992.
. lze jen těžko vypovědět, ja
kou radost mi způsobil Box I.
Viděl jsem už při korekturách,
že je vše připravováno s velkou
péčí, ale vzhled a úroveň časo
pisu mi vyrazily dech. Blaho
přeji Vám ze srdce a rád, mám
radost, že sc to povedlo. Časo
pis jc nádherný a jistě bude mít i
velkou odezvu.“
Miroslav Kapiíms. Sírám'. 10.
července 1992.
„.. úprava přepychová, vše
velkorysé, až mne to zarazilo,
za lak - relativně - nízkou ce
nu Je to risk... zda se najde dost
subskribculů pro časopis tak
vyhraněný a bytostně Tvůj, ne
boť jak jistě viš, mnoha lidem
jdeš na nervy, což jc ostatně
vždy průvodní jev ducha výji
mečného... stále mnoho bdí hle
dá nepřítele, neb nedosáhli
vnitřní svobody a tolerance, sta
vu uznat, žc někdo jiný je jiný,
a Žc je to lak v pořádku. - Kato
lický opravdu znamená obecný
a málokdo si 10 uvědomuje - že
se totiž do toho vejde všecko, i
to, co zdánlivě je opakem či po
přením: Bůh jc v nás vždy, i
když ho popíráme“.
Ak malíř Mitivoj Husák. Letekovice n Brna. 1Z 7, 1992.

.skladba Boxu sc mi líbí, i
když trochu moc poutnč-rcligiózní ...či nějak staromilské, byť
já taky nejsem žádný radikál a
hypermoderní sta. spíše mám
rád napětí mezi současnem a
k I us ic i zuj íc ím l v arem “...
Vratislav Färber, IJterártii
Noviny. Praha, 18. 7. 1992.
„Drahý bral..., básníku.... prij
mite.. gratuláciu k výnimočné
mu časopisu Box... Je to representačný časopis, zvláštny ob
sahom, hĺbkou i formou... V tej
to napnutej dobo nech rastie n
mohutnie naša cyrilo-mctodská
vzájomnosť, duch Velkcj Mora
vy Mornvniiov a Slovákov...
každé číslo Boxu bude taká mniá encyklopédiu. Z každého

článku žiari katolieita. A uverej
nené modlitby sú tiež obnove
ným svetlom ako...... obnovil
Sukuici Ncscšívanou...“
Sverloslav Veigt, Králová pri
Senci, 25. 7. 1992
„Časopis Box jsem již pročetl,
nechci nyní zaujímat určité sta
novisko. ale mám dojem, žc lec
který časopis z let 60. či katolic
ké moderny z. první republiky
byly současnější a pokrokověj
ší, Demi by se určitě vyjádři!
prcgnantučji. Pokud by se takto
pokračovalo, mám takový do
jem. že by sc tento časopis stal
takovou pohodovou četbou po
kafíčku na farách, konzervativ
ních páprdů.
Jiří Škodák, Mnichov, 29. čer
vence 1992.
. četl jsem všechno (jak má
lo!): Váš Box, dopis pro nič při
ložený, list ... kde se také zmi
ňujete. Mohu k tomu říci jen
jedno: zcela zasažen. - l ak jako
říkají matky dětem: To neumíš
ani poděkovat?, ...opravdu ne
umím. Beru tu zmrlinu, odchá
zím do kouta a mlčky civím.
Takové jeto: ...jsem sijist.“
Petr Borka vec. Černošice
ir Prahy. 3. srpna 1992
Jsem sice věřící křesťanka, ale
protestantského vyznání. Váš
nádherný, inspirovaný a tvůrčí
katolicismus jc něco, k čemu
mám velikou úctu, ale co mně
samotné není dáno. ... Srdečně
blahopřeji! ke krásnému první
mu číslu Boxu. Jc to pozoru
hodný u sličný časopis.
Pavla Váňová. Brno - Staré
Hutě. 3. 8. 1992.
„Myslím si, že zamýšlená
strategie Boxu je správná a
mohla by i úspěšně vyjít, není-li
publikum docela zblbnuto.“
Mojmír Trávniček, Nový Hro
zenkov. 6. srpna 1992.
„Sděluji plnou spokojenost
s Boxem! - Jc to úroveň - ale lo
je samozřejmé, ncpodlézavost!
...ví Bůh. co lo jc v našich li
dech... neustále lézt někam,
nějakým modlám. Jc léž ve Vuší nové a nadčjephié revui sym
patická rozmanitost - i když
osobně zde zatím postrádám
hlubší zájem o prózu ...pročísl
se jím bylo příjemné pro oči,
ducha - i duši - ...až k ...Ó BĚ
DA! ...ke .kulturnímu' příspěv
ku Luboše Konečného! To ledy
jc zběsilý výkřik slepé zloby!
Nikdy bych nebyla věřila, že by
Luboš byl schopen podobně sc
spustit! ...S umo ,muži‘! ... Oni
hledají identitu? - Komoitši ukradli?... Ale to snad ne ... Kde
nic není - ani smrt nebere! ...
Mohou si to led rozdal s létni
pohtouplými feministkami - rr
to tedy bude duel!''

Tatjana Vejplachová. Brno Čemovice, 10 8. 1992.
„Především opožděný dík za
Box. Přečetla jsem jej s náram
nou chutí. ... Potěšil jsi mne nemohu si to odpustit - i tím. žc
se přidržuješ neprogresivních
tvarů a krásně píšeš „sešcřelý“,
ačkoliv Pravidla znají na začát
ku pouze „z“; ale O. Březina
psal sešcřelý... Takové krásné
slovo.“
PhDr. Marcela MrázováSchusterová, Těptín u Jílového,
11. 8. 1992.
. gratuluju k Boxu! Je to
moc dobré a zajímavé. Ta zno
jemská rotunda! a ten Kubišta a
Cocteau! Jen tak dál...“
Ivan Jelinek, Londýn, 12 8.
1992.
„...dostal jsem revui Box... Je
to obdivuhodné, íc sc dnes na
jde skupina lidí, kteří dokáží vy
dat něco tak velkolepého. Připmiiíná mi to někdejší brněnský
Blok L. P. asi 1947, dokud ještě
mezi námi pobývala svoboda."
Jaromír Hořec, Praha - SpoUlov, 25. 8 1992.
„Mistře, snad Vás tak mohu
nazvat. Kdyby pro nic jiného ledy pro Box.... Je zde Noc! Má
chova Noe. ale i Vaše Noc..., ta
jasná, noc vzhůru vábící, na je
jímž konci září Jitřenka. Gratia
plena, a pak Angelos = Posel, to
jest básník, i tak to lze chápat,
Visionář, který nám zjevuje svět
jiných tónů a barev, vět „oveč
ky zatoulané, do loktů z trní
vzaté - vyzdvižené a vysvobo
zené". ...Toto vše a mnohem víc
nu znovu ujasňuje Box. Čtu stá
le znovu a znovu celou duší, ce
lým srdcem. Protože takto číst a
meditoval je právě takto milo
val Toho, o němž je vlastně všu
de řeč. který skrze Vás a Vaším
Boxem promlouvá a vcmlouvá
se v srdce lidské a možná nejvíc
v srdce mé - právě nyní pro
Box laděné. Všechno v něm jc
senzace. Všechno v něm je mi
lost. Aspoň pro mě. Nejsem
básník. Jsem jen citlivec...“
Jarmila Perková. Brno - Les
ná, 28. a 29. srpnu 1992.

„Box jsem pilně studoval a
o mnohém sc poučil. Jc vskutku
přebohatý. Snad ní moc. - Hlav
ně abyste xydržeh s dechem!“
Ludvík Kundera, Kunštát,
1. září 1992.
.... Ábel i Bábel...“
Děkan P. Josef Valoušek, Židlochovice u Brna, l. 8. 1992:
ústní výrok.
ĎÁBEL V PAPÍŘE

Chytrým, velice chytrým, to uznání se mu musí dáli, jest tento
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zapřisáhlý nepřítel lidského po
kolení, neboť béŕe na sebe roz
ličnou podobu, a sice vždy dle
okolností nej příhodnější, aby
jen hodné mnoho lidí do tenat
svých vlákat a ku časné i věčné
záhubě je přivedl.
Za našich dob schovává se
v papíře, poněvadž tolik papíru
na světě se již vyrábí, že směle
můžeme říci, že doba naše na
rozdíl dob starých papírovou se
zváti může, a poněvadž není
člověka, jemuž by sem tam pa
pír do ruky nepřišel. A jak chy
tře to navlékl! Vyhlédne si lidi,
kteří by jeho záměrům rádi
sloužili - a takových jest nyní
dosti - a osedne jejich ducha.
Tací lidé myslí, mluví, činí to,
co jim ďábel do mysli vnuká,
vydávají lež za pravdu, zlé za
dobré, tmu za světlo, hloupost
za osvětu, a aby se tyto ďábelské
náhledy co nejvíce rozšířily spisují v tomto smyslu celé kni
hy a malují obrazy. A tak vězí
ďábel v papíře uschován; papír
tento i s ďáblem přichází do
škol, rodin, půjčoven, hostinců,
do krámů, továren i kasáren,
zkrátka všude, a lidé čtou, co tu
tištěno, věří tomu, a tak srkají
očima ďábelské myšlénky a ná
hledy. Proto směle říci možno:
v každém špatném spisu vězí
ďábel, a papír jest jeho tělem a
oděvem. Tak jako ku pramáti
naší mluvil ústy hada a svedl ji
ke hříchu, tak mluví i nyní
k nám z rozličných těch nesčet
ných špatných spisů a knih, ze
jména z knih zábavných a no
vin.
Na svědectví tohoto chci uvésti úsudek jiných.
Bavorský jeden tajný rada rytíř Olry -, jenž v únoru roku
1863 ve stáří 94 let ve Štras
burku byl zemřel, zastával po
dvacet let (1807-1827) úřad ba
vorského vyslance ve Švýcařích. Tu dal se přemluvit! a
vstoupil do zednářské lože
v Bernu, v níž však jenom něco
málo let pobyl, neboť poznav
pravé záměry a úmysly tajné té
to společnosti z vlastního ná
zoru. vystoupil. Co byl zažil a
viděl, popsal později, jsa na od
počinku, a ze spisu jeho vyňato
jest i to, o čem se zde zmiňuji.
Olty poznal brzy, žc není nic ji
ného cílem zednářů nežli zvrá
tili a zničili všecku auktoritu a
vážnosť jak duchovní tak svět
skou, a tím také podkopati všec
ku mravnosť a spravedlnost v li
du. Zejména podivil se, s jakou
zimničnou horlivostí členové
lože spisky, smyslnost a vášně
tělesné dráždící, vydávali a roz
šiřovali, aby tím hojný lid švý
carský pokazili a svým jedem
otrávili. Tak na př. získali v Lu
cernu jistého knihkupce, zřídili
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za krámem jeho pokojík, vy
šperkovaný necudnými knihami
a obrazy, kamž kupující lákáni
bývali.
Téhož odvážili se i v místě,
kde by se toho člověk nejméně
nadál, a sice v poutním místě
„Maria Einsiedlu". Zdaž to ne
bylo dílem ďábelským, že právě
zde, kamž ročně tisícové zbož
ných katolíků z Francie, Švý
carska a Německa putují, aby
zde sv. svátostmi omyli duši
svou, a pomluvou Matky Boží
se posilnili, že právě zde rozbili
svůj nečistý stán?
Žádný prostředek nezdál se
nepřátelům víry a mravnosti
vhodnějším ku zkáze jednotliv
ců, rodin, ba celých národů,
nežli zábavné písemnictví, je
hož se také, směle říci můžeme,
skoro všude zmocnili. Roku
1884 vydal slovutný Jesuita a
profesor na universitě v Inšproku, P. Josef Jungmann, přednáš
ku svou o tom tiskem, a sice pod
nápisem: „Nebezpečí zábavné
ho čtení”. Ze spisku toho po
znali lze, co zlého již špatná čet
ba natropila, a co ještě natropí,
neuěiní-li se brzy přítrž. Spiso
vatel uvádí také výrok fran
couzského neznaboha z konce
předešlého století, jenž spisy
svými mnohé pokazil a posud
kazí, Emila Rousseaua, jenž dí:
„Povážíme-li tu strašnou zká
zu, kterou Evropa z tisku vzala,
a souditi lze z pokroků, které
posud špatná literatura učinila
na budoucnost, tu směle říci
můžeme, že toho jednou králo
vé a vladaři těžce litovat! bu
dou, že tomuto strašnému umě
ní přístup do zemí svých povo
lili. Kéž by byla většina našich
spisovatelů nečinnými zůstala!
Lépe by se nyní vedlo mrav
nosti. lépe míru a spořádané
společnosti. Avšak tito planí
mluvkové vtírají se všudy, stále
nosí svátá slova 'vlasť, nábožen
ství' v ústech, berouce je nadar
mo a smyslu jejich se posmí
vajíce, a celý svůj um na to vy
nakládají. aby vše, co lidu svá
tým jest, v bláto posměchu strh
li a pošlapali.” Tak soudil nověrec již na konci minulého stole
tí; co by asi řekl nyní, kdy tisk
tak úžasně se zmohl a chuť ku
čtení ve všech vrstvách lidstva
tak se vyvinula?
Ke špatným knihám jako druh
ke druhu pojí se Špatné noviny,
které každým dnem rostou jako
houby v lese. O nich platí slovo
biskupů švýcarských, kteří pra
ví:
„Svatý apoštol Jan píše jedné
vyvolené matce a jejím dětem:
.Každý, jenž se odchýlil a nezů
stává v učení Ježíše Krista, ne
má Boha; kdo zůstává v učení,
tenť má Otce i Syna. Přichází-li

kdo k vám a ncpřináší-li loho
učení, nepřijímejte ho do domu,
aniž ho pozdravujte. Neboť kdo
ho pozdravuje, má spolek s jeho
zlými skutky.'
Zapovídá-li apoštol míli spo
lek s lidmi, kteří nemají učení
Ježíše Krista, jest v lom zahrnut
i zákaz odebírali a čisti také kni
hy a noviny, které netoliko žc
učení toho nezvěstují, nýbrž i
církev a Ježíše samého vším
způsobem haní a prou nim bo
jují. Odebírají se nepřátelské
listy, platí se draze, denně popřává se jim vstup do rodin, čte
je otec, čte je matka, čtou je i
dítky, nepozorujíce, že se poncnáhlu duševně otravují. A co
čtou v nich? Dnes hanobí se
lam knéži a řeholníci smyšlénkami sprostými, zítra přetřásá se
nějaká dějepisná lež. která už
stokráte vyvrácena byla; jindy
objeví se převrácený výklad ka
tolické nauky víry a mravů, po
směch z našich obřadův a slav
ností: někdy se to vše v pestré
směsici čtenářům k zažití před
kládá. Aby špatná udání opra
vily a pruvdě průchodu zjed
naly, k tomu poctivosť takových
listů nesahá. A pod čárou čisti
lze obyčejně feuillctony rázu
pochybného, ba někdy příliš
sprostého, necudného, které
čisté duše bez úhony čisti ne
mohou. Nuže, siní svědomitý
otec rodiny křesťanské takové
listy v domě svém drželi? Od
povídáme se sv. Janem: .Nepři
jímejte jich do domů svých!' "
Toť jsou pádná slova biskupů
švýcarských a platí stejnou mě
rou i nám katolíkům českoslovanským. - Pokud naše písem
nictví bylo panenské, mohla se
každá kniha i dítěti do rukou dáti beze všeho strachu: tehdy hyto povinností i dobrým skutkem
tuto práci duchovní ze všech sil
podporovali. Nyní však, kdy
výroha literární tak úžasně u nás
se vzmohla, a můžeme říci i úžasně mravně klesla, třeha dob
rý pozor dáli na směr a obsah
knih i novin, aby z nich nevzni
kl jeti nevěry a špatných mravů
v náš posud Zachovalý a hodný
lid. Máme již znamenité spi
sovatele. máme zejména básní
ky jména zvučného a známého,
a přece jen smutno bývá křesťa
nu při pohledu na díla jejich!
Struny na varytcch, ježto by zníti měla ohlasem harmonií kruhů
nebeských, vytrhly se ze služby
Bohu pravdy a lásky, hlaholíce
buď hlasem šálivé syreny, buď
zvukem vzpoury, nedím jen
proti Kristu, ale i proti věčným
zákonům Hospodinovým. Ach,
jsou 1o hvězdy, jež odtrhujíce se
od světla světel, nechtějí kolo
vali šírým prostranstvím nebes,
nýbrž jen mrákotným oparem

léto země. Lesk, kterým vnadí,
není záře sluneční, nýbrž jenom
paprsky velikých bludic. Světe,
pokrytý mrákotami, kochej se a
libuj sobě na těchto paprscích
šálivých; lidstvo však bolestnou
zkušeností čím dále tím lépe po
znávali bude, že lesk tento krás
ných slov, plných však jedu, ne
svítil jemu na cestu ke ztracené
mu ráji, nýbrž odluzoval jej od
cesty té.
Avšak, bohudík, nevyhynul na
světě rod spisovatelů, básníků,
novinářů poctivých a mravných,
nebo proti ďáblu na papíre boju
je se opět papírem, písemnic
tvím. jež vzalo sobě za úkol ro
zum i srdce vzdělávat! na základě Bohem daném, na základě
víry, pravdy a mravnosti. Ta
kové knihy, takové listy nechť
přijímají se do domů křesťan
ských s otevřenou náručí, nechť
čítají se pilně, a uvidíme, že co
nejdříve ochromena, ne-li zlo
mena bude moc ďáblova, skytá
v písemnictví špatném.

B. H.
Škola Božského Srdce Páně,
roč. XXL, str. 217-220,
v Brně 1887; kráceno.

O OZÓNOVÉ DÍŘE
O ozónové díře každý něco ví.
Ale právě že každý vi jenom
něco a málokdo ví dost. O co vc
skutečnosti jde?
Ozónová díra neexistuje po
dobně jako neexistuje rytíř Kadoš. Je to obrazné vyjádření,
metafora. Ve stratosféře je ne
patrná koncentrace ozónu, která
má nicméně pro život na Zemi
základní význam: pohlcuje ul
trafialové záření, které je pro ži
vé organismy smrtelné. Život na
povrchu moří a na souši mohl
vzniknout až tehdy, když se ve
stratosféře nahromadilo tolik
ozónu, že byl schopný organis
my před tímto smrtícím zářením
ochránit. Trvalo to pravděpo
dobně miliardy let.
V posledních desetiletích byl
zjištěn opačný proces - strato
sférického ozónu ubývá Určitě
za to může člověk a jeho vědec ko-technický pokrok. Bezpeč
ně zjištěným ničitelem ozónu
ve stratosféře jsou tzv. freony,
v menší míře i jiné látky a s nej
větší pravděpodobností jej ničí i
nadzvuková letadla a rakeioplány. Úbytek ozónu je patrný nad
celou Zemí, přednostně ale nad
určitými oblastmi, na štěstí (?)
málo obydlenými. Tato místa
s nižší koncentrací ozónu jsou
ony ozónové díry.
Redukce ozónové vrstvy je ty
pickým globálním, celosvěto
vým problémem. Dotýká se kaž

dého a nikdo před ním neuteče.
Zvýšenou „sílu“ slunečního zá
ření poznat na sobě jistě každý.
Jak protivně a nepříjemně slun
ce pálí v každé roční době, v lé
tě až k nevydržení, můžeme po
soudit nejlépe my, kteří pama
tujeme normální stav před dva
ceti a více lety. Blažený, kdo
ted nemusí být venku za každé
ho počasí! Nepříjemnými poci
ty to ovšem zdaleka nekončí.
Přibývá slunečních popálenin a
poškození očí a také zhoubných
nádorů. Mění se i počasí — už
ted je zaznamenáno oteplení
podnebí na celé Zemi a na příš
tích SO let se odhaduje toto ote
plení až na několik stupňů Cel
sia. S tím souvisí i zvýšení vý
paru a vysušovaní mnohých ob
lastí a perspektivně tání ledovců
se zatopením pobřežních oblas
tí. Všechno to bude mít tenden
ci se zhoršovat, protože i kdyby
ted hned přestala produkce ozón
rozkládajících látek, jejich kon
centrace ve stratosféře by se za
čala snižovat až po několika de
setiletích. Pokud by úbytek ozó
nu pokračoval dál, mohlo by to
vést k zániku lidstva a života na
povrchu Země. Ten by přetrval
asi jen v hlubinách moří.
Lidstvo , jako celek“ si ovšem
toto nebezpečí uvědomuje. Jde
ale o to, kdo a jak. Nejvíce věd
ci příslušných specializací a ti,
kteří se zaměřují na ochranu ži
votního prostředí. Veřejnost
v různých zemích je informová
na různě a pod jejím tlakem si
vyvstalé nebezpečí začínají uvědomovat už i politici. Na ochranu ozónové vrstvy bylo už
podepsáno několik mezinárod
ních konvencí, které počítají
s postupnou redukcí ozón po
škozujících látek. Podle nových
zpráv k nim přistoupilo i Česko
slovensko, v podstatě však pla
tonicky, protože praktická opat
ření se u nás zatím nedělají.
Tolik stručně o tom. o čem
každý něco ví. Co se však ví
málo nebo neví vůbec, je podi
vuhodná souvislost s proroc
tvím ve Zjevení svátého Jana.
V kapitole 16 v moderním pře
kladu Ondřeje Petrů čteme:
„Čtvrtý (anděl) vylil svou misku
na slunce: dostalo moc boda
vým žárem pálit lidi, do lidí pak
pražil veliký žár. A začali mlu
vit proti Bohu, který má moc
nad těmi ranami, ale neobrátili
se a nevzdali mu čest." V kra
lickém překladu má pasáž stej
ný smysl: „Potom čtvrtý anděl
vylil koflík svůj na slunce, i dá
no jest jemu pálicí lidi ohněm.
I pálili se lidé horkem velikým a
rouhali se jménu Boha toho,
kterýž má moc nad těmi rana
mi. a však nečinili pokání, aby
vzdali slávu jemu.“

Bylo by samozřejmě neod
povědné tvrdit, že to, co bylo
předpovězeno, se nezbytně týká
„ozónové díry“ a naší doby, avšak shoda toho, co se děje,
s předpovědí je jistě zarážející.
Od doby svátého Jana není do
ložena žádná podstatnější změ
na v intenzitě slunečního záření
dopadajícího na Zemi, až ted.
Pozoruhodné je i to, že to není
působením přírodních, na lid
stvu nezávislých sil, ale přičině
ním - či spíše vinou - člověka.
Proto se domnívám, že se Zje
vení naplňuje.
... Přijd, Pane Ježíši!

Zdenék Gába

VZÁCNY HOŠŤ
VZÁCNÝ HOŠŤ
Nemluvný u Vaška v Hrabyni
seděl,
v očach měl smutek a bůhví kaj
hleděl...
„Że xfě ho poznali - to nismi
vědět!
Jakživ by něpřišel do šenku
sedět,"
tajni nam stryk Ambrož
v kutečku šeptal.
Bylo nam - věřtě mi, jak
by nas zdeptal.
Chtili zrny mluvit1 s nim.
sklonit se chtělo,
ale zas srdečko strachem
se chvělo,
aby se něhněval. trpkosti
nimil...
Hodiny plakaly, senk cely
zněmil,
do ticha pěsničky daktylem
lkaly,
hladily, bodaly, do pali vlály,
na kerych zbytková! podžimni
viter...
Za ch vilku k Haju šel naš
Bezruč Peter!
SLEZSKA ŘEČ

Tvrdá je slezská řeč - kaj
teho třeba ináč je mikulka jak střidka
chleba.
Posledná z posledních dycky
je zvana
a že je chudobná, k sudum
je hnana.
Kdo ju chce zesměšnit - děla
tak smito.
Kemu by Slezsku řeč brand
se ihtélo!
Osud ji nešťastni chodníčky
řídi...
Ten, kdo se panem stal - mluvit
se stydí,
tak jak ho matička učili voiač.
K Slezsku se néhlaši - leda
o koláč!

A tak je slezská řeč bohatstvím
chudých.

Ale to nžyadi. V tym její Sila!
V chudobnej chałupce řeč kera
lila,
dycky se držela, népadia
v boju...
Řeč slezská - dévuška
v národním kroju.
(Fran Smija: Pletky,
Optys Print Opava, 1991)
Liberálové v Hostu do domu
léta Páně 1967 neměli pro Frana
Směju ani půl slova uznání, je
nom zlý povýšenecký výsměch.
My si ale myslíme, že jeho slez
ské verše, které otiskujeme, ma
jí - jestli už nic víc - patos lás
ky opravdivé. Tu měkkýšovití
liberálové ovšem nepochopí,
neprocítí, ba snad ani nikdy ne
pocítí.

Š. K.

ŠKOLA EPIGRAMU
Kdo htedá, najde. Bývají to lec
kdy nálezy nečekaně poučné. Mezi jinými pozapomenutými
(čti: potlačovanými, zamlčova
nými. vymazávanými, likvido
vanými atd.) osobnostmi české
literatury se pomalu vrací do
povědomí i jméno a dílo Juna
Čcpa. Listuje tedy pilný čtenář
ve všemožných dostupných sta
rých tiskovinách a shledává sto
py a ohlasy svého vděčně ob
jeveného autora, protože v učebnicích a ve slovnících našel
pramálo. Z dob, kdy měl ještě
epigram jakousi vážnost a plat
nost v kritice, polemice, satiře a
šprýmu, dostane se mu na stůl
úhledný sborn íček s Bidlovými
ilustracemi: Vkršk na zub
(1937). A tam mezi mnoha zna
menitými autory veršuje i Jiří
Holub takto ä konto Jana Čepa:

Pxomik J. Č. sc monet k svámu
rstKouovt „...slovem, s něhož
nesešla posud rosa"
(F. X. Šalda).

Svatý Floriáne,
hasičský ty svétče převeliký,
rozšiř ochrany své rozsah
na fripidní prosaiky.
Nechťje bez ohni a žáru moje
prosa!
Jen ji zalévej a krap a ros, ach,
aby nesešla s ní nikdy ona rosa,
kterou slynu u kritiků
(viz, co napsal Šalda ve svém
Zápisníku).
Je dobře známo, že Jiří Holub
je už od dávných dob Durychova Rozmachu pseudonym
Aloyse Skoumala. od dávných
dob Rozmachu rovněž blízké
ho, ha důvěrného přítele Jana

Čepa. Nemusí být známo, že
epigram pochází z doby, kdy na
několik let zavládl mezí oběma
přáteli jakýsi chlad a udržovali
mezi sehou dosti nedůtklivý od
stup; jed a šíp epigramu tedy jak
se sluší a patří byl poznamenán
přátelstvím i jízlivostí. To vše
bylo v pořádku a bylo by doce
la zábavné hledat dál, například
v čem tkvěl bezprostřední po
pud k epigramatickému jiskření,
nebo kterak na to reagoval terč
holubího vtipu. Ale čtenáři pro
tu chvíli jakékoliv další otázky
překrývá neodbytně se vkrádající nejistota: „kde jsem už sly
šel?"
Až zase jiné příležitostné lis
tování vnese světlo do záhady
kdy, kde a jak. Dostáváme se
o dvacet let blíže přítomnosti a
čteme v Hostu do domu z roku
1956 (na str. 124) epigram podepsaný plným jménem Aloyse
Skoumala. v němž tentokráte
posílá svátého Floriána z prózy
do poezie; hle takto:

M. F.
Svatý Floriáne,
hasičský ty svétče převeliký,
rozšiř ochrany své rozsah
milostivi na básníky.
Jejich poesii krop a ros, ach,
aby snad jí neuvadly kořínky.
Chrstej na ni, chrstej
ze své putýnky.
Plagiát sama sebe, vědomá
aluze nebo nepodařená inova
ce? Ale co tím chtěl básník říci?
Při autorově subtilní rafinova
nosti nemůžeme vyloučil ani to,
že takovouto podivuhodnou
smyčkou mínil tajuplně připo
menout druha svého mládí, „frigidního prozaika" z roku 1937,
který dlel v daleké emigraci.
Anebo naopak neméně rafino
vaně naznačit odřeknutí a za
pření? Anebo jenom po vzoru
režimních básníků prostě pře
budovával své epigramatické
dílo v nových službách s no
vým adresářem budoucích ná
rodních umělců a s použitím
materiálu v původních souvi
slostech již publikačně neupotřebitelného?
Jsou to mamě kombinace a je
zbytečné klást tyto otázky ze
mřelému epigramatikovi. Bylo
to dávno. Je hořko dumat nad
nicotnou zapomenutou epizo
dou, která nevydá ani na po
známku pod čarou v životopisu.
Ostatně jáma parnémice skrývá
množství hnoje vydatnějšího.
Ale vzdejme čest epigramu. Po
dle definice vyjadřuje „úsečnou
formou výraznou a adresnou
myšlenku, obvykle složenou ze
dvou částí - expozice a pointy“.
Expozice našeho dvoudílného
epigramu trvala dvacet let. Po
inta svou adresností potrefuje
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především autora, ale zdaleka
ne jen jeho. Nesměřuje bohužel
jen do minulosti; různé přesypy
veršů, slov, myšlenek a názorů,
hledajících nové patrony a nové
adresáty, hrozí nenápadně ino
voval horizont.
Mojmír Trávníček

Z DOPISŮ P. CHRYSO

STOMA MASTI KA
(1901-1972),
básníka a misionáře, které psal
tnezi 50.-70. léty z Peru do Sta
ré ŘÍSe na Morové Evé Floria
nové
„...na Zelený Čtvrtek. Vyzpo
vídal jsem v ty dny víc než dva
tisíce lidí - žijí tu svaté duše,
přicházejí k mřížce zpovědnice
manželé svátého života, univer
sitní profesoři, advokáti, lékaři,
a na druhé straně děsná brutalita
instinktů - už šestý případ, kdy
matkou se stává v poslední do
bě děvče osmileté, desítileté a
dokonce sedmileté — a i dítě žije
v tomto monstrosním případě.
Už sv. Vincenc z Pauly řekl pre
fektovi v Paříži: Musíte těm li
dem dát takové podmínky živo
ta. aby vůbec věděli, že mají lid
skou duši... V Limě žili sou
časné tři světci: svata Růžena
Limská, svátý Toribius. který,
jsa biskupem, třikrát procesto
val Peru - pěšky od pobřeží Pa
cifiku až k Amazonce - a po
křtil prý 800 000 Indiánů. To
znamená, že proputoval 50 000
km na svých apoštolských ces
tách. A třetí, blahoslavený Mar
tin Porres, černoch, bratr laik
z řádu dominikánského." (1958.
Lima)
„V Huanaco - tam jsem by! na
výpomoc v semináři - je stále
rovnodení a stále léto — dva tisí
ce metrů nad mořem. Jednou...
vyšplhal jsem o tisíc metrů výš
— a nalezl jsem tam jako orlí
hnízdo indiánskou osadu s kos
telem - bez knčze. Kněz přijde
jednou za rok. dva. A lam v dáli
- ještě výš - jezero; a v údolí
nabízejí své prcsladké plody čirimoyc, lukumy. mangovníky a
palty. Ještě několik hodin au
tem, to jste již v pralese. Kapra
diny vysoké jako palmy. Zelená
poušť, přítmí a ticho s příšerný
mi skřeky. Místy žloutnou stro
my. ale to nejsou listy. Mračna
žlutých ptáků usedla do korun
mezi stromy, do kapradin a lian.
Pak zas převládá barva papouščí: rudá, modrá, zelená,
mezi nepojmenovatelnými stro
my... Řeka Hullaga pospíchá
k Amazonce. Sledoval jsem ji
po celou cestu od pramínku ja
ko stužka až k toku, který nese
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parníky - šest set km. Prales má
mnoho hlasů - a ticho. V noci jc
to koncert ďábelský. Došel jsem
až do toho pralesa. Ale dál, na
území alespoň třikrát tak veliké
jako Čechy a Morava, ješlě žád
ný běloch nevkročil...“ (Lima.
8. 5. 1958)
„Od té doby, kdy jsem opustil
všechno, kromě Boha, a napros
to sám jsem se ocitl ve světě,
nechybělo mi nic. naopak - ně
které věci mi přebývaly. Tomu
je rozuměti tak, že jsem ničeho
nepostrádal. Miliony lidí totiž,
věří, že za peníze si mohou kou
pit .štěstí', ale ve skutečnosti si
kupují jen jed. kterým si otra
vují život." (Lima, na sv. Tere
zii z Avily, 1959)
,js dnes je první párek v měsí
ci. Přál bych Vám vidět ty řady
kajícníků. Vstával jsem o půl
čtvrté ráno a ještě při večerní
mši sv. o osmé budu zpovídat —
během dne — od desíti - kostel,
který má kapacitu jako katedrá
la sv. Víta, se vyprázdní do šesti
večer - n pak večer nové útoky
nu mřížky zpovědnice. Tři ob
rovská ciboria byla už ráno sko
ro prázdná. A některé kajícníky
musíte obdivovat, i když je laky
dost konsuetudámích. Neděle i
svátky jsou podobny prvním
pátkům. Španělština je nyní
mou řečí obcovaeí a tady se nej
lépe v ní vyjadřuji. Ale v naší
farnosti mnoho občanů mluví
jen anglicky.. V Chile jsem do
konce zpovídal i arabsky starší
přistěhovalce... Stále být poho
tově kterémukoli bratru ve dne
i v noci, a tak nevím ani, kolik
dětí jsem pokřtil - ač denně
všechno zaznamenávám, ale ne
mám kdy to spočítat - kolik
manželství jsem uzavřel „na
smrtelných postelích". Tady to
tiž manželství zřídkakdy se uza
vírá. ale lidé žijí ve „volných
svazcích" a i velmi ctihodná
matróna vám představí svých
osm dětí a každé z nich má ji
ného, naprosto neznámého pů
vodce. A jaká opravdovost a ja
ký fanatismus!
Byl jsem ve svém životě na La
Salcltě, v Lourdech, u Virgo de
Pilař, v Zaragoze. v Santiagu de
Compostclla a nyní sloužím
svou mši svátou stále tak. jako
by to byla má první mše svátá
v životě anebo poslední - a
mám veliký počet stálých ka
jícníků - měsíčně víc než tisíc,
většinou muži, studenti, advo
káti. lékaři, dělníci... Neměl
jsem skoro soukromé vánoce.
Zpovídal jsem... Svatá Terezie
litovala Satana, že nemůže mi
lovat...
Mám nyní tři sbírky veršů,
hlavné o moři, ptácích a stro
mech, ale nespěchám s vydá
ním, ani své prózy ne. Mám dů

ležitější úkoly. /Měl na mysli
sbírky Růže a kříž. Podzim
v mé štěpnici a povídky Pod lu
cernou Diogenovou ? - po
známka LS./... (Zdá se mi, že
čím víc lidí rozhoduje o osudu
knihy v rukopise, títn chmurněj
ší osud té knihy.) Ale smutná
realita - rozdíl mezi mladými a
starými jc teď větší než. kdysi...
to vidím na kněžích, kteří sem
přijíždějí ze všech končin světa,
a je třeba používat dvou tří knih
- v liturgii - a nemáme direkto
ria už dva roky, která mše svátá
se má celebrovat v len či onen
den - z mladších už. nikdo ne
nosí kolár, nýbrž barevné kra
vaty a oděvy - před jídlem sc
nikdo nepokřižuje, natož aby sc
vykonala modlitba společná
Před štědrovečerní večeří vy
zval starý španělský kněz mla
dého kanovníka, aby pronesl
požehnání. Jen sc ustnůl a řekl:
To jsou staré zvyky. Připomněl
jsem mu při té poznámce Vaši
rodinu /tj. Florianovy ve Staré
Říši.../ a při lom mladí reformní
knčží stále konferují, píší, káží a
myslí si, žc si nemusí naprosto
nic odříci... Ale člověk najde při
té vší své bídě také vzácné lidi..
Petits fréres de Jésus de Charles
Foucauld. kteří pracují v továr
nách a ze své práce živí nedu
živé starce a žijí uprostřed penferie, kde během týdne se vy
skytne několik vražd, přepadů
se zbraněmi - a je i li zločinci
respektují. .. Konejte dohro a
neustávejte sc modlit za mne ži
vého či mrtvého - chtěl bych
odejít ze světa kajícně." (asi po
slední dopis, 4. 1. 1971)
„Inkaické hudební umění jc
tklivé u uklidňující, ne ani chvalořcčné jako teskné, na př.
v chorálu panen boha slunce...
jsem tam v Tingo Maria také
byl na svých cestách... Jeli jsme
nebezpečnou úzkou cestou ale
spoň sto kilometrů pralesem,
kapradiny byly lam vysoké jako
stromy a ptactvo strašlivě huh
lalo a neviditelná zvířata vyla.
Kolibříci sc vznášeli nad kvčty
zářivých barev, pravím vznáše
li, ne létali. Mají něco společ
ného sc slepci a snad jen čich je
přivábí ke květům velmi štěd
rým v šeru pralesa. Víří, víří zobáček někdy delší než tělíčko
- zatne pojednou do číše květu
a saje z něho jako injekční jeh
lou svůj nektar.“ (1970)
/Dopis k velikonocům ze Sta
ré Říše do Limy se vrátil jako
„Fallccido“ (= zemřel). Byl odeslán 27. .3. a vrátil se 21. 4.
1972./
Vybral Ivan Slavík

Kdo byl Chrysostom Mastik?
Narodil se 1901 ve Veselí u Par
dubic a jeho křestní jméno před

vstupem do duchovního stavu
bylo František Publikovat začal
pod literárním pseudonymem
Jetřich Lipanský podle tvrze
v rodišti, od roku 1572 v ma
jetku rytířů z Lipan. Tak vydal
např. své črty z cest „Plujeme
k zemi svých snů“. Přispíval do
revue Gedeon, spolupracoval
s Florianovou Starou Říší, pod
le Tisíce a jedné noci upravil
pro Wcinfurterovo nakladatel
ství Drahokamy pohádek z báj
ného Východu, vydal několik
hagiografických monografií,
např. Karel Foucauld, knížku
o řeckém Athosů, sbírku básní
Růže a kříže. Podzim v mé štěp
nici (ale tu už v Peru), překládal
Rilka, Kafku, Werfla, Lamartina, Maeterlinck« ad. - ale hlav
ně byl poutník po tváři země;
jeho cesty a pobyty: Švédsko,
Španělsko, Itálie, Švýcarsko,
Řecko, Palestina. Arménie a
hlavně v posledních dvou dese
tiletích života Texas (mezi Špa
nělsky mluvícími obyvateli),
Chile a především Peru; zde po
sléze v Chaclacuyo a Chorica,
45 km od Limy u „Hovorné ře
ky" Rimacu. v jejímž údolí
kvetla kdysi jedna z pacific
kých pobřežních předkolumbovských kultur, v klimatu
„věčného jara“.
Na úzkém pruhu pacifického
pobřeží Jižní Ameriky s velice
suchým pouštním klimatem, na
úpatí hradby And leží trosky
předkolumbovských měst ČanČanu, Pačakamaku a d. jako po
zůstatky kultur Moče, Čimů.
Naska, Parakas a d. Krátké ře
ky, stékající z And, vytvářely tu
uprostřed písečné pouště údolí
s florou a faunou, vhodná pro
vznik oněch kullur a rozšiřova
ná ještě sítí umělých kanálů a
zavodňovacích zařízení, jež po
staletích namnoze dosud slouží.
Zde také dobyvatel říše Inků
Francisco Pizarro založil kolo
niální hlavní město Limu.
Jak se děje opakují! V Mastikovč případu už potřeli. Když
se z Brazílie vrátil dopis mladič
ké Klementině Kalašové. která
tam byla na triumfálním pěvec
kém tumé, s poznámkou É morta, inspirovalo to Vrchlického
k stejnojmenné sbírce. O něco
později dostala pí Náprstková,
manželka Vojty Náprstka, jež
pěstovala krásný zvyk psát
k vánocům pozdravy význam
nějším zahraničním krajanům,
s podobnou poznámkou „muerto“ pohlednici, adresovanou do
Nikaraguy cukrovamickému in
ženýrovi a průkopníku cukrovarnictví na Kubě a ve Střední
Americe, pravnuku obrozenského básníka Karla Sudimíra
Šnajdra, Carlosu (Karlovi) Šnajdrovi, který v mladém věku

podlehl bahenní zimnici. A ny
ní se vrátil s poznámkou „falle
cido", stejného zlověstného ob
sahu, pozdrav věčnému pout
níku Mastikovi. Co za osudy se
za těmito synonymními výrazy
skrývá’ Od smrti Chrysostom«
Mastika uplynulo vloni 20 let.
Stálo by za to shromáždit celou
jeho literární pozůstalost, ale na
prvním místě vydat onu jeho
korespondenci sc Starou Říší.
Ale zakončeme naši stať méně
pochmurně, příhodou z Masli
kova domova, z jeho vlasti:
„Rád jsem vždy cestoval v noci.
Poprvé jsem přišel do Staré Ří
še za svítání nebo ještě před sví
táním. Doprovázel mě na půl
cesty spisovatel Richard Wei
ner Neviděl jsem vůbec jeho
tvář - hovořili jsme naprosto
neznámí - o Otokaru Březinovi
Šel sc mnou z ochoty, abych ne
zabloudí I. A nikdy jsem se
s ním tiž nesetkal."
Bude mi dovolena osobní poznámka? Také já jsem se setkal
s Weinerem v noci - v temné
noci zoufání a nevíry, a byl to
on, který mě některými impulsy
svého díla vyvedl z tmy a dopro
vodil mě jako nějaký speciálně
můj unděl strážný až k tomu kro
ku, na který, jak víme, se chys
tal. ale k němuž se sám asi neod
hodlal: ke konversi a ke křtu.
Snad jsem tam došel za něho.
Ale na tomto světě jsem se s ním
tváří v tvář nikdy nesetkal.
Ivan Slavík

SOCHAŘSKÁ ILUZE
REALITY
Vloni se svou tvorbou poprvé
v českém prostředí představila
berlínská sochařka Ludmila
Seefried-Matějková. Početnou
kolekci jejích děl vystavil nej
prve Dům umění města Brna
v prostorách Galerie Stará rad
nice a po něm pražský Mánes.
Své putování zakončila výstava
v Galerii KaSS na kolonádě
Mariánských Lázní.
Ludmila Seefried-Matějková
je původem Češka, absolventka
pražské střední výtvarné školy,
kterou ukončila v roce 1957;
po ní prošla kamenickou praxí a
prací v keramičce. Životní ob
rat. který jí teprve umožnil plně
se věnovat sochařství, nastal po
udělení stipendia na Vysoké
škole výtvarných umění v Zá
padním Berlíně v roce 1967.
Studium ukončila mistrovským
rokem u profesora J. H. Lonase
v roce 1973 a v Berlíně, kde se
také provdala, již zůstala natr
valo.
Sochařská tvorba Ludmily
Seefricd-Matějkové se utvářela

v odlišném prostředí, bez kon
taktů s českým uměleckým dě
ním. a její hyperrealistické plas
tiky path' k výtvarnému proudu,
který u nás nenašel své předsta
vitele. - Brněnskou výstavu
uváděla sedící postava v životní
velikosti „Dívka-punk s walk
manem". u níž pouze barva
použitého materiálu neodpoví
dala optické zkušenosti. Jinak
byla iluze skutečnosti dokonalá
- od věrného vystižení typicky
nedbalé pozice až po zachycení
všech detailů. Šokující účinek
tohoto setkání byl vystupňován
u některých dalších plastik, ze
jména ženských aktů z let sed
mdesátých. kdy autorka praco
vala převážně s polyesterem
Tento materiál umožňoval pro
vedení figur do všech naturalis
tických podrobností včetně polychrontie. Sedící ženský akt
„Hanna“ nebo žena sedící na
lůžku „Na pokraji" jsou v tomto
směru vyvrcholením tendence
věrného zobrazení všedního ži
vota v reálném prostředí, regis
trujícím s klinickou přesností
všechny detaily, zejména ty.
které provokují vžité estetické
konvence — ať již jc to pozice
sedící figury nebo štíhlému ide
álu odporující tloušťka.
Tyto životně pravdivé typy,
izolované, skličující, uzavřené
do vlastního světa, jsou zpodo
bené zdánlivě neúčastně a odci
zeně. Tomu však odporuje au
torčino vlastní ztotožnění s kaž
dým dílem Í„V každé postavě
vězím já" - říká sama o sobě) i
provokující sociální a existen
ciálni otázky, sc kterými nás její
plastiky konfrontují a nad nimiž
nás nutí se zamýšlet. To platí
tím více tam. kde se její Veris
mus uplatňuje v kompozicích
symbolického významu, napří
klad v zamřížované postavě
vězně „Výkřik”, nebo v někte
rých hlavách a bustách jako
„Uškrcení" a ..Zajat"
Exaktní ostrost popisných fo
rem opouští Ludmila SeefriedMatějková v měkce modelova
ných reliéfech (..Odvrácení".
„Pás se trhá“) i v sérii poloplastik „Potrat", ztělesňujících bo
lest. Rovněž z nemocničního
prostředí čerpá její skupina
portrétních hlav („Asistent".
„Chirurg" a další), zobecňují
cích a abstrahujících, podobně
jako symbolicky chápané hlavy
„Meditace", „Katharse“ a „Bo
lest".
Katalog, vydaný při příleži
tosti autorčiných výstav v Čes
koslovensku, seznamuje i s je
jími realizacemi ve spojení s ar
chitekturou a ve veřejných pro
stranstvích. Zde dovedla so
chárku uplatnit svou metodu ná
paditým způsobem, nepostráda

jícím vtip, fotografický záběr
z berlínské Admirál strasse uka
zuje obrovský objekt přesýpa
cích hodin, na vrcholu s histo
ricky kostýmovanou dvojpostavou admirála a u paty se dvěma
zcela současnými sedícími figu
rami (jednu z tuch je již zmíně
ná dívka-punk). Originální jc
kompozice .Justice“ na fasádě
budovy trestního soudu v Moahitu. s mohutným detailem niky
držící řetěz a sc stojícími posta
vami v okenních rámech.
Uvedené realizace, i všechny
další, jež výstavní katalog regis
truje, dokazují úspěšné zakot
vení Ludmily Secfried-Matčjkové v pro ni domácím německém
výtvarném prostředí. Také ta
část jejího díla, s níž jsme se
mohli setkat na výstavě, svědčí
o jejím proniknutí do tvůrčí sfé
ry a uměleckého chápání, jehož
historické kořeny jsou rozhodně
bližší německému výtvarnému
cílení, jak je můžeme sledovat
již od středověkých nebo go
tických i pozdějších obrazů a
plastik, zejména s tématy mar
tyrií Křísla a světců, s jejich ex
presi vními i naturalistickými
prvky.
Hyperrealismus není ovšem
německým přínosem k světo
vému vývoji moderního umění.
Od nového realismu George Sc
gala s jeho sádrovými odlitky li
dí i předmětů v reálných pro
středích známe tyto projevy
především z amerického umění,
ale i z dalších zemí, jako reakci
na uměni abstraktní nebo kon
ceptuálni. U Ludmily SeefriedMatějková se slal výrazem sna
hy o zachycení lidských živel
ních podob a forem, o iluzi rea
lity. která někdy děsí, jindy vy
bízí k soucitu a vždy k zamyš
lení.
V našem prostředí má hyperreaiismus, který jc autorčinou
tvůrčí metodou, dráždivý a pro
vokující charakter něčeho no
vého a nezvyklého. Jeho depri
mující přesnost zpochybňuje
naše běžná měřítka pro umění a
realitu. Skutečnost je zachycena
ostřeji, než jak ji vnímáme svý
mi smysly, ale zároveň jako ně
co relativního, kolísajícího mezi
realitou a iluzí reality, mezi je
jím potvrzením a popřením. Vý
stava Ludmily Secfried-Matějkové tedy přinesla nové pod
něty a rozhodně obohatila naše
výstavní dění, tím spiše, že její
sochařský projev sc liší nejen od
našich aktuálních výtvarných
proudů, ale také od ostatních
v cizině žijících českosloven
ských umělců, s jejichž díly se
nyní postupně seznamujeme a u
nichž většinou shledáváme
hlubší sepjetí s domácí tradicí.
Nina Dvořáková

PLACHÉHO
„ANBETUNG“ OPERA, KTERÁ
(NAŠTĚSTÍ) NENÍ
OPEROU
Způsoby uvádění nestandard
ního, tj. historického i novin
kového hudebního repertoáru
se u nás v průběhu posledních
sezon změnily. Více než kdy
dříve jde nyní o volnou konku
renci děl a interpretačních vý
konů, šatna realizace i prezenta
ce programů je pak již výrazně
determinována ekonomickými
faktory, a tudíž vydána na mi
lost či nemilost přízni publika i
sponzorů. Zatímco historická
hudba zažívá za těchto podmí
nek svou renesanci, ba konjunk
turu, nová tvorba se ocitá v situ
aci přímo opačné. Návštěvnická
krize, která po listopadu 1989
postihla řadu sfér, na tomto poli
dosud přetrvává, což jistě snižu
je prestiž nové hudby i v očích
sponzorů. Navíc je zřejmě tvor
ba našich současných skladate
lů v očích publika kompromi
továnu způsobem, jakým byla
dříve oficiálně podporována a
distribuována (mánie tu na mys
li zvláště běžné koncerty a pře
hlídky bývalého svazu skladate
lů). svou roli pak snad hraje i
fakt, že itonkonformin produkce
několika málo skladatelů minu
lým režimem potlačovaných již
ztratila vůni zakázaného ovoce
a že se od nové vážné hudby
vlastně ani neočekávají závaž
nější ideové podněty
Naznačeným způsobem došln
i k oslabení pozic soudobé hud
by v Brně, ačkoliv právě o tvor
bě některých zdejších autorů lze
říci, že se v minulosti chovala
nonkonformně. že uváděla do
českého kontextu nové podněty
atd. Přesto jsme tu v poslední
době zažili několik událostí, a to
většinou mimo rámec zavede
ných hudebně provozních
struktur. O jednom takovém po
činu tu chceme psát. Jeho dějiš
těm sc stal na sklonku minulé
sezóny Kabinet múz. tedy pro
středí vskutku netradiční; neob
vyklá byla i povaha produkce:
za pomoci řady sponzorů a z ry
ze privátní iniciativy malého tý
mu se podařilo nastudovat a ně
kolikrát uvést hudebně scénic
kou novinku. Ohlas byl značný,
třebaže obec návštěvníků sc
omezila na okruh lidí s nároč
nými kulturními zájmy (vlastní
mu hudebnímu publiku zůstala
akce snad i vinou malé propa
gace „utajena“). Nicméně šlo
o čin naznačující, jakými cesta
mi by se měla prezentace ne
standardních novinek ubírat.
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Oním dílem je hudebné scé
nická kompozice „Anbetung"
Zdeňka Plachého. Autor cha
rakterizovat skladbu podtitulem
„opera z viacerých svetov“, spí
še však jde o „anti-operu“ ve
smyslu nejpodnětnějšfch výbo
jů hudebního divadla 20. století.
Zároveň tu zjišťujeme jistý roz
díl: spočívala-li většina dřívěj
ších „anti-oper" na záměrné mi
niaturizaci operního útvaru
(mluvilo se pak o komorní ope
ře, v Brně dokonce o miniope
ře), pak Plachého dílo předsta
vuje pokus o rozměrný útvar,
takže je nejspíš vnímáno jako
velké scénické oratorium. Onen
oratorní ráz je dán povahou lib
reta, konkrétně jeho zaměřením
na duchovní látku. Libreto totiž
vzniklo montáží různých textů,
počínaje biblickým slovem a
konče Werichovými výroky,
dominují tu však projevy kněze
Jána Malíarika. jehož napolo
zapomenutá postava má být
tímto způsobem oslavena.
Slovenský náboženský filozof
Maliank byl na přelomu století
přesvědčeným pacifistou i hla
satelem abstinence a vegeta
riánství, přičemž jeho kosmogonické představy opírající se
o mystický monoteistický vedantismus působily značně ex
centricky Šlo o směsici rozma
nitých idejí, okořeněnou navíc
notnou autostylizací (ta může
v dnešním recepčním kontextu
působit až „cimrmanovsky").
Co dnes vůbec můžeme říct
k tomuto synkretickému propo
jení orientální mystiky, křes
ťanské věrouky, symboliky,
moralizování, archaizujícího
verbalismu, inzitnosti, všeslo
vanský motivovaného vlaste
nectví (snad i jakési varianty
čechoslovakismu) a tužby po
všelidském souladu? Máme
v něm vidět výlučný dokument
výlučné doby, za nímž (nebo za
níž) je slušné se nostalgicky ohlédnout? Obohatíme jím coby
kvítkem z lubů naší secese či
spíže dekadence kabinet kurio
zit, v nějž se mění postmodernistická umělecká kulturu? Lze
vůbec po tolika neblahých zku
šenostech s utopiemi všeho dru
hu vzíl vážně Maliarikovu ideu
„Celo-Zcmského Univerzálního
Státu“?
Německé slovo „Anbetung“
znamená adoraci a Plachý tu opravdu vážně a s pokorou zhu
debni! texty adorující božský i
kosmický řád, který se dnes
stejně jako v Maliarikově době
neodráží v řádu věcí lidských.
Ohlédnutí za Maliarikovým po
selstvím vyznívá nostalgicky,
neboť připomíná tolikeré zmar
něni tužeb i dnes aktuálních. Do
středu výpovědi je tedy posta
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ven člověk sc svou věčnou tou
hou po univerzální harmonii.
Tolik lze asi říci o základním
zaměření díla reflektujícího růz
né vrstvy hudební, literární,
kosmologické i teologické tra
dice a vyjevujícího rozmanité
myšlenkové obsahy, od orien
tální či středověké spirituality
přes závrať renesančního vhledu
do kosmu až po momenty mo
derního i postmodern i stic kého
vědom í.
Před uvedením díla jsme si
kladli četné otázky, např. zda
Plachý uskupí rak různorodé
prvky do logického tvaru, zda
nepodlehne módní koketérii
s esoteňsmem (či konjunkturalislické kalkulaci s úspěšností
všeho, co zavání duchovnem),
zda jeho „opera“ bude skuteč
ným uměleckým dílem atp. Uspořádat tuto mnohost mu do
volily principy minimal music
(vycítíme tu i ohlasy tvorby Philipa Glasse), především se tu
však uplatnila jeho komplexní
makrostrukturní představa ča
soprostorového dění. Tu Plachý
vyjevil i jako režisér inscenace.
Zpívající sbor se stylizovaně
pohybuje po soustředných kru
zích. na obrazovce vidíme po
hyby kotoučů rotujících na fysiophonografu obsluhovaném
Blahoslaveni Rozboří lem (pří
stroj zároveň produkuje i rotují
cí hlukové děje). A slcdujeme-)i
toto téměř obřadné dění mysté
ria pohybu a času, zaposlouchá
váme se zároveň stále pozorněji
i do hudebních detailů rozvádě
ných v širokých plochách, aby
nás vzápětí vyburcovaly ostré
zlomy zvukové i viditelné po
hybové akce. Výchozím hudeb
ním materiálem jsou diatonická
jádra evropské duchovní hudby,
ke slovu však přijdou i heterofonní a racionálně budované
zvukové plochy, nej výraznější
ve sborové faktuře. Plachý zvlá
dá mikrostruktura, aniž by ztra
til smysl pro gradaci celku.
V závěru přibývá kontrastnosti,
diky čemuž se právě kompozice
vyjeví jako celostní dílo.
Jistě by skladba vyzněla účin
něji. kdyby byla realizována ve
větším sále, pomocí lepší tech
niky (pokus o přiblížení krea
cím videoartu zůstává pouhým
vykročením) a s větší úrovní
souhry i srozumitelnosti zpíva
ného slova. Malým zázrakem je
však vůbec ťukl jejího nastudo
vání. navíc pak nesmírně vážný
projev členů Dětského sboru
ZUŠ Jaroslava Kvapila, zjevně
fascinovaných obsahem tak
zvláštního díla. Pochvalme i só
lové pěvkyně (studentky kon
zervatoře), hudebníky (uplat
něna je sestava klávesové ná
stroje. bicí, trubky, trombóny.

tuba, kontrabas, harfa a zmíně
ný fysiophonograf) a techniky
(ti se starali o světla, zvuk a vi
deo). V dirigování vystřídala
Valérie Maťašová Miloše Ře
háka (spíše kvůli scénickému
zdůraznění bipolarity lidského
rodu než z důvodů hudebně
provozních), v kontrapunktu
důstojných pohybů a dynamizu
jících světel připadla obzvláštní
úloha kostýmům (Tomáš Rusin.
Lenka Němečková).
Dílo vzniklo a zaznělo v pra
vý čas, tj. jako autentický, mód
ním trendům nepoplatný projev
těchto měsíců a let. Je však údě
lem hudby (i té na jevišti), že
zároveň se svým rozezněním
odezní. Plachého „Anbetung“
ovšem znamená hodnotu, která
by měla být uchována formou
zvukové či ještě spíše audiovi
zuální nahrávky. Najdou se i ta
dy sponzoři a realizátoři?
Jiří Fukač

VE STÍNU ORLA
Loni na podzim uplynul rok od
zpřístupnění výstavy Pod císař
ským orlem v Dietrichstein
ském paláci Moravského zem
ského muzea. Na jejím slav
nostním zahájení, při kterém byl
přítomen syn posledního císaře,
Karla 1., poslanec Evropského
parlamentu Otto Habsburk Lotringen, se otevíral nejen opravený Dictrichsteinský palác
a expozice v něm umístěné.
Otevírala se nanovo laké otázka
Habsburků a habsburské mo
narchie v našich dějinách. Do
posud byl tento státní útvar,
který vznikl ne náhodně, nýbrž
logickým dějinným vývojem,
prezentován nanejvýše jako
„žalář národů“. Proto je třeba
nové diskuse o rakouské mo
narchii, úloze a postavení čes
kého národa v ní.
Jádrem výstavy je plným prá
vem kritické období druhé po
loviny 19 století, důsledky vý
voje v oné době totiž pociťu
jeme leckdy dodnes. V oněch
časech lze vývoj vztahů české
ho národa k monarchii nejlépe
charakterizovat dvěma legen
dárními výroky Františka Palackého, od loajálního „kdyby
chom Rakousko neměli, museli
bychom si je vybudovat“ až po
vzpurné „byli jsme před Rakou
skem, budeme i po něm". V té
době také musíme hledat klíč
k rozpadu Rakouska-Uherska.
fatální názorové změně českého
obyvatelstva. Otázky o to na
léhavější. oč jsou v dnešní době
aktuálnější.
Přirozenou dominantou celé
výstavy jc osobnost císaře Fran
tiška Josefa, který říší vládl 68

let. Za dobu jeho vlády zažila
takřka stejně změn co do těch
časů. Vyvinula se z přísně ab
solutistické monarchie roku
1848 až po dualistický státní útvar, konštituční monarchii za
čátku století dvacátého. Vysta
vované exempláře ústav (z let
1849, 186), 1867), přičemž po
slední platila až do zániku Ra
kouska-Uherska, ukazuje, že
původ demokracie první repub
liky, na kterou jsme nyní hrdi,
stejně jako právního systému a
státní správy, musíme hledat ve
starém Rakousku.
Významným počinem, snad
stejně jako výstava sama, byl
cyklus doprovodných předná
šek k této výstavě. Tématicky
byly přednášky zuměřeny na
nejrůznější oblasti posledního
období rakouské monarchie.
Mezi přednášejícími se objevili
Z rakouské strany dr. Aicbelburg, námořní historik a Živo
topisec Františka Ferdinanda
ďEste. dr. Hamannová, předná
šela o korunním princi Rudolfo
vi, a dr. Jankovic, který předná
šel o císaři Františku Josefovi.
Z české strany pak dr. Pernes
hovořil o návštěvách císaře
Františka Josefa v Čechách,
profesor Urban besedoval nad
svou knihou o předposledním
rakouském císaři, ing. Fučík sc
zabýval českým živlem v ra
kouské armádě; zúčastnili se i
mnozí další. Autoři přednášek
přesvědčili obecenstvo o tom,
že opět nastává čas bourání le
gend a Zažitých historických
nepravd. Tak třeba v přednášce
Władimira Aichelburga se nám
zjevuje arcivévoda František
Ferdinand úplně v jiném světle,
než jsme zvyklí, a to zdaleka ne
ve špatném. Jiří Pernes ve svém
vystoupení o oficiálních náv
štěvách císaře Františka Josefa
I. v Čechách ukázal, jak se v zá
vislosti na politické situaci mě
nil vztah českého národa k cí
saři a k celé monarchii od nad
šeného bouřlivého přivítání
k mrazivé nenávisti. O tom, že
v rakouské armádě velmi vý
znamnou roli sehráli čeští vojá
ci a důstojníci, hovořil ing. Fu
čík z Prahy. Zkrátka zajímavá to
vystoupení a nelze se zde všemi
zabývat. Můžeme však doufat,
že Moravské zemské muzeum
při všech finančních potížích
vydá alespoň sborník složený
z projevů přednesených v tomto
cyklu Jistě by je s radostí při
vítala veřejnost jak odborná, tak
laická.
Kromě přednáškového cyklu
pořádalo muzeum také řadu ji
ných doprovodných kulturních
akcí, promítání filmů, burzu cí
nových vojáčků, představení divudelního souboru z Vídně atd.

Aktivita u našich muzeí jistě ob
divuhodná.
Tolik o výstavě a akcích s ní
souvisících, výstavě jistě zají
mavé a přínosné. Jenom by se
trochu mohlo zdát, že kolem ní
panuje duch jakési „rakouskouherské“ nostalgie. Jistě hy ne
bylo správné, aby po časech za
tracování staré monarchie na
stala doba jejího nekritického
vychvalování, Přesto a právě
proto nesmíme zapomenout, že
ve stínu císařského orla jsme
prožili mnoho špatného, ale ta
ké mnoho dobrého,
Pavel Koeman

STO LET KORUNY
Lépe řečeno, vloni jsme sice
oslavili sté výročí zavedení ko
runy v Rakousku-Uhersku jako
měnové jednotky, ale její his
torie je mnohem starší. Sahá až
do 14 století, kdy byla ve Fran
cii zavedena těžká zlatá mince
s názvem courone ďor (zlatá
koruna), nebo také ecu á la cou
rone (štít s korunou). Její název
je odvozen od vyobrazení koru
ny coby monarchistického zna
ku, v druhém případě byl na
minci tvar heraldického štítu
s královskou korunou. Stará
francouzská zlatá koruna se tak
stává předchůdcem dvou sou
časných názvů platidel, jednak
koruny, kterou se platí kromě
Československa ve Švédsku,
Dánsku, Norsku, na Islandu,
nově byla zavedena korunu také
v Estonsku; druhým platidlem,
o kterém se dá říci, žc navazuje
na původní korunu, je ecu, pla
tidlo západoevropského spole
čenství, i když zde jde spíše
o podobnost názvů. Pokud se
ale budeme držet středověkých
zvyklostí, můžeme korunou na
zvat každou minci s tímto vy
obrazením, mezi jinými i nej
slavnější českou minci, stříbrný
pražský groš, na jehož líci je vy
obrazena koruna českých králů.
Název „koruna“ se však pou
žívala nejvíce pro hodnotnější
mince, většinou zlaté. Tak roku
1526 zavedl anglický král Jin
dřich VIII. podle francouzského
ecu anglickou zlatou crown
v hodnotě pěti šilinků, která se
udržela až do 20. století, později
už samozřejmě jako stříbrná
mince. Naposledy byla crown
ražena v roce 1968.
V našich zemích se setkáváme
se zlatou korunou od roku
1857. Tehdy byl uzavřen rakousko-německý mincovní spolek,
ve kterém se stal hlavní peněžní
jednotkou zlatý (gulden), který
obsahoval sto krejcarů. Je to
první případ desetinného sys

tému u nás, protože do té doby
šlo na zlatý šedesát krejcarů.
V tomto měnovém systému, kte
rý platil i v německých zemích,
byla ražena zlatá koruna jenom
jako obchodní platidlo, to Zna
mená, že nepatřila do oficiálního
měnového systému, ale platilo
se jí v obchodním styku jen pod
le hodnoty a obsahu zlata.
Tento systém po několika de
setiletích přestal vyhovovat.
Proto byla roku 1892 zavedena
zlatá korunová měna. Byl to
významný předěl, který se dá
srovnávat se zavedením praž
ského groše nebo tolaru. K pádu
předchozí zlatníkové měny při
spěly i vojenské neúspěchy Ra
kouska v roce 1859 a 1866 a
s nimi spojený úpadek hospo
dářství, ale také příliv zahranič
ního kapitálu. Pro snadnější za
pojení do světové ekonomiky
byla nová koruna podložena
zlatém, místo dosavadního himetalistického systému (ban
kovky byly podloženy zlatém a
stříbrem). Obsah zlata v jedné
koruně byl stanoven 0,704878
gramu, byí jen teoreticky, pro
tože se mince razily většinou ze
stříbra, později z obyčejných
kovů.
Rakousko-uhcrská koruna,
jak se nová jednotka nazývala,
platila na našem území až do ro
ku 1918, de facto 1919. Mince
byly raženy ve dvou verzích,
pro rakouskou část s latinským
textem, pro uherskou část mo
narchie s textem madarským.
Bankovky byly společné s více
jazyčnými nápisy, společná by
la také emisní banka. Z této do
by pochází některé lidové výra
zy pro označení peněz. Když sc
vyměňovala koruna za dosa
vadní zlatý, měly dvě koruny
hodnotu jednoho zlatého. Proto
se dodnes užívá pojem „pětka“
(10 korun = 5 zlatých). Hodnota
rakousko-uherské koruny velmi
utrpěla za první světové války,
která spustila rozsáhlou inflaci.
Také haléř, dílčí jednotka ko
runy, má za sebou dlouhou his
torii. Ve 13. století ve švábském
městě Hallu byly raženy stříbrné
mince, které podle svého půvo
du dostaly název latinsky hallenses, německy Haller, Haller a
konečně Česky haléř. Od svého
prvopočátku to byly drobné
mince s malou hodnotou, které
si získaly své místo i v českém
středověkém
mincovnictví.
V roce 1892 byl haléř (maďar
ský filler) zaveden jako stý díl
rakousko-uherské koruny, odtud
korunu provází dodnes.
Po rozpadu Rakouska-Uhcrska ještě nějaký čas na našem
území platila rakousko-uherská
koruna. Ale pro neplnění dohod
ze strany emisní rakousko-uher-

ské banky, která tiskla inflační
bankový, a také na obranu ná
rodního hospodářství, byla mla
dá Československá republika
nucena provést v roce 1919 mě
novou odluku, jejímž autorem
byl ministr financí Alois Rašín.
Státní hranice byly uzavřeny,
zastaven pohyb zboží a osob do
zahraničí, bankovky byly okol
kov ány a polovina obě živ a sta
žena. Tak vznikla českosloven
ská měna. O jejím názvu nebylo
ještě rozhodnuto. Padaly různé
návrhy, které vycházely ze star
ší tradice (tolary, groše) nebo ze
slovanské současnosti (sokol,
lev, stotinka atd,). Pro velký po
čet návrhů se nchyl stát schopen
rozhodnout, a lak jako provizo
rium zůstala koruna, která nám
vydržela dodnes. Od počátku
byla u československých korun
nasazena vysoká úroveň ve vý
tvarném provedení. Autoři prv
ních československých platidel,
nejvýznamnější byli pro mince
Otakar Španiel a pro bankovky
Alfons Mucha, vytvořili několik
motivů, které se staly tradič
ními. Na jednokorunové minci
obraz ženy žnoucí obilí, na sto
korunové bankovce motiv Praž
ského hradu. Také za první re
publiky byly raženy zlaté ob
chodní mince, tentokrát pod ná
zvem dukát, známé svatovác
lavské dukáty, k jejichž ražbě se
československý stát vrátil i po
druhé světové válce. Uvažovalo
se i o ražbě zlaté stokoruny
s názvem hřivna, ale jejímu pro
vedení zabránila světová hos
podářská krize.
Koruna přečkala i druhou svě
tovou válku. S rozpadem státu
byla v západní části zavedena
koruna Protektorátu Böhmen
und Mahren. Slovenský Štát vy
dával vlastní slovenské koruny.
Byly to měny slabé a nestabilní
(i když slovenská propaganda
tvrdila opak), není se ale čemu
divit, v době světového kon
fliktu a válečného hospodářství
bylo těžké udržet pevnou měnu,
zvláště u ovládaných zemí.
O bezuzdném vykořisťováni
svědčí i nereálný, násilně zave
dený kurs protektorami koruny
k říšské marce 10:1. Platidla mě
la nižší uměleckou kvalitu, min
ce byly raženy z nevhodného
zinku, který velmi záhy podlé
hal zkáze. Mezi lidmi se tehdy
povídalo, že protektorami min
ce vydrží stejně dlouho jako je
jich páni, tedy krátce.
Po osvobození panoval v na
šich měnových poměrech zma
tek. Obíhalo zde několik rozdíl
ných platidel, od předválečných
československých přes protektorátní a slovenské koruny až
k penězům natištěným v Sovět
ském svazu a přivezeným Ru

dou armádou. Všem zmatkům
učinila konec reforma v roce
1945, jíž byla obnovena česko
slovenská koruna. Záhy násle
dovala další reforma, v roce
1953, která, jak hlásala tehdejší
propaganda, položila základ so
cialistického peněžnictví a eko
nomiky. Ve skutečnosti však
znamenala okradení širokých
vrstev obyvatelstva. Od roku
1953 platí tedy československá
koruna dodnes, ovšem za vý
znamný mezník se dá považo
vat rok 1990, kdy proběhla de
valvace koruny a s ní následná
liberalizace trhu, což jsou dů
sledky zapojedni naší země do
světového ekonomického systé
mu Ale jak sc zdá, nedlouho po
stém výročí koruny, v souvi
slosti s rozkladem Českoslo
venska, nastanou v peněžním
systému další změny. Vypadá
to, že budeme mít jen koruny '
české a slovenské. Můžeme jen
doufat, že důsledky nepocítíme
příliš na své kůži (peněžence),
protože není důležité, pod ja
kým názvem peněžní jednotky
nakupujeme, ale co si za ně kou
píme.
Pavel Koeman

A.I.V.
Blatej ingr - David Jařab - Bruno
Srdařík - Lenka Valachovu

AUTOMATICKÁ ČERŇ

.Jistota je prokletí mocných.“
(Jean-Jacques Rousseau)
*
Automatické psaní spočívá
v soustředěném záznamu neří
zeného myšlení. Jde vlastně
o to. aby obsahy, vystupující
tímto záznamem na světlo, ne
byly zkreslovány působením
železné košile myšlení konstru
ovaného ve shodě s běžným,
navyklým komunikačním úze
mím.
Neřízené myšlení samovolně
směřuje ke své konkretisaci
v doméně imaginace. (A.I. V.)
„Kdo jednou získá bezpro
střední. korespondenční zkuše
nost psychického au tomat i srnu,
již nikdy nebude tím. čím byl
dříve. Již nikdy se nevplíží trva
le všednost a únava - za před
pokladu „podřízení" vnitřním
operacím, které jsou spjaty s po
zvolným opakováním a třídě
ním - jako falešné královny no
ci do cesty, která jde sevřena
mezi strašnými příboji vnějšího
a vnitřního, aby se tam, kde se
moře v ohlušujícím hřmotu ne
konečného pádu uklidní jako
bílý devon Koněprus, rozplynu
ly v tolik hledaném spektru, kte
ré se skládá v most."
(Jiří Koubek)
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Midé náměstí.
Trosku okoralé, se mně zdá,
ale funkční. Odpalují se tudy
zdechlá hovada.
Na stole je záclonu, někdo ji
pravé šíje: mladá hezká ženu,
která má nud hlavou lustr. Ten
lustr se houpe a fa žena už vů
bec není mladá. Není vlastné
ani stará. Je mrtvá.
Nu nábřežíje zvon. Kolem něho poskakují koloušci. Za vraty
poblíž se ozývá bzučení much.
Bzzz.
Nějaký kočár jede kolem
Někdo žvýká trávu. Nahoře na
schodišti se práská ve větru
prapor.
Jdu po schodech, vidím, že
prapor se pomalu sune, je na
auré, Černém, v něm sedí dva
muži a míří na mé z pistolí. Po
vídají si o fotbalovém zápase.
To je celkem dost Šťastné téma,
protože zásluhou jejich nadšení
projeli kolem cíle, aniž by si byli
uvědomili, že mají vystřelit.
Dlouho mi trvalo, než jsem si
na to vzpomněl.
Oblékám si svrchník, dokařůji cigaretu, zaváhám, potom
svrchník ... né, nechávám si ho
na sobě a jdu pro meloun do ze
leniny.
Světlu ubývalo. Pod podlahou
hnil mrtvý člověk. Smrděl jak
zákon káže. Měl ruku omotanou
obvazem - pod obvazem byla
dvacetikorunová bankovka.
Pomerančový háj je prosycen
vůní petroleje Rozhlédl jsem se
a to mi vrátilo klid. Minaret se
zřítil. V poslední chvíli jsem uhnul, ale vrazil jsem bokem do
brány, která se otevřela Vešel
jsem dovnitř s nožem v podpaží
a znepokojeně jsem se rozhlédl.
Všechno bylo v pořádku. Ohmatal jsem si smrtelné rány na
břichu a zjistil jsem, že to ne
bude nic až tak strašného.
Mimoto mě šťastná náhoda
přivedla na místo, kde byl ja
koby předem pro mě vykopaný
hrob.
V polovině roku bylo zataže
no. Neustále Rylo tak dlouho
zataženu, že nás dokonce už
přestala bavit pochmurná ná
lada a začali jsme být nebývalé
veselí. Věříce tomu, že padmračné počasí potrvá věčně loupili jsme, vraždili
no jéje
Kapr se mrská, obchody se
hýbají. - Ted mohu v klidu ze
mřít.
Vodu jako předpoklad prokle
tí. V některých místnostech se
nacházejí smějící se svíčky.
Kapři se nikdy nesmějí. Kapři
se mrskají, když se rybník vy
pustí. K pěstování rýže je velice
vhodná bahnitá půda. Nejlépe
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dosáhneme výsledku, když po
lijeme rozorané pole. Půda je
připravena - jen sázet.
Tím lépe! Tramvaje zvoníjako
Šílené a běžci v indiánských
krojích se je snaží dostihnout
Jeden z lidožravých Indiánů do
běhl právě ve chvíli, kdy se dve
ře zavíraly. Stačil je přidržet,
ale já jsem ho <odkopnul a dveře
se zavřely. Tramvaj se rozjela.
Byl jsem mimo dosah neblahých
domorodců
„Na koně!1* zařval velitel ka
nadské jízdní policie a vyhoupl
se do sedla. „A pospěšme si ať
jsme do tmy doma. "
Kvílím i pánové se ukrutně
smáli a někteří téměř zapomně
li, že si o popelníky opřeli .vvd
retka. Vyhořela za úctyhodného
smíchu.
V lesích se svítí. Na jednom
z pařezů stojících mimo cestu se
pomalu, ale jistě tvoří trhlinu.

(...)
Koniki.ec

Bylo to uprostřed léta. Všude
kolem létalo spousta much.
Krajinou se ozývalo pravidelné:
Bz, bzt, bz, bz. Na dveřích, které
byly Z pravého smrku, bylo při
bité lidské srdce, z nějž pravi
delně vytékala Či spíše odka
pávala tekutina čpící po aleji a
chutnající po sardinkách.
Nikdo tu ale nebyl?
Ani po deseti minutách se ne
podařilo zastavit krvácení Ne
bylo už nikoho, kdo by zahra
bával mrtvé krávy do udusané
hlíny polní cesty. Jen orloj, na
montovaný na průčelí myslivny,

ospale drnčel a byl pozorně sle
dován psy z okolí, kteří pod ním
stáli jako obrovské želvy před
budovou ministerstva obrany.
Bzučivé ticho prořízl Rek, pes
pozdějšího starosty obce. Se
zvednutým ohonem zaútočil na
dřevo. Čelisti se pod čímsi, co
připomínalo erby starodávných
usedlostí, vyjímaly jako daň ze
mzdy
Když je chléb teplý, jsou zuby
studené.
Kašpárek s deštníkem vyběhl
na rampu přehrady a skočil do
lu.
V ten čas již starosta stačil
postavit zvonici, na vratech by
lo napsáno tlustým písmem pyknika: Přijmeme toho, kdo umí
stejně rychle házet lopatou jak
krumpáčem kopat.
Zdenička měla v umělohmotné
krabičce mouchu bez křídel.
* + ♦

Po třetí - a naposledy - zve
řejňujeme ukázky z tvorby br
něnské surrealistické skupiny
A I V. Činíme tak vzhledem
k návaznosti na velký medkovský blok v tomto čísle (str 2),
bilancující odkaz někdejšího
velkého Blížence a posléze
Apostaty surrealismu v první
polovině let padesátých. Čtenář
posoudí sám, kde se mezitím
ocitá surrealismus u nás v histo
rickém posunu (m. j. i cestou
z Prahy - do Brna). Když dva
dělají totéž, není to totéž: natož
po čtyřiceti letech. - Jednotícím
prvkem příspěvků nám svě
řených jc v tomto případě (dost
staronové) AUTOMATICKÉ
PSANÍ.
-red-

EVANJELIUM O MÁRII
Rocková opera
Novej scéne
v Bratislave

na

Problémy krízy návštevnosti,
otázky skladby repertoáru rov
nako rešpektujúce umelecké
ambície súborov ako požiadav
ky publika sú dnes nepochybne
v centre pozornosti všetkých
našich divadiel, usilujúcich sa
nájsť novú cestu v podmien
kach, kedy už síce konečne ne
musia hrať len to, čo im „hore"
schvália — ale tým viac sú nú
tené vyrovnávať sa s ekonomic
kými problémami nie raz už aj
vedúcimi k zániku divadiel. Sa
mozrejme, je ťažké nájsť naraz,
po 40 rokoch, spôsob, ktorý by
uspokojil obe strany. Ako však
vždy, aj tu sa ui nájdu výnimky
- a jednou z nich jc nepochybne
bratislavská Nová scéna.
Na jej čelo sa totiž začiatkom
minulého roka postavil dlhoroč
ný člen súboru herec Ľubo Ro
man. ktorý už za pár mesiacov
dokázal zdanlivo nemožné.
Ukončil vyše sedem rokov trva
júcu prestavbu budovy, ktorá
spôsobovala, žc činohra i spe
vohra doslova „kočovali“ po
celej Bratislave a s tým. pocho
pitelné. klesala i umelecká kva
lita ich prace. No a potom pridal
Ľubo Roman ešte jeden triumf:
mimoriadne úspešnú premiéru
rockovej opery Evanjelium o
Márii maďarského skladatelů
László Tolcsvaya a libretistov
Pátra Müllera a Petra Mullera
ml. - predstavenia, ktoré je ne
pochybne najväčším „hitom“

Posledná večera, Evanjelium o Márii

súčasného bratislavského diva
delného života.
Na javisku sa teda bude pred
vami rozvíjať príbeh o Márii,
Matke Božej, ktorý rozpráva
apoštol Jún spätne spomínajúci
na jej život a tým i na svojho
Majstra. Ježiša Krisu. Evanje
lium o Márii zachytáva jednot
livé etapy jej neľahkej púte tak
ako ich všetci poznáme. Od
mladosti, kedy jej anjeli zvesto
vali radostnú novinu, cez uda
losti v Betleheme, príchod troch
kráľov, útek do Egypta — až po
poznanie, že Ježiš vykročil na
cestu, kde mu už nebude stačiť,
tak ako doposiaľ, iba jej láska.
Lebo tak to bolo v Božom pláne
a ona je tiež len jeho súčasťou.
No láska k synovi, tá v nej zo
stáva ďalej. A v nej tiež nachád
za silu vo chvíľach najťažších.
Ked stojí pod krížom a vidí, ako
Ježiš, prenasledovaný zlobou,
nenávisťou a posmechom, zo
miera.
Vedenie Novej scény, ktoré sa
podujalo na realizáciu tohto die
la, pritom v mnohom nepochyb
ne riskovalo. Rocková opera
nemá u nás žiadnu tradíciu a te
da ani tvorcov už vopred pripra
vených preniesť ju do príťaž
livého, umelecky i divácky at
raktívneho tvaru. Jc preto najmä
zásluhou režiséra Jozefa Bednárika, že zo súboru, zatiaľ
zvyknutého skôr na ľahké ope
retné melódie, doslova vydupal
celok presvedčivý naozaj vo
všetkých scénach a nestrácajúci
tempo ani po vyše dvoch ho
dinách. Navyše sa v hlavnej
úlohe nebál ani zdravo riskovať
a zvolil hneď tri zaujímavé al
ternácie - v úlohe Ježiša vystu
pujú známi rockoví speváci Pa
vol Habera, Martin Durinda a
Peter Slivka. Zároveň ale treba
poznamenať, že toto všetko
mohlo vzniknúť len za velkého
porozumenia Imre Kerényiho,
riaditeľa budapeštianskeho di
vadla Madách Színház, ktorý
v jeho mene daroval Novej scé
ne hotovú nahrávku orchestra
na half playback a hudobný ma
teriál v hodnote dvoch miliónov
forintov. Nuž, ktovie. Možno i
toto je jedna z ciest ako zlepšiť
naše stále zložité vzťahy... A už
teraz je známe, že maďarskí
umelci prídu hosťovať aj do Bra
tislavy - čo im ulahčí aj takmer
identická scéna a kostýmy.
Preto, keď navštívite hlavné
mesto Slovenska, skúste si zájsť
do pokladnice Novej scény.
Možno budete mať šťastie a ne
jaký ten lístok na inak stále bez
nádejne vypredané predstavenie
získate.
A potom už len seďte, počú
vajte a dívajte sa. To. čo sa bude
pred vami odohrávať na javisku,
je totiž aj o vás. Veď aj my všet

ci predsa túžime po láske, doh
re, spravodlivosti. Po niekom,
komu môžeme bez výhrad veriť,
kto nás vždy pochopí, dá na
všetky otázky odpoveď. Aj keď
si to nie vždy chceme a vieme
priznať a vyvodiť z toho dôsled
ky. Rovnako ako apoštol Ján,
ktorý len po dlhých mučivých
pochybnostiach a neistotách na
pokon vedome prijíma svoj
údel a pochopí tiež údel tej. kto
rej boli súdené najväčšie radosti
i žiale. Márie Matky Božej.

Marcelu Koífúlovů

PŘÍMOČAŘÍ BĚSI
ANEB POSTRANNÍMI
CESTAMI OTEVŘENÉ

DRAMATURGIE
Románem Běsi (z let 18?i-?2)
účtoval Fjodor Michajlovič Doslojevskij se spektrem tehdejší
módní evropské společenské re
flexe. Příliš si tím neposloužil,
neboť na příbčhu Nikolaje Stav
rogina a jeho okolí „vyřídil" jak
liberalismus, tak anarchismus a
socialismus, přikloniv se ještě
nejspíš k tradičním hodnotám
ruského pravoslavného bohohledačství. Ve stručném výhčru.
který vydá za celé svazky, nás
s názory na Běsy seznamuje
v programu k hrnčnské premié
ře dramaturg Miroslav Plešák a
je to zajímavé čtení. Dostojevskij je pranýřován jako několi
kanásobný zrádce (Ruska, myš
lenek pokroku, revolučního
hnutí, socialismu) a zlý pamfletista. na druhé stranč vyzdvi
hován jako skvčlý vizionář a
prozíravý odhadce příštího běhu věcí lidských. Dramaturgii
Mahenovy činohry, hledající
v rozbouřených divadelních ča
sech záchytný bod ve svérázné
transpozici otevřené dramatur
gie studiových divadel, sc podařil nepochybně šťastný tah.
když v Běsech nalézá souznění
s dobou, která osvobodila ohromného džina z láhve a nyní
zjišťuje, že ho nedokáže ani
zvládnout, uni zahnal zpět (což
citujeme volnč podle Václava
Havla). Snad je nalezeno jedno
z oněch společenských témat,
které by mohlo opět v dnešním
divadle zaujmout jako předmět
vážného společenského zájmu.
Režisér Zdeněk Kaloň si pro
inscenaci Běsů vybral dramati
zaci Alberta Camuse z roku
1959. kterou očesal o formální
příznaky divadelní konvence
padesátých let. Zbavuje ji záro
veň i příznaků existenciálního
divadla, akcentujících pocity
úzkosti a osamělosti, jistoty
smrtí, absurdity životních situa

cí'. zdůrazňované neschopnosti
komunikovat, sdělit. Režie (ku
prospěchu věci) zbavila text
přetížení slov a myšlenek a při
klonila se k předvedení příběhu.
Tu se objevuje, že jak Doslojevskij, tak Camus tkví daleko
více, než se myslelo, v tradicích
romantického románu, tajemné
ho. vysněného, zároveň i plné
ho přesně odpozorovaných po
citů a detailů obyčejného Život
ního osudu.
V první polovině rozchrává
režie Zdeňka Kaloče obraz rus
kého průmyslového města pro
středky, které připomínají kres
bu Charlese Diskense (dovedu
si představit Josef Karlíka spíše
jako pana Micawbera než Verchovenského staršího, Janu
Hlaváčkovou jako paní Dombeyovou. kdyby ji byl Dickens
napsal, a Jan Zvoník, po dlouhé
době se objevivší v závažné
úloze, je v první půli Běsů tím
nejlepším Uriášem Hecpem, ja
kého jsem kdy viděl), z tradicí
honorované podoby Verchovenského mladšího však mnoho
nemá V druhé půli sc prostředí
hry proměňuje, začíná to být
frenetický román francouzský,
borcllovské proklínání a pastózní nános černi. Objevují se
dichotomie rozpolcených osob
ností v rozpolcené době, rozpo
ry niterné války uvnitř lidských
duší. Velkých kontur dostává sc
pohrdání smrti i strachu z ní
(Grygarův Kirillov), plebejské
louže vyniknout a dostat se na
vyšší stupínek společenského
žebříčku (Dvořákův Lebjad
kin). velkorysosli i neustálé tou
ze ovládat (Jana Hlaváčková ja
ko Stavroginová). Vidíme a
spolucítime i urážky, ponížení a
smrt, jichž se dostává „božím
dětem" a „čistým duším“ (skvě
lá Jana Valešová jako Marja
Lchjadkinová, Igor Bareš jako
Šatov). Vše v jakési (záměrné)
stylové nedotvořcnosii, ve výra
zu jakoby vychrleném hez kon
troly a sebevlády, syrově a bez
scénické a jevištní elegance.
Běsi (jak říká Václav Čcmý)
jsou vybudováni na třech vel
možích zla - Stavroginovi, Vcrchovenském mladším a Kiriliovovi. což Zdeněk Kaloň respekrujc a činí z těchto tří dramatic
kých postav tři vrcholy trojúhel
níka. kolem nichž rozvíjí tři li
nie příběhů. Nedbá však příliš
o to, aby je představil jako čisté
typové koncentráty. Spíše na
opak. všem třem sc dostalo
prostoru pro plaslieké zobrazení
nejiajričjších komor lidské duše.
Etzlcrův Stavrogin má tedy ce
lou řadu „hluchých míst“, kdy
jeho hěsovské gesto a patos zní
hloupě a prázdně, téměř s chla
peckou vychloubačností a zá

roveň strachem z trestu. Grygarův Kirillov má kromě hrdého
ateistického gesta i dimenzi ne
praktického filosofa ve směsi
velkorysosti i směšnosti. Zvo
níkův mladší Verchovenskij má
zase kromě chladné anatomie
zla i komplex ménčeennosti
věčně odstrkovaného, nevycho
vaného dítěte. To vše v bohatě
trojrozměrném, romantizujícím
pozadí, kde po způsobu velké
epiky příběh odhaluje a před
vádí charaktery. Inscenace ve
svém vyznění tvrdá, morálně
kritická, přesto až napínavá a
plná vzrušených situací.

Pavel Doteiel

POHYB - MLÁDÍ-

TANEC- tvůrčí odvaha, to jsou charak
teristické znaky nádherné podí
vané na festivalu Tanec 92.
í Brno bylo mezi vybranými
niěsty, Prahou, Plzní, Bratisla
vou a Piešťany, poctěnými ně
kolika představeními soudobé
taneční tvorby a pohybového
divadla; ve dnech 24. - 28.
června hostilo několik světově
proslulých tanečních souborů.
Kibbutz Contemporary Dance
Company s ředitelkou Ychudit
Arnon reprezentovala mladou,
odvážnou a pohyboví nesmírně
nadanou skupinu, strhující obe
censtvo nejen vysokou technic
kou profesionalitou, ale rovněž
hlubokým prožitkem, který ne
mohl nechat chladnými ani za
přisáhlé odpůrce baletu. V Izra
eli, jak známe z mezinárodních
festivalů lidového tance, je ta
neční umění všech žánrů vyso
ce ceněno a také skupina Kib
butz Contemporary Dunce
Company má pevné a široké zá
zemí ve čtyřech stech dětí stu
dujících tanec. Pro izraelský
soubor soudobého tance tvoří
své choreografie světoví uměl
ci, Susanne Linke. Mats Ek i náš
Jiří Kyiián. Mezi ncjpůsohivější části představení náležely
Čtyři krátké kusy - Four Short
Pieces v choreografii a výpravě
Rann Be'era.
Ballet du Grand Theatre de
Genčve již. slavil v Českoslo
vensku svoje úspěchy, avšak
v Brně toto taneční těleso
s uhlazenou grácií, nepopírající
taneční dynamiku, se představi
lo ve dvou koncertech poprvé.
Ředitelem baletu jc Gradimir
Pankov, podle jména zajisté slo
vanského původu. Souboru sc
podařilo zaútočit na divákovu
pozornost a nadšení nejen smy
slnými pohybovými rytmy na
hudbu Maurice Ravcla v obraze
Cantares. ale podmanil si rov

135

něž srdce publika tanečním
ztvárněním Janáčkovy Kreutzerovy sonáty pod názvem Face á
face v choreografii Antonia Gomeze. V podtextu zaznívá Rilkeho věta „Láska lidských by
tostí je snad tou nejtěžší zkouš
kou pro každého z nás, je to nejvyšší svědectví o nás samých,
svrchované dílo, vedle něhož
všechno ostatní je pouze popra
vou...“
Neobyčejně vzrušující byla
rovněž choreografie Christophera Bruče nazvaná podle hu
dební skladby Rolling Stones
Rooster. Kostýmy, navržené
choreografem a jeho ženou,
znásobily umělecký účinek a
našly odezvu, stejně jako pohy
bové vyjádření, především u
mladého publika, jež tvořilo na
rozdíl od publika tradičních ba
letních představení nejméně po
lovinu diváků.
Konečně je třeba se zmínit
o Naharinově choreografii Axi
óma 7, inspirované přímostí,
složitostí, ale i srozumitelností
Bachovy hudby, mistrova 4.
Braniborského koncertu.
Naše umělecké těleso Balet
Národního divadla v Praze při
nesl divákům zážitek provede
ním Kyliánova Návratu do ztra
cené země s hudbou Leoše Ja
náčka a hluboce působivým
ztvárněním Polní mše od Bohu
slava Martinů. V tomto hluboce
filosofickém díle našich před
ních umělců, šířících věhlas
české kultury daleko za hranice
naší vlasti, vyznělo úderně ne
jen technické, ale také nesmírně
soustředěné pohybové vyjádře
ní mužské složky našeho před
ního baletního souboru.
PhDr. Víra Kovářů

NAD „SOCIOLOGIÍ
POLITIKY"
Ze života zakladatele řádu kaza
telů sv. Dominika je známo,
když byl ještě kanovníkem
v Osmě, že když vypukl ve
městě hlad, prodal svou boha
tou sbírku knih, na níž si tolik
zakládat a kterou potřeboval ke
studiu, aby za utržené peníze
nakoupil pro lid chleba. V této
tradici pokračuje dominikánský
řád dodnes, A nejen on. Celá
církev staví konkrétní službu
bližnímu nad intelektuální, vě
deckou, uměleckou či jinou se
berealizaci. aniž by se tomu
druhému vyhýbala. Naopak, je
jí dějiny jsou svědectvím ne
ustálé péče o vzdělání, vědu a
umění. To všechno ale usiluje
harmonicky zapojit do toho
podstatného a základního - zá
kona lásky k Bohu a bližnímu,
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k péči o časné a hlavně věčné
blaho člověka.
Tímto problémem se zabývá
dr. Tomáš Jiří Bahounek, kněz
dominikánského řádu, ve své
publikaci „Sociologie politiky".
Ani politika není nějakým dru
hem „umění pro umění" či „vě
dy pro vědu“, nýbrž službou ji
nému. Dr. Bahounek skvěle
analyzuje vývoj církevního a
křesťanského myšlení v tomto
směru. Dokazuje se vší preciznoslí, že záporný přístup věřící
ho katolíka k politice s odůvod
něním typu „politika je svin
stvo“ není křesťanský a zrazuje
ideál služby bližnímu. Proto ani
katolická církev, chtěla-li zůstat
věrna intencím svého božského
Zakladatele, nemohla jednat ji
nak. Vždyť i Kristova veřejná
činnost byla, ať už sc nám to líbí
či nikoliv, politickou. Jeho vý
rok „Mé království není z toho
to světa“ není útěkem od po
litiky, nýbrž naopak příklonem
k ní s novým, dosud neznámým
a „revolučním“ přístupem. Ježíš
Kristus posouvá politiku z ka
tegorie boje o moc a prioritního
akcentu na tuto složku politické
práce do roviny mravní, do ob
lasti pevného řádu přesahující
ho čistě utilitární vazby a dotý
kajícího se věčnosti.
Jc jisté, že tomuto pojetí po
litiky nebyli mnohokrát v ději
nách reprezentanti katolické
církve věrni, ať už šlo o středo
věké panovníky nebo i papeže,
biskupy a duchovenstvo vůbec.
Nicméně tento ideál postupně
rostl jako jakýsi jednotící prvek,
conditio sine qua non veškerého
společenského života. Šlo o to,
že středověká Evropa zrála
k pocitu jedné velké rodiny,
v níž platí ne vláda, ale služba,
praktické vyjádření Kristova při
kázání lásky k bližnímu. Přes
všechna selhání jednotlivců i ce
lých komunit zůstal onen ideál
nosným dotud, dokud platila ne
závislost duchovní moci na mo
ci světské, která neustala ve své
tendenci podrobil si církevní au
toritu, což začíná římskými císa
ři ve 4. století a postupuje přes
středověký zápas o investituru
až k nárokům renesančních
vládců a protestantské reforma
ci. Macchiavcli a následovně
osvícenství definitivně vyvrátili
tento ideál politiky jako služby,
jakožto péče o veřejné hlabo,
což po Aristotelovi perfektně
rozvedl sv Tomáš Akvinský.
Renesancí a Macchiavelim do
chází ke zlomu, jenž souvisí
s postupnou dechristianizací Ev
ropy. Politika se opět stala tak ja
ko ve starověku v prvé řadě mo
cenským bojem, čistě utilitární
záležitostí bez vztahu k nad
časovým. věčným hodnotám.

Dr. Bahounek po zjištění těch
to skutečností však nepropadá
pokušení rezignace a negativis
mu ve vztahu k tomuto sekula
rizovanému světu. Ví, že Kris
tův příkaz služby člověku platí
bez ohledu na příznivou či ne
příznivou mentalitu obyvatel
stva v Evropě či jinde. Toho si
byla a je vědoma také církev.
Nevzdala se svého poslání hod
notit a klasifikovat současné po
litické a společenské jevy.
Vznikla katolická sociální nau
ka, která oceňuje to pozitivní,
co v současné sekularizované a
nenáboženské společnosti zů
stává trvalou hodnotou, a brání
ji proti pokusům o její devalva
ci a destrukci. Proto se papežo
vé od Lva XIII. stavějí souhlas
ně k demokracii a pluralistické
společnosti a odmítají novově
ké totalitní systémy. V tomto
smyslu se vyjádřili i hiskujxrvé
na Druhém vatikánském kon
cilu. Současně však autor pub
likace se snaží ukázat, že ka
tolická církev si při všem pozi
tivním vztahu k demokracii
uchovává kritický odstup a dá
vá najevo své znepokojení nad
mělkým duchovním a mravním
základem dnešních pluralitních
společností, čehož důsledkem
bylo mimo jiné až do konce
druhé světové války podcenění
sociální otázky, požadavku
spravedlnosti pro člověka bez
majetkové základny, odkázané
ho jen na svoji práci. Toto va
cuum se snaží církev sociálními
encyklikami papežů za posled
ních sto let vyplnit. V nynějších
vyspělých zemích Západu došlo
sice po válce k vyřešení sociální
otázky, nicméně v zemích bý
valé východní Evropy se znovu
ozývají tendence návratu k tvr
dému kapitalismu minulého sto
letí. Ani křiklavý ekonomický
rozdíl mezi severní a jižní polo
koulí, na který papežové mno
hokrát upozorňovali, nemizí,
nýbrž naopak dále roste. Ency
klika Jana Pavla II. „Centesimus
annus“ se tak stává výzvou ny
nějšímu svčtu.
Kniha dr. Bahouiiku jc pod
nětná a zajímavá. Ukazuje, že
myšlenkový vývoj evropského
lidstva od renesance a osvícen
ství směrem pryč od křesťanství,
zjeveného náboženství a nako
nec i od Boha, tolikrát prokla
movaný jako pozitivní, byl na
opak zhoubný. Sféra politiky je
toho nejmarkantnějším příkla
dem. Proto církev ve svém po
slání nové evangelizace Evro
py. k níž neustále vyzývá papež
Jan Pavel 11., nemůže opome
nout ani oblast politiky a nepo
kusit se o její analýzu pod zor
ným úhlem Zjevení; analýzu,
která pomůže i tento resort a lidi

v něm pracující evangelizoval,
aby i oni pochopili, že politika
je především službou bližnímu,
jeho oprávněným (nejen hmot
ným. ale na prvém místě du
chovním) potřebám, záchraně
pro věčnost. Kdyby tento trend
církev opustila a uzavřela se jen
mezi zdi chrámu a sakristie, zra
dila by sama sebe, zradila by
Krista a Jeho evangelium.
K tomu všemu čtenář dospěje
při četbě Bahounkovy knihy
„Sociologie politiky". A nejen
jí. Dr. Bahounek má za sebou
více publikací z oboru socio
logie, mimo jiné i „Sociální
nauku církve“. Ke čtenáři mluví
sociolog, psycholog a kněz, ne
boť autor je původním vzdělá
ním specialistou v prvních dvou
oborech. Dnes tolik potřebná
fundovanost a erudice jsou mu
vlastní. V době, kdy odpůrci
Kristovi zvedají znovu hlavu,
tentokrát nikoli ve formě bolše
vického pronásledování, nýbrž
ve formě nenápadného rozměl
ňování katolické nauky zevnitř,
mají takové knihy cenu zlata.
Dr. Radomír Malý

STO LET
OD NAROZENÍ
PROFESORA
JANA ŠOUPALA

(1892 - 1964)
Umělecká osobnost geniálního
dirigenta PSMU Jana Šoupala
zůstává tak vryta v paměti kaž
dého, kdu měl možnost ho po
znat, že se zdá až neuvěřitelné,
že uplynulo již 100 let od jeho
narození.
V r. 1944, kdy jsem působila
v Ostravě, jsem měla možnost
zpívat ve smíšeném sboru, kte
rý tehdy profesor Šoupal řídil.
Na tento rok připadlo 120, vý
ročí narození Bedřicha Smetany
a 60. výročí skladatelova úmrtí.
Byl proto uspořádán slavnostní
končen sborového zpěvu Kro
mě PSMU vystoupily tehdy ješ
tě dva další mužské sbory, žen
ský sbor i náš sbor. Na závěr
koncertu se k provedení sboru
Česká píseň spojily všechny
přítomné sbory a dirigoval je
profesor Šoupal. Orchestr řídil
tehdejší šéf opery Jaroslav
Kromhholc. Byl to nadšený
hold naší tehdy zotročené vlas
ti. A pro všechny zpěváky i
obecenstvo se stal nezapome
nutelným zážitkem.
Když došlo k osvobození naší
země, PSMU mělo možnosti
koncertovat také v zahraničí.
A v r. 1948 sbor získal 1. cenu
na mezinárodní sborové soutěži

v Uangollenu v Anglii. V letech
1951 - 1952 však musel pro
fesor Šoupal kvůli oslabenému
srdci svou dirigentskou činnost
přerušit a tuto nucenou nečin
nost nesl velice těžce. Ale po
úspěšném léčení sc mohl zase
vrátit k práci a PSMU získalo
v r. 1954 na Wartburgu v Ně
mecku zlatou medaili, která by
la udělována nejlcpšíntu ze sou
těžících sborů. V r. 1956 na me
zinárodní olympiádě sborového
zpěvu v Paříži získalo PSMU
pod vedením profesora Šoupala
opět první cenu.
Na můj pozdrav mi 22. ledna
1957 dirigent odepsal: „Milá
paní kolegyně, děkuji upřímně
za Vaši vzpomínku, která mne
moc potěšila.
Jsem tolik sobecký - promiň
te. že se raduji, když mi moji
bývulí nadšení pěvci řeknou tak
otevřeně a spontánně, jak vzpo
mínají na ty chvíle sborového
zpěvu."
Navštěvovala jsem koncerty
PSMU a o přestávce jsem šla
profesora Šoupala vždy pozdra
vit. Před začátkem jednoho
koncertu v Olomouci bylo obe
censtvu oznámeno, že pan diri
gent musei odejet a rychlík, kte
rým se měl vrátit, má hlášeno
zpoždění. Po chvíli čekání se
sbor rozhodl zpívat ptx! vede
ním jednoho jejich člena. Ale
po necelé půlhodině sc mi pódiu
objevil profesor Šoupal. A jako
by jeho přítomnost zažehla ve
zpěvácích jiskru radosti, všichni
zpívali s takovým nadšením, že
sc koncert stal zase nezapome
nutelným zážitkem.
Koncertem 17. červenec 1957
v Llangollcnu v Anglii získalo
PSMU na mezinárodní soutěži
opět 1. cenu a zahraniční tisk
psal po koncertě o PSMU slova
plná nadšení. Na mé blahopřání
k této události mi profesor Šou
pal 17. 8 1957 napsal:
„Milá kolegyně, velmi nič po
těšila Vaše krásná a upřímná
slova blahopřání k llangollcnskému vítězství v červenci t. r„
opravdové srdečné díky za ně!
Jak těší člověka dobře vyko
naná práce, zvlášť pro radost a
posilu našeho lidu, pro slávu
naší Moravěnky, našeho PSMU.
Díky za ně!
...Co sc týká našeho zájezdu
do Holandska, je téměř jisté, že
tam pojedeme II. října... A
v půli listopadu do SSSR na tři
týdny.
Mátne toho letos v PSMU opravdu nad hlavu: je to krásné,
daří sc to, ale představte si stu
dium pro 3-4 různé programy
v SSSR, cestování, denně I - 2
zkoušky, k tomu studium pro
vánoční dva tradiční koncerty
s premiérami a sbory jubilatttů.

Polní mše: Stanislav Fečo. David Pospíšil, Pavel DiimMa, Jiří Pokorný - Národní divadlo v Praze,
premiéra 29. S 1992: foto Oldřich Pernica
Návrat do neznámé země: Taíámt Juřicová. Vladimír Nečas. Ondřej Roháč, foto Valerij Kawzin

... Hudtc zdráva a těším sc na
Vaše zprávy. Váš J Šoupal."
V říjnu 1957 profesof Šoupal
dovršil 65. narozeniny a stanul
na vrcholu své tvůrčí dirigent
ské činnosti. Právem se však
umělec obával, aby to velké vy
pětí, které všechna jeho činnost
přinášela, jeho srdce vydrželo.
V dopise z J. ledna 1958 mi na
psal:
„Milá paní kolegyně, odpusť
te, že pro zaměstnanost (kon
certy v Praze) jsem Vám ještě
nenapsal.
Nejprve díky za přání k úspě

chům v SSSR Byly velké, ale
věřte, bez nadsázky, zaslouže
né. Byl to úspěch umění, ale i
politický, velmi významné ví
tězství...
Jsem hodně unaven, pražské
koncerty jen s jednodenní
zkouškou! Sborů premiéro
vých, docela jiných než na zá
jezdě. Bylo to velké duševní vy
pětí.
Mám strach, aby mé nesnáze
srdeční se nezhoršily... Váš
J. Š."
Fenomenální paměť umožňo
vala profesoru Soupalovi diri

goval i rozsáhlá sborová díla
zpaměti. Každý sbor niterně
prožíval a bylo až nepochopi
telné. odkud jeho poměrně
křehký organismus bral potřeb
nou sílu. Jeho interpretace děl
vynikala citovou vřelostí. Ale
přes všechny úspěchy u nás i
v cizině zůstával neobyčejně
skromný.
V r. 1961 zvítězilo PSMU
v mezinárodní sborové soutěži
v Arezzu v Itálii a profesor Šou
pal doslal zlatou medaili za nejdokonalejší dirigentský výkon
soutěže. V polovině listopadu
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1964 řídil ještě končen PSMU
v Lipníku. Ale jako by tím vy
čerpal své poslední síly. Po kon
certě ulehl a po několikadenním
pobytu v nemocnici jeho srdce
utichlo navždy. Svým uměním
se tento geniální dirigent zařadil
k nejvýznamnějším postavám
světového sborového umění.
Zdeňka Stavinohová

VÝPOVĚĎ
O LIDSKÉ DUŠI
(Choreografie Jiřího Kyliána)

Tma na scéně Národního divad
la v Praze se prosvětluje, pros
torem zaznívají tóny klavíru. Je
večer 29. května 1992, začíná
druhá část premiérového večera
Choreografie z Nizozemí - Ná
vrat do neznámé země.
Ornamenty tvořené hudbou a
lidskými těly. Výskoky a pády,
naděje a zhroucení, míjení a set
kávání. Krása a bolest lidského
údělu. V jakési čtyřdílné soná
tové formě se na jevišti střídají
dvojice a trojice tanečníků
v hnědých a modrých trikotech.
Země a nebe? Těla a duše? Jako
by spolu stále tančily zrod a zá
nik. láska a osamocení lidské
bytosti.
Pohyby tanečníků plynou ja
ko myšlenky. Od šedesátých let
tohoto století přemýšlejí vědci
o vysílání zpráv do kosmu, pří
padně o způsobu zachycení sig
nálů jiných inteligentních dru
hů. Jsou připravovány složité
počítačové programy založené
na matematických řadách nebo
na prostorových strukturách
z atomové fyziky. Ozývají se
však i hlasy o tom. že ncjjístčjší
výpovědí o lidských bytostech
je hudba. A při sledování chtělo by sc říci při účasti na té
to choreografii - sc vnucuje
představa nejen akustické, ný
brž i vizuální hudby jako svě
dectví o podstatě člověčenství.
Pohyby tanečníků plynou ja
ko myšlenky. Kam sc to vra
címe? A kdo nás vede na cestě?
Kde je ta země - cizí a přece
známá?
Svou choreografii Návrat do
neznámé země vytvořil Jiří Kylián na hudbu jeho srdci tak
blízkého Leoše Janáčka (sonáta
IX. 1905, části z cyklu Po za
rostlém chodníčku a V mlhách).
Věnoval ji svému příteli, cho
reografovi Johnu Crankovi po
jeho tragické smrti v roce 1973.
Poprvé ji provedl Stutlgartský
balet v r. 1974. Taneční kritici ji
nazývají meditací o přechodu
člověka z bytí do nebytí, o ná
vratu do země, ze které jsme by
li zrozeni. Nepochybně mají
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pravdu. Dnes večer však diváka
může napadnout ještě jiná pa
ralela návratu - návrat exulanta
do vlasti.
Kde leží vlast Jiřího Kyliána,
rodáka z Prahy, žáka pražské ta
neční konzervatoře, posléze stu
denta londýnské Royal Ballet
School, tanečníka a později
choreografa Stuttgartského ba
letu, uměleckého ředitele Ne
derland Dans Theater, světově
proslulého choreografa žijícího
v Nizozemí a zakladatele své
nadace v Praze? Sám říká, že
domov je tam, kde člověk najde
dobré přátele a dobrou práci. Ač
díky době - doufejme již mi
nulé - obojí naše] v Holandsku,
všichni, kdo v Československu
vědí něco o tanci, považují ho
za „svého“.
Jsou lidé, jejichž existenci ne
lze utajit, byť se o to snažili sebemocnější. A tak se Kyliánovo
jméno do Československa stále
vracelo. Ve vzpomínkách lidí,
kteří ho znali v ozvěnách zahra
ničních úspěchů, a konečně,
když se již nedalo předstírat, žc
není žádný Kylián, i v jeho hos
továních u nás. Poprvé na Praž
ském jaru 1982. potom (byť ne
přímo) při hostování Tokya
Ballet Company s jeho choreo
grafií v roce 1986, v osmdesá
tém osmém jsme měli možnost
vidět jeho choreografii Večer
ních písní na Dvořákovu hudbu
v podání Pražského komorního
baletu Pavla Smoka. Po listopa
du 1989 četnost setkání rychle
vzrůstá. V dubnu 1990 hostuje
na Nové scéně v Praze juniorská
skupina NDT2 spolu s Kyliánovou ženou Sabinou Kupfcrbcrgovou, v rámci Pražského jara
1991 vystupuje v Praze po čtyři
večery NDT a současně je
v pražském Divadelním ústavu
slavnostně ustavena Kyliánová
nadace, sloužící k vybudování
videotéky tanečních děl i nava
zování kontaktů se světem.
A konečně na podzim 1991
přijíždějí do Prahy postupně
Kyliánovi asistenti Roslyn An
derson, Mca Venema a Arlette
van Boven a posléze i sám Jiří
Kylián, aby se souborem Ná
rodního divadla nastudovali no
vou premiéru. Večer sestává
z díla holandského choreografa
Hanse van Maněna Tři kusy na
hudbu polské skladatelky Gra
żyny Bacewicz a dvou Kyliánových choreografií: Návratu
do neznámé země a Polní mše
na hudbu Bohuslava Martinů
Fakta týkající se léto třetí části
večera: Polní mše. kantáta B.
Martinů na verše Jiřího Muchy,
složená v roce 1939, první pro
vedení 1946, choreografie Ji
řího Kyliána pro NDT v roce
1980, pražské Národní divadlo

je v roce 1992 prvním soubo
rem přejímajícím toto dílo.
Při otevření opony selhávají
všechny abstrakce, najednou
jsme tady a ted. Před námi
k temnému obzoru lemované
mu narudlou září - svítání?, po
žár? - míří dvanáct tanečníků,
dvanáct mladých mužů upro
střed války. Ne hrdinové kráče
jící v ústrety slavným vítěz
stvím ani šílenci vyvraždující
na pár metrech filmových pásů
davy nepřátel, jsou to muži, té
měř ještě chlapci, kteří nesou
svůj úděl, možná svůj kříž, svůj
strach a naději. A svého Boha
na nebesích, s nímž jdouce do
boje rozprávějí.
.Zdali to. Pane, víš, že jsem to
já. kdo k Tobě mluví?“ Verše
modlitby se střídají s výpovědí
o lidech a jejich zemi. Domove
vzdálený, cesto svátá našeho
dětství... Smiluj se nad námi,
nemůžeme jinak, ale nechceme
zemřít.
Zemřou všichni. Jen ozvěna
zůstává v té chvíli ticha, než
hlediště zahurácí potleskem.
Víš to. Bože, víte to vy, po půl
století, v jiných místech Evropy
či světa, že jsem to já...?
Věčná lidská touha zanechat
v čase svou stopu, věčná lidská
touha po nesmrtelnosti. Jiřímu
Kyliánovi se jí dostává.
Víra Scheirichová

ÚCTA K SVĚTCŮM
NENÍ TAKTNÍ?
Slezský básník František Lazecký (1905-1984) jako jeden
z mála významných katolic
kých literátů své generace unikl
po únorovém puči obžalobě
v politickém procesu, nikoli
však doživotnímu odsouzení za
mříž umělecké izolace. Kromě
krátkého období doznívání roku
šedesát osm. kdy se mu podařilo
vydat své vrcholné sbírky medilativní lyriky Hledán! kUCO a
Jenom vzlyk temnot, zůstal po
zbytek svého dlouhého života
básnicky umlčen a publikovat
nesmě! než dětskou literaturu.
Navzdory toniu zůstává Fran
tišek Lazccký, redaktor literárně
filozofické revue Řád. výraznou
individualitou silné básnické
generace nastupující počátkem
třicátých let. Zvláštní postavení
zaujímá v Lazcckého díle sou
bor básnických esejů Vladaři,
původně vydaný knižní edicí
časopisu Řád. v roce 1990 zno
vu stejnojmenným nakladatel
stvím P. Karla Dachovského
(Sarajevská 13, Praha 2).
Zatímco reedice řady básnic
kých knížek zůstávaly v době
vydavatelské expanze stísněny

skrovně v bočních regálech
knihkupectví a často i nepovši
mnuty v recenzních rubrikách
literárních časopisů, vyvolal út
lý svazeček esejů Vladaři.
s podtitulem Úvahy o českých
dějinách a národních světcích,
rozhořčení recenzenta týdeníku
Tvar. B. Balajka napadl ve
svém ohlasu jak obnovené na
kladatelství Řád za vydání Vla
dařů, tak samotného autora,
kterému přiřkl: „invektívy, ne
podložené soudy, netoleranci a
nevraživost vůči nekatolíkům,
hrubé zkreslení především 19.
století... a první republiky."
V následujících řádcích se chci
pokusit o neemotivní. objektiv
nější zamyšlení nad Lazeckého
eseji.
Soubor esejů Vladaři vznikl
na jaře 1938, v době ohrožení
národní existence. Ve svých
úvahách František Lazecký usi
loval o vyslovení „inspirace“,
imanentního obsahu českých
dějin jako výzvy současníkům
k obraně národní identity. Na
vzdory důrazu na odkaz minu
losti dokázal autor zaujmout di
ferencovaný a filozoficky zdů
vodněný postoj k tradici. Stejně
jako negativismus osvícenství a
tendeněnost prvorepublikového
liberalismu odmítá rigidní, od
přítomnosti odvádějící tradicionalismus. Jedině pěstování tra
dice jako zdroje sebeuvědomě
ní, poučení i povzbuzení pro
budoucnost je vlastní pravé
křesťanské duchovnosti. Je při
rozené, že katolický křesťan na
chází v ose českých dějin tradi
ci katolickou, sahající až k po
čátkům evangelizace a vzděla
nosti národa, k prvním písem
ným pramenům, a tedy k počát
kům národních dějin v pravém
smyslu.
Pro Lazeckého pojetí katolic
ké tradice je příznačná hluboká
úcta k svátým a zásadní význam
připisovaný dědictví svátých
Cyrila a Metoděje, Ludmily,
Václava, Vojtěcha, Anežky, Ja
na z Nepomuku, všech národ
ních patronů a osobností vyni
kajících duchovností, jako by)
císař a král Karel IV. Světci jsou
milníky na cestě národa z mi
nulosti do budoucnosti. Jejich
heroické skutky překonávají
období úpadku a všechny zpro
nevěry národa a určují jeho ces
tě dějinami cíl v nadčasovém
horizontu. Zvláštní úcta náleží
sv. Václavu, protože v sobě
spojuje rysy světského vladaře
sc ctnostmi křesťanské duchov
nosti a symbolizuje tak jednotu
duchovního a historického smě
řování národa. Události v roce
1989, kterých se František La
zecký nedožil, přesvědčivě do
kázaly, že jeho věštecká víra

v nepomíjivé působení úcty
k sv. Václavu u národním svět
cům nebyla iluzí.

Jiří Hauber

TRÓJSKÝ KŮŇ VE
MĚSTĚ PANNY MARIE
Pozoruhodným
příspěvkem
k rozvoji symboliky a ikonogra
fie roscnkmciánského umění je
bronzový obelisk na namést i
v Uherském Brodu. Obelisk jc
věnován osobnosti Jana Amose
Komenského. Autorem je olo
moucký rodák, malíř a sochař
Ivan Theimer, žijící v Paříži.
Obelisk byl odkryt 28. března
1992 za přítomnosti presidenta
V. Havla.
The i měrová sochařská díla,
vesměs provedená z bronzu,
připomínají magické a okultní
Zaměření, ale i symboliku spja
tou se státní representací. Není
to náhoda, že dva Thcinterovy
obelisky zdobí Palais de I 'Elyséc. sídlo francouzského presi
denta.
U příležitosti oslav dvoustého
výročí francouzské revoluce
v roce 1989 byl na Mariových
polích poblíž Eiffelovky odha
len Theimerův pomník, věno
vaný Deklaraci lidských práv.
Tak je po Alfonsu Muchovi
(van Theimer dalším slavným
českým Pařížaitcm, obdobného
ideového zaměření.
Theimerův obelisk v Uher
ském Brodu jako některá jiná
novodobá kulturní díla svědčí
o sílících snahách interpretovat
život a dílo Komenského v du
chu rosenkruciánství. Zaměřo
vat sc však na J. A. Komenské
ho jako na ideového původce
takového hnutí je výrazem kraj
ní předpojatosti. To z Komen
ského odkazu, na co sc později
odvolávali zednáři, je většinou
podmíněné, a tedy zdůvodnitelné jeho sociální a kulturní si
tuací. Ač byla jasně prokázána
souvislost mezi Komenským a
..Bratrstvem Růže a Kříže" (in:
E. Lešehrad - Tajné společnosti
ľ Čechách, str. 48 50. 1922),
jakož, i skutečnost, že do okruhu
jeho přátel patřil také protestant
J. V. Andrea (1586- 1654}. ne
zavdává to dostatečný důvod
k závěrům o tom, že by sc snad
Komenský ve své latinské „Di
daktice“ či v „Labyrintu světa a
ráji srdce“ nebo ve „Všenápra
vě“ řídil nějakými ohledy na
vznikající zednářství.
V myšlence přirozenosti vý
chovy měl Komenský oporu
v daleko původnější zdrojích totiž v učení sv. Tomáše Akvinského (in: S. Sousedík — Ko

menského zásada přirozenosti
výchovy, in: Rejlexe, 2, 1990).
Nejznámější Komenského pe
dagogické dílo - „Velká didak
tika“ - jc teoreticky založeno na
zásadě přirozenosti výchovy, tj.
na myšlence, žc vychovatel má
na dítě působit ve směru shod
ném s jeho přirozenými náklon
nostmi. Tuto zásadu formuloval
sv. Tomáš v diskusi s augusti
niánským pojetím vyučování a
Komenskému se nabízela mož
nost poznat ji v proslulých To
mášových komentářích k Aris
totelovým spisům, které vydali
koncem 16. století jesuitští
učenci v Coimbře. V kontrastu
s pojetím protestanta Andrey
vychází Komenský v pojetí vý
chovy spolu se sv. Tomášem
z předpokladu, že lidská přiro
zenost není dědičným hříchem
docela zkažena. Z téhož pohle
du na lidskou přirozenost vy
cházejí také Komenského myš
lenky o spolupráci člověka
s Bohem při proměně svěla a je
ho sociálně-nápravné projekty.
Utopisticko-ehiliastická forma
těchto projektů nám ovšem není
blízká, nicméně vlastní jádro
Komenského myšlenky, že totiž
křesťanské očekávání eschato
logických událostí musí být
provázeno bdělým, tedy aktiv
ním vztahem k záležitostem
světa, toto jádro se shoduje s ví
rou vykoupeného Božího lidu.
Čtyřhranný obelisk, jako rosenkruciány často užívaný tvůr
čí motiv, upomíná na protáhlou
alchymistickou pec. ze které re
tortami padají kapky (in: Sym
boly rosenkruciánů, str. 38, Br
no 1992. Hcrus). Theimer styli suje tyto kapky na Komenského
obelisku v podobě hlav hadů,
ptáků a různých netvorů. Stěny
obelisku jsou zdobeny strán
kami a nákresy z Komenského
dél, v nichž jsou zakompono
vány průhledy, odkud vyhlížejí
hadi, ptáci a jiné bytosti, jak jc
tomu tradicí v „Tajných Rozenkruciánských figurách" ze 16. a
17. století (in: E. Lennhoff Tajné politické společnosti. str.
172, 189, 190, 199, Praha
1932)
Jiným tradičním motivem rosenkruciánského a vůbec zednářského umění jc had obepí
nající svět (in: Lennhoff, str.
143; Symboly.... 14). Také na
Thcimerově obelisku je tento
motiv názorně proveden. Z bib
lického hlediska jc ovšem hadí
symbolika vlastní dáblu. Tento
symbol je v uherskobrodském
obelisku rozvinut ještě dál v postavě sedícího netvora
s opičí hlavou, majícího místo
nikou drápy či pazoury. V nich
drží výjev z knihy s nákresem

slonů, kteří se jako symbol rov
něž vyskytují u roscnkruciánů
(in: Symboly..., str. 40). Avšak
celý daný motiv postavy kores
ponduje s rosenkruciáttskou
symbolikou, která tradičně uvá
dí symbol: „osamělý pták sedící
v jeskyni / oplakává svého mi
láčka" (in: Symboly.... str. 58) či
„postava držící knihu“ (tamtéž,
str. 45).
Jako v jiných Theimerových
dílech (např. „Tři bronzové žel
vy“ v Grenoblů), tak i zde se
projevuje motiv želvy. Tento
motiv není v zednářské symbo
lice docela nový. Jeho ideová
náplň se zde odvozuje od latin
ského „testudo“, jež metaforic
ky značí: 1/ římský vojenský
útvar, sestavovaný při útoku ze
štítů tak, žc vojáci první řady
drželi štíty před sebou, ostatní
nad sebou; tento útvar sc po
malu jako želva pohyboval
vpřed; 2/ klenutou místnost v zednářském pojetí úkryt pro
Orient (in: F. A. Yates - Auf

klärung im Zeichen des Rosenkreuzes. Stuttgart. 1975, Alpha;
J Ward - An Interpretation on
Masonic Symbols, London.
1956). Novum v Theimcrovč
díle je uvedení tohoto symbolu
do souvislosti s Komenským.
Želva sc z.dc představuje v sou
vislosti s ponenáhlým procesem
výchovy člověka a lidstva jako
bytost pomalu a nenápadně po
stupující, ale zato způsobilá lec
cos na svém krunýři unést. Zde
nese celý obelisk, na jehož vr
cholu opět odpočívá malá zlatá
želva, nesoucí bustu Komen
ského. Želvu rovněž nese v ru
kou, na znamení její mírnosti,
dítě před obeliskem, zatímco
druhé z dětí nese podobu lodič
ky složené z papíru. Těchto lo
diček je zde více, neboť jde o
symbol Komenského „Školy
hrou“.
Autor věnoval obelisk k pa
mátce J. A. Komenského Uher
skému Brodu pod podmínkou,
žc bude umístěn právě na ná
městí, před kostelem Neposkvr
něného Početí Panny Maric od
Domenica Martineliiho, původ
ně kněze z Luccy, a zároveň na
cestě k dominikánskému chrá
mu Nanebevzetí Panny Maric.
Tedy mezi dvěma místy, zasvě
cenými těm nejskrytějším ta
jemstvím Panny Maric, znepo
kojivě ční jako vztyčený prst
tento obelisk. Za své umístění
na tomto památném místě, pro
slulém půvabnými poutěmi k P.
Marii Růžencové, poděkoval
autor v barevném bulletinu, vy
daném starostou města (28. 3.
1992), nejen italským sponsorům. ale také zvláště Doc. Vla
dimíru Šlapetovi, děkanovi fs-

kuhy architektury ČVUT, a
arch. Ivanu Rullcrovi, děkanu
fakulty architektury v Brně.

Tomáš J. Rahounek OP

RELIÁŠ OBLOUPEN.

VESELME SE
Církevní přikázání jsem zacho
vával vždycky vlažně, před bo
žíma mukama jsem se nekřižoval („Šlápis na žabu!", říkával
spolužák H.) a papežskou hym
nu jsem neuměl. Ale s Pánem
Bohem jsem vždycky tak či
onak obcoval a nikdy jsem ne
říkal. že přírodní vědy už dávno
dokázaly, žc Pán Bůh není. Jed
nak přírodní vědy mají co dělat
samy se sebou a jednak nejsou
ani kompetentní. To neříkám
proto, žc bych se chtěl ospra
vedlnit před klerikály, jenom to
konstatuji. Protože chci vyprá
vět o tom, co se mi stalo jednou
o vánocích
Do kostela jsem tedy pravidel
ně nechodil, ale na Boží hod vá
noční na půlnoční nebo na jitřní
jsem chodil rád. Málo platné,
u nás jsou vánoce vrchol celého
církevního i normálního roku.
Jestli je to tak správně nebo kdo
za to může, nebudu rozebírat,
protože tak bychom k ničemu
nedošli. Už jenom to volno,
smrkové větvičky a barevné
baňky v obchodech, nakupovací horečka v ulicích, koledy,
stromeček, zabalené dárečky
(jedny z nejdojemnějších věcí
v roce!) a Ježíšek - no. jc toho
dost. Ani zlopověstný Děd Mo
roz neměl Šanci a věřme, že ji
nemá ani podobně ponurý San
ta Klaus. Je toho dost, abychom
byli všichni nějací jiní, i když to
je většinou ono „těšili se na
štěstí". Ale to nevadí, to je prá
vě ono. To je právě ta naděje.
Vždycky to samozřejmě ne
šlo. jít na Boží hod do kostela,
například když jsem byl vc vo
jenském učilišti, jak každý jisté
pochopí. Zas ale byly doby, kdy
jsem na půlnoční zpíval na ků
ru. Dokonce první tenor, pro
tože tenorů je vždycky málo
a můj osud je, jak to tak vidím,
vždycky za někoho zaskakovat
a nachomýtnout se tam, kde ně
kdo chybí. A když pak přijde
ten kompetentni, tak mč vyhodí.
Chodili jsme na půlnoční i
v nejhorších, nej přízračnějších
časech normalizace, kdy ani
v Lidové demokracii nesměly
být na Štědrý den koledy nebo
Ježíšek a nanejvýš několikařád
kový blábol o slunovratu od
Karla Bouška, básníka, po němž
se jaksi slehla zem a nikdo neví,
zda ještě žije a básní o tom, žc
jeho děd byl koželuhem. Ten
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krát na přístupových cestách
k farnímu kostelu si netížili ani
v tuto noční hodinu postávat ne
nápadní páni v dubeňácích a
kožcňácích a uvnitř byli v plné
pohotovosti řízli, kteří měli na
starosti církevní struktury, a za
tím co klekali, biti se v prsa a
mumlali „Má vina, má vina, má
největší vina", nenápadně se
rozhlíželi, koho mají dnes na
psat do hlášení. Jeden takový
ani ted po sametové revoluci
příliš nezpytuje své široké svě
domí, naopak si koupil za estébácké a německé peníze záme
ček, který nechal porevolučně
přičinlivými zedníky krásně opravit, a jezdí po městě v Mer
cedesu. A kdo mu má říct, aby
už šel do prdele, když se to ne
odvážím ani já. A těžko se ně
kdo takový najde - člověk je
slabé zvíře...
Ach Bože, to těšení na štěstí,
jehož vrcholem byla půlnoční, a
po půlnoční, když jsme se tlačili
kolem nastrojených jesliček! To
už se odpoledne ve škole svítilo
a V kamnech by! červený oheň,
když jsme, já už nevím v čem,
jestli v náboženství, nebo ve
zpěvu, nebo jenom tak. nacvi
čovali koledy, a mi se nejvíc lí
bilo Půjdcm spolu do Betléma
s tím jásavým Ježíšku, panáčku,
které musí zpívat dětské hlásky,
které ještě v Ježíška panáčka
věří, vlastně kterým ještě ani
nepřipadne, že by to mohlo být
jinak, a které ještě dál než na
Štědrý den ani nemyslí a nestarají se, ľo budou jisti a čím sc
odějí, protože je Pán Bůh živí
jako ty polní ptáčky. A před
Štědrým dnem byla besídka
s velkým hrncem kakaa, jehož
vůni v duchu ještě ted cítím, a
když jsme se vraceli, svítily
baňky a na náměstí Strom re
publiky. A v novinách bylo, ko
lik je kde pod Stromem repub
liky peněz. Většinou bylo nej
víc v Brně, protože Praha je sice
větší, ale Pražáci jsou zřejmě
lakomější. To se ví, žc už tehdy
jsem přál Brnu, aby to vyhrálo.
To se ale nemůže už nikdy
vrátil. Nebo ano? Mnozí si to
mysleli, a někteří snad myslí
dodnes, A já jsem taky tak tro
chu doufal. Že to pěkně sc třeba
vrátí a to ponuré že je nenávrat
ně pryč. To Dlouhé Bidlo, prav
da. pane Foglare? Je přece ně
jaký pokrok, ne? Nevrací se ale
žádný čas člověka, ani dětství
ani nic jiného, ale ani žádný čas
národa. Už Marx říkal, že his
torie se neopakuje, jenom žc
z tragédie se stává fraška. Něco
na tom je. ledaže ta fraška bývá
většinou tragičtější než tragédie.
Někdo se může pobaveně za
smát, když vidí nad privatizo
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vanými kvelby firmy „Masný
krám", „Koloniál*' a „Trafika .
ale já ne. Mi to připadá jen po
nuré.
Ale ted k tomu, co se mi stalo
na jitřní. Byl lo rok ještě jakés
takés naděje, i když v prosinci
už dost pošramocené. Začínal
jako v operetě, ale v prosinci,
kdo chtěl vidět, už viděl, že to
k ničemu dobrému nepovede.
Haly paneláků byly ještě špina
vější než. za totality, autobusové
zastávky ještě poplivanější a
chudým se nehlásala radostna
zvěst, ale připravovalo se proti
nim velké tažení. V televizi a
v rozhlase se jako vši pomno
žily zprávy a komentáře a bese
dy s premiérem a lid se začaj
adaptovat na novou neveselejší
variantu švejkovství. Napřed
byla ta jitřní celkem normální.
Bylo na ní ještě víc lidi než bý
valo a kostel byl plný. Nesloužil
sice náš kněz, ale nějaký mladý
frajírek, vypadal jako nový kap
lan. Pak ale začal kázat. Že sc
narodil Ježíšek, to pominul,
možná i zapomněl, ale začal
nám hned pěkně zkraje spílat.
že jsme v troskách, on žc přijel
z Prahy, aby nás z těch trosek
pozvedl, a že hlavně musíme
věřit panu Havlovi a podporo
vat ho. abychom se dostali
z těch trosek do civilizované
Evropy. Já ovšem nevím, kde
byl on. ale já a moji předkové
jsme byli vždycky v Evropě a
na Moravě a vždycky jsme se
živili poctivě a zadarmo jsme
chleba nejedli, ať už za císaře
Leopolda, za Franze Josefa, za
Hitlera nebo za Husáka. Dou
fám. žc mojim předkům na Mo
ravě velebný na Boží hod nikdy
nespílal, na to musel přijít agi
tátor už z Prahy... Díval jsem se
po těch lidech okolo, co oni na
to, ale nezdálo se. ic by se jich
ty nadávky nějak dotýkaly, tře
ba to poslouchali jenom lak na
oko. jako sc poslouchaly proje
vy na I. máje, a smysl jun uni
kal. Ale kdoví, kdo se v tom vy
zná ? Vydržel jsem lo až do kon
ce, nakonec jsme si zazpívali ja
ko vždycky Narodil se Kristus
Pán, ale na jesličky jsme už ne
šli, jenom rychle ven, na čerstvý
vzduch a neutrální půdu. A od
té doby si myslím, že agitace
pro farizeje se v kostele může
dělat i beze mne
Štěpán Kameník

JAZYKA BOX
ýjvé, zdravě žijící národy sc ne
bojí vlivů jiných jazyků, nebrá
ní se přejímání cizích výrazů:
integrují je. zahrnou do své ja
zykové kultury, začlení je do

svých struktur, ať už jako systé
mové (pak je zpravidla podřídí
vlastním zákonitostem, např.
zařazením k některému paradig
matu), nebo jako nesystémové
(pak je často nechají „čnít“, na
př. jako slova neohebná).
Je zřejmé, že jazyky počet
ných národů spíše „vyvážejí"
než „dovážejí“, a to tím více,
čím bohatší jsou kulturou a tra
dicí. - 7cl. jazykový vývoz bý
vá přečasto prostředkem (nebo
alespoň průvodním jevem) mo
cenského výboje, snahy ovládat.
Dobrá vlastní vláda mluví prav
du svému národu - špatná lže;
špatná cizí vláda rdousí hrdlo
ovládaného národa a rve jeho
jazyk - dobrá neexistuje. „Vlá
da věcí tvých“, když „sc k tobč
navrátí" skutečně, ô lide český,
moravský, slezský... - slovan
ský: k jakému se k tobě navrátí,
takovým jazykem mluvili bude;
a naopak: jaký juzyk si uhájíš,
takovou vládu míti budeš!
Národ méně početný (a méně
výbojný), má-li obstál jako rov
nocenný, nemůže než srát ve své
tradici, trvat v hodnotách kul
tury. Slcví-li v tom. stane sc i ve
všem Ostatním pro jiné levným!
Jazyk označovaný v Čechlích,
na Moravě a v části Slezska ja
ko spisovná čeština má jednu
významnou vlastnost, kterou
snad lze pojmenovat takto: má
lokdo jím píše, skoro nikdo jím
nemluví. Jc lomu tak - a stálo by
za pečlivé zvážení, do jaké míry
je takový stav způsoben naším
domácím, vnitrním jazykovým
„vývozem" (louž lehlým půsoheníin „diktátorů jazykové nor
my" - k nim se ještě vrátíme),
do jaké míry mocenským, ideo
logicky motivovaným jazyko
vým výbojem zvnějšku (ruština,
předtím němčina), do jaké míry
prostým jazykovým vývojem
(nejméně od doby národního
obroze n i), množstvím nářečí
(proč jc jich na Moravě o tolik
více než v Čechách, proč ještě
nezanikly navzdory všemu),
vlivy historickými, zeměpisný
mi...

Výše naznačenými otázkami
se jistě zabývala a zabývá řada
vzdělaných odborníků a znalců.
Máme mnoho důvodů domnívat
se. že ne všechny lze zařadit
mezi ony „diktátory jazykové
normy”, totiž na některé patro
pyramidy, jejíž základnou jsou
vykonavatelé normy, např. uči
telé češtiny, a jejíž vrchol, tvůr
ci normy, se ztrácí kdesi v ano
nymních oblacích institucí. Má
me mnoho důvodů doufat, žc
ještě žijí lidé (třeba klasičtí filo
logové). pro něž Slovo (Logos)
jc druhou Božskou osobou a
pro něž slovo jc čin a nikoli jen
„prostředek komunikace", lidé,
kteří si pamatují, že slovníky
národního jazyka se ve svých
heslech dovolávaly tvůrců
vskutku národních. Máme na
ději, že sc nám ozvou, žc nám
napíší: rádi je přijmeme v tomto
RINGU. Ale stejně uvítáme i
erudované názory jejich „sou
peřů“: trénovat lze soukromě.
BOXovat nikoli.

•••
V prvních třech číslech Boxu
jsou i texty psané „staromtlsky"
(výraz. M. C. Putny - jediného
ze všech recensentů BOXu č. I,
který se o jazyce vůbec zmí
nili). totiž texty zachycující pra
vopisný usus (nikoli normu),
který ku přikladu rozlišoval „se
skříně“ a „ze skříně“ a přihlížel
k původu přejatých slov („filo
sofie“, „theologie", „poesie"...),
to jest: neslemval v hodnotách
kultury a v tradici našich náro
dů - na rozdíl od současné
„normy”, která povolením (!)
dvou možností přímo nabízí tu
lacinější.
V novém ročníku BOXu chce
me být „staromilští“ důsledněji,
totiž ve všech příspěvcích, je
jichž autoři co výslovně neod
mítnou nebo jejichž „sdělnost"
by tím „neutrpěla“. - Tušíme,
co nastane - ale: živé, zdravě Ži
jící národy se nebojí BOXu.
Pavel Krška

DĚDICTVÍ JAKUBA DEMLA
oznamuje ičm čtenářům BOXu či jejich známým, kteří
jsou členy DJD, ic správa DJD krádeží přišla o několik
zpčlnč nezjistitelných adres svých příznivců a abonentů
- i členů (předplatitelů alespoň tří titulů).
Obrací se především na ty, kteří nedostali vánoční
zásilku DJD (knižní prémii Piačí budky, Listy DJD č. 2
a obj. lístek na ediční ročník 1992/93), s prosbou, abyznovu-napsali (i svou objednávku edičního roku 1991)
na adresu:
Dědictví Jakuba Dcmla, P. BOX 80, Pekařská 54,6U200 Brno.

Litanie.
K BOŽÍ PROZŘETELNOSTI
Pane, smiluj se nad námi! - Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás! - Kriste, vyslyš nás!
Otče s nebes. Bože, - smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože, - smiluj se nad námi!
Duše Svatý, Bože, - smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože, - smiluj se nad námi!
Bože, v němž žijeme, hýbáme se a jsme, - smiluj se nad námi!
Bože, jenž jsi stvořil nebe i zemi a moře, - smiluj se nad námi!
Bože, jenž jsi všechno uspořádal podle počtu, míry a váhy, - smiluj se nad námi!
Bože, jenž jsi vyvážil nebesa svou rukou a moři určil hranice, - smiluj se nad námi!
Bože, jenž řídíš vše podle úradku své vůle, - smiluj se nad námi!
Bože všemohoucí a nejvýš moudrý, - smiluj se nad námi!
Bože, jenž otvíráš svou ruku a ve své blahovůli nasycuješ vše, co žije, - smiluj se nad námi!
Bože, jenž velíš slunci vycházcti na dobré i na zlé, - smiluj se nad námi!
Bože, jenž sesíláš déšť na spravedlivé i nespravedlivé, - smiluj se nad námi!
Bože, jenž živíš ptactvo nebeské a odíváš lilie polní, - smiluj se nad námi!
Bože, nejvýš dobrotivý a milosrdný, - smiluj se nad námi!
Bože, jenž všechno řídíš k dobrému těm, kdož Té milují, - smiluj se nad námi!
Bože, jenž sesíláš soužení k naší zkoušce a k našemu napravení, - smiluj se nad námi!
Bože, jenž uzdravuješ raněné a těšíš srdce zkormoucená, - smiluj se nad námi!
Bože, jenž křesťanskou trpělivost odměňuješ radostí věčnou, - smiluj se nad námi!
Otče nejvýš milosrdný, Bože veškeré útěchy, - smiluj se nad námi!
Milostiv nám bud, - odpusť nám, Pane!
Milostiv nám bud, - vyslyš nás, Pane!
Ode všeho zlého - vysvoboď nás, Pane!
Od všelikého hříchu - vysvoboď nás, Pane!
Od svého hněvu - vysvoboď nás, Pane!
Od moru,hladu aválky - vysvoboď nás, Pane!
Od blesku a bouře - vysvoboď nás, Pane!
Od krupobití a zhoubného deště - vysvoboď nás, Pane!
Od reptání proti Tvým svátým úradkům - vysvobodnás, Pane!
Od malomyslnosti a netrpělivosti - vysvoboď nás. Pane!
Od přílišných starostí o věci časné - vysvoboď nás, Pane!
Od zneužívání Tvých darů a dobrodiní - vysvoboď nás, Pane!
Od všeliké nelásky k bližnímu - vysvobodnás, Pane!
V den soudný - vysvobodnás, Pane!
My hříšníci - prosíme Té, uslyš nás!
Abychom vždy v Tvou božskou prozřetelnost důvěřovali, - prosíme Té, uslyš nás!
Abychom ve štěstí nezpyšněli a v neštěstí nemalomyslněli, - prosíme Té, uslyš nás!
Abychom sc Tvému vedení jako děti podřizovali, - prosíme Té, uslyš nás!
Abychom Tvé jméno chválili, ať dáváš nebo odnímáš, - prosíme Té, uslyš nás!
Abys nám vše, čeho k zachování svého života potřebujeme, dáti ráčil, - prosíme Té, uslyš nás!
Abys naší práci a našemu podnikání žehnali ráčil, -prosíme Té, uslyš nás!
Abys nám ve všech protivenstvích sílu a trpělivost uděliti ráčil, - prosíme Té, uslyš nás!
Abys nás soužením k napravení našeho života přivésti ráčil, - prosíme Té, uslyš nás!
Abys nám po zemských utrpeních věčných radostí uděliti ráčil, -prosíme Té. uslyš nás!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - odpusť nám. Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - vyslyš nás, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - smiluj se nad námi!
Kriste uslyš nás! - Kriste, vyslyš nás!
Modleme se.
Bože, od něhož pochází všechno dobré, uděl pokorně
Tě prosícím, abychom Tvým vnuknutím poznávali, co
je správné, a Tebou vedeni to také konali. Všemohoucí Bože, prosíme Tě, pomáhej nám,
abychom ve všech strastech v Tvou dobrotu důvě
řovali a přede vším protivenstvím pod Tvou ochranou
byli bezpečni. - Bože, jehož prozřetelnost se ve svých
úradcích nemýlí, pokorně Tě prosíme, abys všechno
škodlivé odvrátil a všeho prospěšného nám dopřál.
Skrze Krista, Pána našeho.
Amen.
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KETA
AN

JAKÁ JE VAŠE NEJMIĹEJŠÍ BÁSEŇ (AŤ UŽ V NAŠÍ ČI SVĚTOVÉ POESII)

- a proč
Odpovídá:

tyony) schválně z cesty odstoupili a průchod učiniti nechtě! a
opakováním všelijakých národních uštipků a přísloví, jmenovitě
onoho známého nelidského bohorouhavého: .Tét
ember (t.j.
Slovák není člověk) dále nátisk činil. Ubohý Slovák, jménem
Jozeí Hluhocký, 33 roku mujijej, chtě s tíží svou dále jiti, onoho
v sobě stojícího na stranu odtiskoval, jenž, nabádáním svých ma
ďarských .usd-meg! usd-agyou!‘ (ío jest: udeř ho! žabí ho!) vclalijejch kumarátu osmělen, obrátiv se polenem Slováka ve hlavu
udeřil až i hned skonal. Vrah pravda hned chycen, v pouta oko
ván n do vojenského vězení dán, kde nepochybně zasloužený
trest podstoupil. Bezdušné (Slo zamordovaného hylo rozkazem
vrchnosti do městského Budínského Špitále přen eše no, kde jemu
tento pohřeb vy koná ván.14

Josef TOPOL

ŽIVOT MÁ BÝT DÍLO VLASTNÍ DUŠE
A

Jan KOLLAR (*29.

Vil. I793-Í24. i. 1852)

Tamy synu, v/nes se, vyvýší; POHLED!'
Kollár. Ale nejín pohled jeho letí do výše

„ .K 0RLD7L,

volá

l DO DÁLKY. I SRDCE MU HOŘÍ PŘÍMO PLAMENEM... “

„Volá Kollár". říká Nejedlý Tak emfaticky, v podobném duchu. ladí

ZdenÍN Nejedlý svoji předmluvu k vydaní Kotlářovy básnické sbírky
SLÁVY DCERA (čs. spisovatel. 1952). Nadán schopností semito mrtvé

ie to stručná, strohá, už skoro „novinářská zpráva". A při pohřbu za

mordovaného Kallár-kněz nu uherském území česky rozjímá takto:

„ . . I o vrahovi tohoio zesnulého lo znári můžeme, že jeho skuiek
i svět i Bůh soudit! bude: my ale meziiím ukažme i tu. Že jsme
křesťané. Ten skutek jeho nenáviďme, než za jeho osobu a duši
prosme Boha o milosrdenství... Z malé chyby povstává časem
veliký hřích; z lehkovážnosti zniknę opovrhování, z opovrhování
povstane nenávisl, nenávist se promění na hněv, hněv na vzteklosl a tato nu vraždu... Pamaiujte, prosím, vy takovíto brairové a
krajané naši, pamatujte na lo: že větší povinnost jesl hledali
království věčného než časného, že větší a výbornější zásluha
jesl, hýli dobrým člověkem a snášenlivým křesťanem, nežli do
brým a nesnášenlivým vlastencem. Povězte že, kdo lo učinil, aby
se rozliční národové na svělě, rozliční jazykové v léto nůší kraji
ně nalézali? A snad některý člověk? nikoli, to učinil Bůh! a proč
že on 10 učinil? asnad proto, uby se lidé těchto národů vespolek
hryzli, nenáviděli, posmívali, škrtili a mordovali? Nikoli, ale aby
bylí jako bratři a synové jednoho otce, pamatujíce na lo: že Bůh

s živým a utilitárně (podle dobového hesla: komunisté dědici nejlepších

tradic ...) narážet kdeco Z minulosti nu jedna kopyto, dospěje ve svém
výkladu až k takovým závěrům: ..Stalinova výstavba Sovětského svazu jaké to dubisko. s Kollárem řečeno, tu vyrostlo z Ruska ... I" - Bylo nám

sedmnáct. Lze se divit. Že po rakovém návodu má generace Kotlára
nečetla?

Tehdy naštěstí už delší dobu jsem se zaobíral národním obrozením

(souběžné také raným středověkem, legendami, kronikami: kdo jsme,
odkud pocházíme?). Proti Nejedlého politizující hatmatilce jsem byl
imunní. Zrovna mě vzrušovalo pátrat, téměř archeologicky. po před
chůdcích Máchových Zda tento milovaný K.H.M. spad rovnou z nebe,

nebo měl na co navazovat (byť to byly jen uzlíky a nitky). Ve svých

Zápiscích mě Mácha navedl sám. / když sporadicky, přec jen prozradí,
koho si četl, co měl rád Vyskytne se tu jméno Muxnv ZijiraDA POMKA
(kterému, zvláště později, jsem se dost věnoval). Taky Jan KoilÁk,

*

+

*

není přijímač osob, ale v každém národu, kdož se ho bojí, příjem
ný jest jemu. ... Skrze potupování a zlehčování, skrze závist a ne

Není snadné „prokousat se" Kollárovým rozsáhlým dílem (nejen

návist ještě se nikdy žádný národ velikým, slavným a šťastným
neslul, ule raději nešťastným, nebo nenávist plodí zase nenávisl,
ale láska plodí lásku. Jen ten člověk, jen ten národ může hýli
šťastný, který i miluje i milován bývá, kierý plní ta slova ducha
božího v Přísl. 14, 34. .Spravedlivost povyšuje národ, ale hřích

básnickým). Náš básník byl též evangelický kněz a kazatel. O tom se léta
cudně mlčelo. Ale ohrožujícímu se českému písemnictví svou „dvoudo-

mostí“ (básnik-kněz) tento Slovák, básníci i kázající česky, přinášel
nezanedbatelný vklad.
Mám po ruce knihu, kterou v mládí jsem si opatřil v antikvariátu

jest k pohanění národu.'

v Kartově ulici (upozorněn na ni panem Schonbomem, jenž věděl o mé

Amen.“

zálibě a tehdy tam vládl). Je vázána v kůži, potrhaná, nu hřbetě už dost

vetchá, vepsán je v ní někdejší majitel, v textu jeho Časté poznámky

Kollár kněz kazatel, vykladač Písmu, mra vot várce. Zdá se tni to. že

tužkou se spoustou podtrhaných řádek - zřejmě si v knize léta bedlivě

v něm doznívají ohlasy českých bratři, ozvttk Komenského? Až po tu

četl, snad se v tom i modlil. Knihu má 635 potištěných strun u jmenuje

dikci?

se: KÁZNĚ A ŘEČ! od Jana

Kollára

Vydáno v Pešci. 183). - Myslím.

Kupodivu Kollárovo duchovni, přesněji: náboženské zázemí se v je

Že to dnes už málokdo zná. Neodolám a uvedu aspoň úryvek z Kotlářovy

ho veršování d
* tuk neprojevuje Vzdělaný, sečtělý, s rozhledem aspoň

pohřební řeči, otištěné v knize až ke lumci po pravidelných kázáních

středoevropským, se (už na vzácné výjimky) téměř neubírá Bohem,

k různým příležitostem a svátkům, doslova z TRUCHUJŘld NAD IY)HŘBJM

křesťanstvím, metafyzikou. Habitem dosud osvícenec a klasicista. je

/AMOWtQVANÍNO. pronesené Kollárem v Budiné r. /826 (tj. šest let potom,
co Jungmannqvi v ľraze odevzdal svou první básnickou sbírku) Pra

přesto duši i srdcem, hlavně v mládí, už rodící se romantik. Možná i
proto, že „Tatry syn", podléhá rodícímu se nacionalismu. (V tom jde
s probudilými Čechy ruku v ruce.) V jeho poesii (u možná ještě víc

lepší porozumění (ale tuky proto, že tomu krátkému textu přikládám

důležitost) předesílám poznámku pod Čarou, kterou Kollár svoji Tru

v jeho jiných spisech) místo proklamované křesťanské zbožnosti spíš

chło řeč v knižním vydání doprovodil.

nacházíte zbožňování: vlasti, národu, a Slovanstva především Ko

mKu porozuměn ľ télo pohřební řeči ználi třeba následující okolostojičnosti. Roku 1826, dne 26. července přišli Slováci z Nitran
ské stolice ze Slaré Turé na phěch po Váhu a Dunaji do Budína
se sýrem, brindzou a máslem. Sotva že přirazili ku břehu, maďar
ští, právě dřevo zde na břehu nosící vojáci obhrknuvše je, činili
sobě hned všelijaké nemoudré ženy a lehkovážné posměchy
z nich, z jejich řeči, národu a oděvu. Když puk tito usilovní lidé
své soudky a pařenice na břeh vynášeti a do skladu nosili chiěli,
jeden z vojáků (z Mariášiho regimentu, z Čanadské stolice z Ban
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mens kého pansofii tak mění na jakousi panslavii. i když také v ní hledá a
chce utvrzovat především humánní, tedy i křesťan ské hodnoty.

*

*

*

V prvotině, kterou r, 1820 přinesl JoshbU JungmaNNovi a která se
stala základem jeho celoživotní sbírky SLÁVY DCERA, která o rok
později mu po zásazích cenzury nakonec vyšla r Turčianskom sv. Mar

tine „akoJÁM
takové verše:

Kollára

PRVÁ SBIERKA BÁSNICKÁ", 1821. najdete i

Vieka protru; zefyr roušku
bílou rval, jíž oděna
krotce spala, za podušku
majíc vlastní ramena.
Jaký pohled! Zlatá vrže
tělo vůkol tkanice;
prsy tenké šatu mříže
tiskly, ujít chtějíce;
nad obočím jako mhla se
cosi mdlého vznášelo;
kroužky vlasů v libé kráse
lezly s ňader na celo.
(Pnnházka ť Aují)

Píšu to. koncem léta i 992. pod hradem Krakovcem, kde na návsi,
pobiti hasičské zbrojnice, stojí „socha Svobody“ (pomník padlých
z první světově války). Za protektorátu ji museli zakopal, lak po ní
hitlerovci šli. Po roce čtyřicálémpátém ji znovu vztyčili. Ta obrozensky jímavá socha jednou paši směřuje vzhůru, v druhé, při boku,
třímá vozfaté okovy. Na jejím soklu, pod jmény padlých vesničanů,
vyvedl kamenosochař ze zdejšího kraje nápis, nám všem povědomý
(pravda, dost zjednodušený, aby se mu tam vešel):
Jkn tun,

kdo svobody jiným vřwh, sám svobody hoden.

KOLLÁR

Coljest:
Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážili každou,
ten, kdo do pout jímá otroky, sám je otrok.

(Jan Kollár, PMtrwčv k SLÁ VT DCEŘÍ)
Af je rotnu jak je, pro mne tato .rozkochane' líčení vnad dívčího těla

je v tehdejší české poesii srovnatelné pouze s M. 7. Poj tíkovým abásněním lěiu mužského v básni o Awlum. Mám domu dřevěnou poly
chrómovanou klasicistní sochu mladé ženy - vypadá, jako by ji Kollár
měl před očima, kdy i to psal (až pa tu „tkanici“ a „šatu mříž«"). Není ta

mimořádný výkon, je to móda, tak se tehdy básnila, ale Kollár v dosud
neohrabané Češtině tu upozorní na svou hudebnou a rafinované pou
Žívání hlásek (to se opakuje stále v jeho nejlepšich verších). Nemůže to

být náhoda: R - pzptzu. zefyL Loutku, cval, krotce. ramena .... L bílou, rvaL spala, zbitá. té [o. vňkob tiskly... mhla. mdlého. libé.. (Pro
pašoval. kromě jiného, nám už tehdy ze slovenštiny líbezné jednoslabič 

né „mhla“ místo mlha I)

Když dnes znovu, po letech, listują KOLLÁROVOU SLÁVY DCEROU.

Kdyi mě Jiří Kuběna vyzval, abych pro jeho BOX vybral svoji
..NEJ-" báseň - samozřejmě bych měl jinou, a budu led trochu

mimo, kdyi sáhnu po Kollárovi, at tak daleko. Dělám to z neodbyt
ného vědomí, te básníku Kollárovi, kterého dávno nikdo nečte, něco
dlutíme. Na rozloučenou pár veršů:
... dáš-li slepým losům člunek hebký,
bys i víc než Kolumb proploval,
ani kroku nešels od kolébky:
hra to včtrů jen a mrtvá nůše,
s níž jsi darmo světem strečkoval,
život má být dílo vlastní duše.

J. T, Krakovec, léto 1992

(Mika I2M)

Zjišt'uju. že většina toho, co mám rád. je obsažena už. v jeho „prvé xbierce". Je to mladý Kollár, je v tom prožitek a snad (asnad) skutečná lás

ka. první zamilování. které, jak víme, nedopadlo dobře. Nad touto křeh
kou osnovou pak autor vystaví svou důmyslnou stavbu fSlávy dcera).
valnou část svého života v ni vrší verš po verši, skoro jak GoKniB svého
FAUWA. použije k tomu „útvar" prozodieky pra dosud neohrabanou
češtinu obzvláště těžký, petrarkovský sonet, kterému počeštěné říká znělka,

a pracuje na tom usilovně, jistě s dobrým úmyslem, aby porobenému vrátil
Sebevědomí, hrdost, aby ve své horlivé a prudké vynalézavosti někdy
dospěl až na hranice komična:

Ale cele ve způsobu novém,
totiž tak, že nohy, punčocha
vzhůru stoj ŕ jako rozsocha
dlouhovětvá v lese nějakovém.
(Znělku 546)

Přesto jeho pokus byl heroický. Zůstalo dost, proč ho můžeme obdi
vovat. Svým způsobem ztroskotat je údělem obecně lidským a netýká se

jen básníka. Básník Kollár to přes jistou nemotornost jazyku v jedné ze

svých ranných znělek dokázal pojmenovat:

Jan KOLLÁR
O wy drahé zbytky mého pádu.
Kadeř zlatém ryzým protkaná,
Hodná aby byla zpjwána
Popem neb tjm co pěl Iliůdu;

Slib mi za ni hwčzdy ratma řádtt,
Dáweg palác, berly Sultána,
Ncdalbych té, stokrát zljbaná
Památko, ne za půl swčta wládu:
Dokud tluče, derž gen sardcc kljčem,
Částkau krásy cwič gc krásami
Zherduti a sliboloinitými chtjčem;
A když gcdnau prach mág wétry schwěgj,
Ty turn zmizni mezi hwčzdami,
Kde sc wlasy Berenice skwčgj.
(Miku 3! 5. 1832)

Život můj jest potok hez řečiště
od těch času, co jsem hez lásky,
květ jest hez vůně a oblázky
bez barvy a bez vod temeníště;
on jest slunce zimní, jenž se hlyště
nehřeje zem ani procházky,
on jest pro rozpaky, otázky,
pochyby a bludy učiliště.
(Znělku 332)

*

*

*

Není dost místa, abyc h se přidělil o M. ca ; Jana Kollára mám rád.
.Me ještě jeden příklad. Najdeme ul v raném Kollárovi dnes aktuální
výraz jako: ..československý“ (bez pomlčky) nebo „Česko“, anebo oslo
veni: „milá řeči česká I“. V jedné jeho znělce (297) se praví:
Nuže tedy, Slováei, už spite...
... važte nad manželku kubčnu...
Spisatelé I rozmnožujte hříchy,
na spojení s Čechy repcite,
zmařte řeč i národ z hloupé pýchy!

Josef TOPOL
Ó vy drahé zbytky mého pádu
Nevzlykám a smích si strojím sám
Užaslý když na pokraji Hádu
Jasnou myslí čelím temnotám
Pro lásku jež neví co jsou hříchy
V nebi hledám zasloužený trest
Zlaté stromy pnou sc z černé líchy
Pod nimi se dokonal můj křesl

Tiché sluje hloubím vprostřed vřavy
Bouři nesu mdlícím tišinám
Příklon očí snuji v sklonu hlavy
Hedváb noci střu a v půlnoc vábím
Plachou stopou vedu k výšinám
Tam kde hrůza noční chodce dáví
(konec 50. let)

„Jiří, jen pro tvou informaci: totoje Kotlářův sonet, podie kterého jsem
(inspirován prvním veršem) se kdysi pokusil udělat svůj... (jak se o
tom zmiňuju...)" Lřkjul92. - „Netušil jsem, kdyi jsem to v létě psal,
le J. K. zrovna letos bude mít 200 let od svého narození. “ Leiten 93
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Jan KOLLÁR

ZNĚLKA 173
Věku chudý, léta nebe sytá,

háje neúrodné na bohy,

kam se vrhne mladoch ubohý,
rady pilen, když ním osud zmítá?

Bardu sever, Sláv měl Svantovíta,
Řek i Říman stolec třínohý,

v naše háje vešly mátohy,
naší lásce baba losy čítá;

jenž se před tím mezi lidmi hnuli,
kráse přivtělení bohové,
nám se kdesi v modru rozplynuli.

Než či slušno, pověz, zištné plémě,

lze-li, rcete, moudří časové,
nebe vyhnat z jeho vlastní země?
(1H20)
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Josef TOPOL

HLAVA
M. Medkovi

Kuří oko jitřenky
Okř v modři
Na hřbítku plavé šelmy
Dřín stromu utajuje noc
Pod patou nebes
A pod šlépějíplesklé Ach
V přísnosti Čtverce zatkví hlava
Na stéblech utopence
Ó tkáni nejprudšího světla
Vlamuješ se v mé prsty
Hrot k hrotu hranou lne
Valem se dní

Denní ptáci dáví zlatou čočovici
Kolénka otlačená v hrachu
Ta nejútlejší samý nach
A tkvím
Byla přistižena jak vyhlíží
Zaclánějíc se v celu samotná
Byla přistižena jak doufá
Kuří oko jitřenky
Jsem bdící
(Básní a jejich torsa, 1958;
úryvek)

IN MARGINE TŘETÍHO

BOXu

Číslo je — zčásti bezděčně - svědectvím podílu démonického v umění, zejména v tzv. umění mode mim, jet vnímáme - s rostoucím
odstupem - ze dna naší postmode mištičke kocoviny stále víc jako epochu definitivně uzavřenou — Z pozdně surreálných kořenu - ale nejen
Z nich — roste aspoň zčásti velké umění malíře Mikuláše MEDKA (tohoto stejně rozhodného spolutvůrce jakot i zásadního přehodnolifele
principů kulminující modernity), jehož osobnosti t dílu - v jejich mocně transfigurujících počátcích (nejen malířských) je věnován rozlehlý
blok dvou předních medkovských znalců PhDr. Antonína Haktmanna a PhDr. Bohumíra Mkázh, nazvaný - poněkud daltuvsky (ale i ve
zřejmé souhře s obrazem na obálce): MIKULÁŠ MEDEK Ah Ovo Mikuláše Medka, který byl někým daleko víc než pouhým „mahŤcnť’ a
jenž byl nepochybným středobodem duchovních aktivit u nás už od padesátých let, zejména od jejich druhé poloviny (jak dovolují poznat ve
výběru publikované rané písemné památky z jeho pozůstalosti i cenná - vesměs nepublikovaná — svědectví: jeho h hath a i některých jeho
blízkých přátel -generačních: Istlkr, Fámová, ale i těch z generace následující: Topdi., KuhPnaJ, provází vskutku ad samého počátku - jako
typického (třebas dosud nepoznaného) Velkého Romantika - démonická inspirace - především jeho rodilá úzkost, spíše existenciálni než
pozdně surrealistická - ne nepodobná jednou úzkosti Camusom, jindy KaexovG - ale i Rh.kqvT Jeho strmý vývoj k monumentálnífigurativní
malbějakéhosi nového. žel rychle opuštěného, mythu vrcholí pak v roce 1957, kdy se s raným Medkem loučíme (další vývoj ho přivedl nejprve
k „abstraktní** a posléze až k sakrální malbě - jako jednoho z předních našich umělců vědomě křesťanské, ba víc. katolické orientace, právě
u nás na Moravě „ve stínu věže jedovnického kostelíka** - vnitřně konvertujícího; tímto jeho obdobím a svědectvím o něm - hlavně o jeho
slavném jedovnickém, ale i kotvrdovickém oltáři a - vrcholné senetářovské Křížové cestě -se hodláme, dá-li Bůh. ještě zabývat). Je však
dobré vědět, že u kolébky právě této velké osobnosti stál Démon (sám ohnivý střed Velkého Žíznivého Anděla - j jeho stín): při nejmenším
ono nepokojné - půl už svatodušní a půl ještě luciferské - daimoníon ve smyslu Sokratově. — Přímou výpovědi o - stále aktuálnější existenci Vtěleného Démona Zla je mravně nelomená a vnitřně vzácné celistvá stát před světem stejně neskrupulosního jako jím nezkorumpovaného Zdeňka GÁBY, který neváhá zas jednou nazvat věci pravým jménem, říkaje své Ano, Ano, Ne, Ne (padni komu padni) - aniž by
podléhal nebezpečným zjednodušením. Jen tam, kde existuje Ďábel — a víru v něho - muže být na této 7.emi smysluplný i Boj o Dobro.
Pravdu, ídsku - a tak největším Zlem je zlo nepojmenované, všudypřítomné i vševládnoucí, Zlo „neexistující"
Nedávno vydaná knihu
veršů Krajina milost představila nejen řeholního, ale i básnického bratra sv. Františka, Jiřího Jana VÍCHU jako pěvce čistoty skutečného
horského křišťálu, jak si s ním (při tavbě také tohoto jedinečného krystalu) pohrával v jeho životě - v životě ne snad proklatého, ale spíš
proskribovaného básníka, kněze a řeholnika - Démon Negace. dovíme se ze sugestivního rozhovoru s ním Z pera Pavla Patra ~
Milana
JIRKY představuje nového - relativně - mladého autora - prozaika, jehož nepochybně démonická a snad i věštecká inspirace (v jeho snu a
selhání imunity člověka vůči zlému — jakémsi morálním AIDS napsaném dávno před výskytem této hrůzné nemoci l) - je násobena
mimořádnou stylistickou jemností a až akrtbickou pregnuntností projevu — Dlouholetý sami niovský badatel - doc. PhDr Jan Smilák podává zprávu o stále ještě málo známém Démonu moravské a české vrcholně barokní architektury. Hvězdě, převyšující svým leskem řádově
nejen ostatní architekty své doby, ale daleko přesahující náš kosmos (a nejen svou „barokní gotikou") do nadčasovosti už čtvrtorozměrové:
snoubící barokní nobilitas urozených pánů architektů a jejich ctižádostí posedlých stavebníků s povědomou středověkou - krví zpečetěnou smlouvou Stavitelů chrámu se samým Ďáblem: ne nadarmo si tento kulhavý genius, vlekoucí za sebou svou koňskou nohu a předkreslující
polírum své nejsložitější plány holí rovnou do písku, vydlužil přezdívku, stejně nelichotivou jako obdivnou: SATANINI. At tuk či onak
(můžeme přitom myslet na Thomase Manna: Doktora Faust use A chrám sv. Jana na Zelené Hoře představuje a bude představovat po věčné
časy stejně vrcholné mystérium universální katolické víry (i zas oslavu předního patrona této naší mlčící země: našeho území nejvýsostnějšího
— Jazyka U Vytržení !) jako - při pohledu s druhé strany - zhmotnělé esoterické babybmsko-kabbalistické pandaimonian, ~ O situaci Církve
u nás v uplynulých 40 letech - o děsivém díle Démona - „neexistujícího", a přece působícího zkázu ad oculis - vypovídá ve své
Westminsterské přednášce superior brněnských jesuitů - P. František LIZNA, S. J., přední osobnost naší Církve nejen Bojující, ale svého
času j Žalařované. — Rozporuplnou osobnost Brnem adoptovaného, Brnu doslova se upsavšího básníka Rudolfa TĚSNOHLÍDKA (a:
Těsnohlídka tentokrát především jako básníka \) představuje Jindřich Jijzl- .v citlivým důrazem na jeho trago groteskní životní outsiderství
a osudovou znamenanost; jeho studie je prvním pokusem o rehabilitaci Těsnohlídka-búsníka, jemného architekta verše: oproti poslednímu pa marxistickú - polírsky zjednodušenému „bystrouškovsku-sociádně-soudaičkářskému" Těsnohlídknvi Hhahárovu (v jeho monogratu) ~
Absolutním kolosem v apokryfních dějinách Zjevení, stále Žhavým meteoritem, tavícím do bělá povrch této Země, je prorocké dílo dúlmenské
řeholnice z počátku XIX. století, největší jasnovidkyně všech dob. Anny Kateřiny EMM ERICHOVĚ (která paradoxně nezapsala ze svého
díla - podobnějako Sákrates - ani písmeno: jejím platónským písařem se stal nu čas „Poutník“ - velký romantický básník Klemens Brentano
- mimochodem současník našeho K. H. Máchy 1). Jakub Deml n#' nadarmo p jmenuje jako svou největší autoritu na poli Slova rovnou po
Bohu - Duchu Svatém - tj. po Písmu - dokonce před samým Otokarem BdE/tNou (ľ.mmerichová sehrála velkou roli v počátcích naší katolické
— a šířeji, duchovní vůbec - obrody: nejen u Floriana. Děsila, Březiny - ale i u Váchal\. Bílka, Kaiouckí Moderny, atd - a je daleko
přítomnejší, než by se soudilo, i v dnešním našem veleaktuálním kontextu Zjevení permanentně pokračujícího: přinejmenším v krvácející
Bosně a Hercegovině - tam dole p Mro/baoKJE). Luboš Svktoň mú/m An/nr Kateřinu přibližuje v krásné slovenštině - v textu velmi
přehledném i zhuštěně informujícím - a právě v této podobě dnes nejvýš potřebném - zatím v l pokračování (předkládá nám nejprve Její
podivuhodný život). — Neutuchající Štukavcova práce v severských literaturách přináší své nepřetržité plody: nadčasovostí na sebe
upozorní (aspoň v úry vku) „historické" drama KníÍf Vasa z dílny pochmurného genia severské literatury - hořkého analytika a skeptika,
ale stejně tak i visionáře - a extatika: Augusta STRINDBERG A. ~ Již v třetím pokračování objevuje se LUDVIK BAVORSKY, tentokrát
jako oběť svého Snu, na nějž s královskou nesmlouvuvostí proměnil svůj život - a nyníjr to Vtělený sen, který - s ironickou důsledností začíná požírat svého tvůrce Alternativou Života Jako Přijatého Kříže, Jako Golgaty, není však Sen (Život Jako Sen, Droga, jako dočasné
království Lži) - ale jen Šílenství či Sebevražda - případně ta obojí (jak dokládá na obzoru mezi siluetami jeho vzdušných zámků neúprosně
se rýsující tragedie Ludvíkova). ~ Groteskní brněnský román Poseidon (s nádherně dobovými původními ilustracemi) dokresluje rozeklanou
siluetu TĚSNOHLÍDKOVU .v Jiné, nečekané strany; Těsnohlídek zde mimoděk tvoří pomník nejen bizarnosti a paťouchlosti (všeobecnému
„poťóchlenectví") exotického prostředí brněnské periferie 2 Anno Dazumal Před Rokem Čtrnáct, ale i jedinečnému (pisl pémiš, pisl dajčj
jazyku — kvasícímu v bezprostřední blízkosti čistokrevné brněnské plotňáčtiny - tam - kde končí svět: pad nádražím a jeho viaduktem v oněch podezřelých a bohemopuštěných končinách, které puk - z/tse jinak - fascinovaly o nějakých třicet let později i Ivana BLA ťNř.no. **
Vzhledem k uveřejnění mimořádně rozlehlého vstupního bloku (o M. Medkovi) nepřinášíme tentokrát na obvyklém místě pokračování
ZAVRAŽDŘNf CARSKÉ RODINY, ale již ve čtvrtém čísle se objevídalší kapitola, věnovaná Raspuiinovi (nakladatelství VOTOBIA chystá pro
velký ohlas veřejnosti v nejbližší době kompletní knižní vydání tahalo strhujícího Sokouívova díla, jehož historická pravdivost Je nečekaně
stvrzena i nejnovějšími - anthropologicky ověřovanými kosterními nálezy členů carské radiny) ~ IABUTIM (a ne Havraním BRKEM
vytvořil tentokrát svůj podpis Vladimír HOLAN; v básni tak krásné, až se tují dech, v básni stvořené z mořské pěny i svitu řeckých mramorů
(jako by ve svém Jinochu Hulán neváhat poměřit se - na útesech češtiny - s Rilkovýh slavným Archaickým Torsem Apou.ónovým). ~ Věcí Od
Ledu ubývá a RING se stává, díky Bohu, zápasivějším: a snad i pestřejším; ohlasy nu L čísla BOXu (kritické i čtenářské) přináší náš svod,
charakterisující naši boxovní „methodu" ústy Jednoho čtenáře - ne tuk zcela neprávem - jako Ábel i Bábel. Ale - jsme na světě - který věru
neníjen světem Ábelů (nejsme v Rám !). Důležité je. aby v tam nepochybném Bábelu zůstal nadále i ten Ábel (anebo aspoň svědectví o něm.
a Jeho krvi - právě? - prolité).
Číslo opět provázejí modlitby: tentokrát LITANIE (a jejich vznešené, zlatém Věčnosti podložené a Oka
mžikem Utkvění vytepávané Kráse není třeba ztrácet slov). ~ Janu KOI J .AROVÍ v ANKETE poklonil se tentokrát hluboce - a objevitelsky Josef TOPOL; tento mramorový lom i živoucí geysír zůstává stejně věčný, stejně neviděný a stejně nedočerpatelný - jako naše permanentní
(a nejvýš potřebné !) - nikdy nekončící - Národní Ohrození; či jak se dříve Ještě krásněji říkalo - a Jak je třeba říkat znovu a znovu — každého
Z nás vše národní - Probuzení. — A co přinese čtvrtý BOX: zůstane Tajemstvím Sfingy Víc zutím nepovíme. Bude to překvapení
-jZk-

