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zejších a největších v naší poválečné hi
storii. Básník sám poznamenává v jed
nom dopise,adresovaném autoru tohoto
pojednání: „Já moje oči psal na takové
hadry, a vůbec všelijak. Pak jsem to srov
nal. (...) Mne na tom všem deprimuje to
zničování zapomenutí a zpomínání“.
Přes — na první pohled — zdánlivou
motivickou nejednotnost a necelistvost,
kterou by čtenář mohl vyvodit z dvoule
tého rozpětí vzniku jednotlivch textů —
mimo jiné — tvoří tato kniha naprosto
s :-----------------------------------------

-

. Kniha s expresivním názvem „Moje
oči musely vidět“, zahrnuje básnické
texty z let 1987-1989 a autor ji věnoval
památce Pavla Wonky, jedné z pos
ledních — snad — obětí teroristického,
zločinného systému, který byl v Českos
lovensku nastolen v únoru 1948. Již tato
dedikace dává celé knize zvláštní tra
gickou tíži. Pavel Wonka jakoby uzavíral
truchlivou řadu obětí, povražděných
tímto systémem, obětí, mezi jejichž
jmény nacházíme i jména těch nejry-
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V přepychové vypravené edici Bohemia nakladatelství Českoslo
venský spisovatel v Praze, vyšla před nedávném zatím poslední bás
nická kniha Ivana Diviše „Moje oči musely vidět“. Básník Ivan Diviš,
žijící od roku 1969 v Mnichově, kde vydal několik sbírek, publikuje
nyní také v Československu, kde je jeho dílo po více než dvacetileté
odmlce znovuobjevováno.
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Česká národní rada/předsedkyně/
Vláda České republiky/předseda/
Bedlivě v televizi schůze ČNR i vlády ČR,kde se jedná o nějakou
záležitost,která se týká moravské samosprávy.Je až divné jak se někteří
poslanci snáží zmařit svou řečí požadavky Moravy,které jsou jistě
oprávněné.Uvádějí různé ergumenty,kterými chtějí stůj co stůj docílit
tOjaby Hořava neměla svoji samosprávu.Z jejich výrazu obličeje před
televizní kamerou je vidět jaké mají obavy,aby se snad moravskoslez
ská samospráva neprosadila.Jako by z této nové Moravskoslezské
republiky/země/měli strach.Čeho se bojí?Nebo snad je trápí myšlenka,

že již nebudou mít komu vládnoutTAle my na MOravě i ve Slezsku již
n®chceme být "páté kolo u vozu" a svou samosprávu budeme požadovat,
až do jejího získání.V sousedních státech takové zřízeni mají,tak
proč se tomu bráníte vy?V_ČNR_se__usnesli_projeúnáyat_jakésy_čtyři_

laiiaDií-asi-proto^by-jim_podařila_prosadit_ta_varianta_kterou_moray©2
Él£zarLé_nechtějí_a_nebo_vnesením_chaosu_gři_projednáváníx8by_se-negrosadíl®chceme spolkovou republiku,nebot velice dobře víme,
že je to ta nejlepší varianta,která vyřeší všechny problémy ekonomické,
politické i kulturní - obě země by se sblížily a spokojeně by mezi
sebou soutěžilyxMy nechceme regubliká gro národnostní problémy±ale chceme
jÍ£«_l£2Dečně_ží t_y_poko jixbez_pi5edsudkůxbez_pocitu_okrádání_a_bez
posměšků^Moravskoslezskou republiku nechtějí jen jacísi "samozvaní mluvčí"
jak se velmi často,ale chce ji lid Moravy a Slezska.Nerozleptávejte
požadavky Moravy nějakým žvaněním o Chodech v Čechách,nebo Valašském

na Moravě.Nevím,že by tito lidé někdy chtěli nějakou samosprávu.Je to
nesmj!
Neui-ante vzniku spolkové republiky Československo! Naopak tuto věc
podporujte,doporučujte a rychle schvalte zakotvením do ústavylNic
neodkládejte na nic se nevymlouvejte,nekombinujte,zanechte polemiky a
vymýšlení všelijakých kombinací,které celou záležitost jen rozmazávají
a oddalují. Mám zato,Že přece Vám záleží na klidu a spokojenosti lidu
této republiky a_proto_musí_být_i_Vaše_jednání_korektní x
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životaběhu...“ .
Nad knihou Ivana Diviše „Moje oči
musely vidět “ , vnucuje se nám neodbyt 
ně myšlenka, že jí bylo v české poesii pos 
ledního — téměř — půlstoletí řečeno
VŠE, co řečeno být MUSEÍ.O. K lako 
vému dílu je však zapotřebí veliké odva 

musely viděl film vlastního prázdněno hy

a samozrejme i sebeooetovani. j i #.
pouhým tím to faktem je Divišova kniha
dílem zcela jedinečným: traumatizujícím, zavádějícím; zároveň však uvá
dějícím a osvobozujícím, neboť funkce
poesie je funkce poznávací a osvobo 

je poesie

absolutně nezničitelná, jak tohle všechno
jednak přikrývá pláštěm,
jednak rozvinuje štůček, z něhož se
stříhají svěží
nádherné prapory a vlajky a svatební
roucha —
zující;
...ale taky moje oČi musely vidět že exilu  moje vnitřní 0Č1 musely vidět sebe sama

1

která vynáší na
povrch. Proto jsou probíhající události,
z hlediska kompozičních postupů, za 
chyceny v čase retrospektivním. Tento
‘sen ’ je ohraničen architektonickým im 
pulsem, jímž je, jak bylo jíz naznačeno,
života ‘jako ve filmu’, ale také oněch dě  moment usínání, po prologu, v textu č.
jinných kataklysmat, která básník vidí 6, a v posledním textu č. 23; „moje oČi
a

Textem č. 3 začíná vlastní svědectví,
jádro celé knihy, založené — z hlediska
kompozičního — na repetičním princi
pu, na opakování funkčně a sémanticky
obsazeném. Charakteristickou, pro
zmíněný princip, je monumentalizujíci
anafora moje oči musely vidět, jež dala
název celé knize.
Již několikrát zde padl pojem svě
dectví. Obraťme tedy pozornost k sa
motnému názvu. Oko — v množném Čís
le — v něm obsažené, je v poetické sém
antice považováno za metaforu poznání
a zároveň i rozumu. Obdobně je metafo
rou poznání a vidění srdce. Dva smyslové
orgány tedy, z nichž srdce je metaforou
vnitřního zraku. Aktivizace těchto me
tafor, centrálních motivů všech třiadva
ceti textů, signalizuje, že čtenář bud. mít
co do činění právě se svědectvím, ovšem
tím nejtragičtějším, jaké v české poesii
posledních čtyř desetiletí vůbec vzniklo.
Francouzský literární kritik a publicista
Pierre Emanuel poznamenává: „Ve svě
tě, který nic neví o podstatě svědectví,
patří možná k hlavním úkolům duše při
pomínat, že svědectví je forma bratrství,
obecnosti“.
Svědectví toho rodu, jaké se nám do
stává v knize Ivana Diviše, existují v čes-

svým vnitřním zrakem

Jak začalo svítat, odešel jsem pod stan,
zalezl pod zteřeiou přikrývkua dodnes se neprobudil

této
mimořádné básnicé knihy, s její — Dokončeni
i
nikoli
vírou — nýbrž hlubokou skepsí v na straně
i
člověka
a ve všechno to „úžasné“ tohoto
<
století
s jeho „zázraky“ — je zoufalý dia
<
log
| Či spíše polemika s Bohem, tím Demlovým
„Zapomenutým světlem“. V
1
tomto
směru se jeví jako centrální, verš
i
ze
; třiadvacátého textu; „moje vnější oči
i
musely
pak vidět čtvrtého
,chórického starce an v Aischýlově Ore-stii
vystupuje
na skénon a dušené volá:
■
Ikdyby tak člověk nebyl tísněn ze všech
stran
■
bohy —
srdce by předběhlo ústa a vykřiklo by
vše!“
A s tím související verše: „... proč nás
Bůh tolik mučí?“; Proč? Panebože proč?
Panebože proč!?; (Moje oči) Viděly sluň- J
ce posílat paprsky svoje/jednostejně na
světce i grázly/a jak žádná spravedlnost
neexistuje/jak Bůh očividně na Člověka a
na svět sere...“.
Tato noc, toto ne-vědomí, v němž je
člověku jsoucnost Boží skryta, bývá oz
načována jako učení o tak zvané „nega
tivní teologii“ neboli „areopagitice“,
která je ve své podstatě produktem neoplatonismu. Také v české Hteratuře to
hoto věku byla jedinečným způsobeni
Básníkovo svědectví o národní tragédii reaktualizována, především Františkem
je bez příkras, a je psáno na cárech Halasem v jeho litanické skladbě „Nik
vlastního „předem už rozflákaného za de“ (z roku 1936), ale počátky — jde-li o
hozeného života“. Jako sekvence něja českou poesii — bychom museli hledat v
kého neskutečného filmu puštěného navýsost rafinované skladbě „Co Bůh?
pozpátku, míhají se před našima očima člověk?“, barokního básníka Bedřicha
výjevy z ‘národních dějin’. Jsou vkom Bndela. Bůh je vzýván spíláním. S tím
ponovány do kosmologických souvis souvisí i de facto enumerativní sled
lostí, jež básník formálně naznačil prolo ‘ubiazů' básníkových svědectví, jež pře
gem a epilogem. Aktéry této zdrcující kračuje svůj rámec do více či méně
tragédie, tohoto svědectví jsou — spolu s přímého obviňování, do žaloby:
básníkem-vlastně všichni, „kdo spolu Moje oči musely vidět
vytvářeli toto století“, abych parafrázo Karla Hynka Máchu bloumat mezi čes
val verš Zbyňka Havlíčka. V básnických kými lvy,
skladbách Jana Zahradníčka a Zbyňka mezi Ivy ze zvětralého pískovce
Havlíčka je ještě obsažena naděje; u Za Musely vidět, jak estébácké auto
hradníčka v návratu k víře, k Bohu, v ti usmrtilo na refýži Luboše Holečka,
ché pokoře před neměnným řádem běhu musely vidět mrtvé tělo Pavla Wonky,
věcí a lidského údělu, u Havlíčka ve umučené tělo Pavla Wonky,
vzpouře „proti všem Caligai lům se všemi musely vidět, jak estébák dceři Milady
možnostmi Země", jak čteme v závěru Horákové,
bá sně „Kabinet doktora Cahgariho“ (z když si na vyzvání přišla pro urnu s pope
roku 1951).
lem svojí matky,
Avšak v knize Ivana Diviše není již řekl: počkej chvilku a pojd se mnou!
vlastně vůbec žádné naděje: člověk byl a jak před očima té dcery tu urnu otevřel,
ponechán sám sobě, neboť jej Bůh opu vyklopil popel do popelnice a řekl:
stil; člověk zabloudil sám v sobě žije ve tam ta kurva patří/můžeŠ jít!
své nepoučitelnosti permanentním za
Jak se tedy jeví komposiční celistvost
pomínáním, spáchal zradu na sobě Sa básnického svědectví Ivana Diviše? Po
mém, vše je marné a zbytečné, slovy kusme se o znázornění v několika bo
básníkovými: „i kosmos zrazuje sám se dech. Knihu otevírá jiz zmíněný prolog.
be,
Po něm následuje vlastní výpověd ly
i kosmos se mýlí sám v sobě,
rického ‘ja’, básníka, jenž vidí: A), ve své
ani kosmos si neví rady!“
podstatě nesmiřitelnou protikladnost
Život je vlastně jen neustálým odumí mezi Bohem a člověkem; B). člověka v
ráním, život je — v pojetí DiviŠově-nejen jeho zpupnosti a nicotnosti ve vesmíru;
živen zmarem a , zánikem, nýbrž, C) . protikladnost a rozporuplnost božs
vlastními básníkovými slovy;
ké všejsoucnosti a a vŠemohoucnosti a
„moje vnitřní oči musely být svědkem a D) . absolutní neschopnost člověka ak
musely vidět,
ceptovat sobě nadřazenou mocnost v
jak člověk dozrává jen ponětím smrti1 universu; po čemž následuje epilog.
Navíc je vnější děj knihy s obzvláštní ra
druhých
a jak to dozrávání se děje nesmírně poma finovaností strukturován dvěma proti
kladnými fenomény: usínáním a probou
lu
a jak všechno, byť to bylo nejhroznější, zením: „odešel jsem pod stan/zalezl pod
bývá vzápětí odváto dalšími a dalšími zteřeiou přikrývku-/a dodnes se nepro
budil.“ A v závěru skladby: „...moje
dokračujícími
nicotnostmi, které zvedá vítr, a jak papí vnitřní oči musely vidět sebe sama při
ry je kotoulí
procitání...“.
„Moje oči musely vidět“, to je svěpo prašné ulici...
dectví-lavina,
řítící se destruktivně, bez
Nemohu se zbavit dojmu, že substancí
slitování a strhující nás s sebou. Nutí nás,

ké literatuře od roku 1945 až do současnosti, jen dvě: „Znamení moci“ Jana
Zahradníčka a „Stalinská epocha“ Zbyňka Havlíčka (obě z roku 1951). Svědectví
Ivana Diviše završuje svědectví jeho kolegů-básníků. Jan Zahradníček si byl
velmi dobře vědom, že svědectví básníkovo je nenahraditelné, neboťopravdový
básník je nadán momořádnou schopností
poznání; jen básník je schopen tvořit
poetické obrazy vyšší, jinak stěží
postižitelné skutečnosti.
Posláním
básníka je podat svědectví o tom, před
čím ostatní zavírají oči, před čím si ostatní zacpávají uši a před Čím všichni v
panické hrůze prchají.Odtud rovněž
pramení ono sebeobětování, sebezničení,
destruktivní pojímání principu poetické
tvorby u tolika básníků zcela vědomě
prožívané! Ve 12 textu básnické skladby
Ivana Diviše čteme;
(Moje oči) Viděly básníky,
kteří se po celý svůj nejnestoudnější ži
vot
slunili v tom ukradeném jméně
kteří si pletli poezii s psaním básní,
kteří si pletli Vyšehrad s Velehradem,
viděly básníky, kteří za sebedeiší život
nevydali svědectví...

již svojí vnitřní strukturou, číst je bez
oddechu, v jednom zátahu. Básník ‘vy
náší’ své svědectví jakoby ze sna a celá dě 
jová rovina je důmyslně aranžována ja
ko quasi znovuprožití nejen vlastního

jednolitý celek, který má však svoji zají
mavou vnitřní strukturu. Kniha Ivana
Diviše „Moje oči musely vidét“ je dílem
plně a cele monolitním! Její jednotlivé
Části/texty, mají svůj konkrétní význam
a smysl a isou kompozičně i tematicky
podřízeny celku. Kompoziční celistvost
knihy je anticipována již jejím architek
tonickým zarámováním. Vydělené archi
tektonické jednotky - nejčastěj. prolog
a epilog — nejsou sice v textu explicitně
označeny, nicméně jsou zde obsaženy v
rovině tématické. Prologem knihy (text
č. 1) je vlastně podobenství z orientální
ho bájesloví; totiž příběh královny Subat, za níž se skrývá lyrický subjekt, tedy
básník sám, vypravující quasi „existenci
álni miniaturu o životě a smrti orientální
královny; alegorii o pomíjivosti a zmaru
všeho světského.
Epilog knihy — chronologicky, for
málně i tématicky - tvoří potom texty
č. 21 a 22, třebaže je básník nezařadil jako
texty skutečně poslední. Vidím v nich —
v textech 21 a 22 - epilog, neboť jejich
tématem je rovněž moderní mýtické po
dobenství, „báj“ o prázdnotě a pomíji
vosti tohoto století se všemi jeho „mytologémy“ a totemy. Poslední text (č. 23)
navazuje svojí formální a syžetovou
strukturou na jednotící jadro celé knihy,
jež definuje její chrakter: totiž básnické
svědectví. To začíná textem č. 2, v němž
vstupuje na scénu básník sám, agens
vnějšího děje. Básník jako kdyby vystou
pil z bájného rámcového příběhu a setr
val však ještě v jeho kulisách: „Ocitl jsem
se prostřed egyptské noci/v burnusu me
zi tlapami Sfingy...“, aby si jako ve snách
nechal pod zavřenými víčky přeletovat
útržky dějů, vzpomínek, děsivých frag
mentů z noci dějin a podal o tom sve svě
dectví:
Hlavou mně prolétly
celé dějiny mědi,
zkroušeně vyhlížel jsem věk železný
i napotomní stvůry v oblecích z niklu...
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SMUTNÁ VZPOMÍM MMW
Berlín -* Prokurátorov Drážďanech vyšetřuje 1500
ďá týráni politických vězňů v bývatéWítMvčera uvedí«a>
1tý prokurátor Ulrieh Meineizhagen, byla v óOO případech z iixtěna jména dczorců věznic v Budyšíně, Drážďanech, Lipska
Sa Saské Kamendcž, kteří jsou obviněni i nelidského zacházení
a odsouzenými. Muíenf a týrání odpůrců režimu bylo vo vý
chodoněmeckých věznicích na denním pořádku až do roku
1989. »Vzpurní« vězni byíl drženi celé městce v naprosté izo*
Bati od ostatních, měh zpřísněný dennírežim a snížené dávky
jídla. Byty zjištěny 1 případy, kdy vězni byii na nohou a rukou

Ve Spolkové republi
ce Německo nikoho ani
nenapadne, aby uvažoval
o sametovém přikrytí
zločinných praktik.Jen
se ptám a co týrání anučení nepolitických vě
zňů s následkem zabi
tí nejen v SRN, ale i
u nás budou jednou ale
spoň vyšetřovány? V.H.

diskuse
oběd
PucyHOK JleoHuda Bopoóbeaa
diskuse k závěrečnému textu konference
závěrečný projev zástupce řídícího výboru
tisková konference

- přesun do břevnovskěho kláštera

17.00

- slavnostní mše v břevnovském klášteře

Opatrně, exce1 e n c e ! Příliš neutahoV8 t!
Vlastnit v šatníku r.a
šňůrce osmdesát kravat a
všechny si je na vlastním

krku vyzkoušet, to dá pře
ce jen fušku, A se všemi
se přitočit k zrcsdlu,ksekru,
do zabere času.
A potom ještě sako, zda mám
dobře vypasovaná ramena!
Jo, dělat ramene, to je dů

ležitý společenský úkon.
A

potom se ještě rozmáchnout,

třeba tenisovou raketou jako
Ivan Lempl, servírovat jako
Martyr Nevratylová, víte ta
emérikn obtsanka.
Je toho r.a jednoho zkrátka
moc /moc moci a chtít to vše

zmoci/.

Co je to za ptáka? V m^oha rovinách si
z něho chtějí dělat legraci, ale příroda

legraci r.ezr.á, jelikžož se k životu 8 své
reprodukci staví velmi zodpovědně. Takže co je tOY"ftáka”? Racek? Holub /Ficassova
holubička/? Vorel? Jestřáb, Sup mrchožroutl
Nic z toho ’ úe to pták vzletný, křídla

l balón es
mi único
enemigo, sólo le
terno a ěl>, Walter
■Guerin Sportívo*

E

rozpjatá, krásný jako zjara kvet. Jako
narcis. Je to nsrcisák! Pták
r.arcisák! A máme to. Crritologové mají

po starostech s jeho pojmenováním.
.... o/O

vA

pas

Zenqa, quardameta
de la selección
italiana.

Walter ZENGA, brankář italské re
pre zentace : "Mí č je mým jediným nenepřítelem, jen jeho se bojím."

Í

Tři dny bez fotbalu....

to nevydržím!

J.V.

