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Připomenutím básnického díla moravského básníka Sušilovy družiny Vincence Furcha (1817–1864) měl být výbor pod titulem Sépiové malby, pořízený Václavem Cílkem. Tento návrat ke čtenářům po dvaatřiceti letech, neboť právě tolik času uplynulo od spolehlivé edice Antonína Bartuška a Rudolfa Skřečka nazvané Plná luna, je však trapným omylem své kategorie i přes „finanční podporu MK ČR“, i přes pořadatelovo ujištění, že přípravu Sépiových maleb završil „v kraji pod Bezdězem a s Máchovým stínem za zády“. Tento důraz na mystické spojení určité lokality s výskytem tvůrčích duchů vyšší výkonnosti není žádnou recenzentskou škodolibostí, nýbrž je příznačný pro pořadatelovo uvažování o literatuře. Vychází z přesvědčení, že aktivita múz podléhá geograficko-klimatickým podmínkám, a že tudíž duch nevane, kudy chce, nýbrž že podléhá týmž vlivům jako např. reprodukce koal. Verbis expressis rozvíjí svoji tezi v doslovu. Dokonce ji doplnil i mapkou „centrální Vysočiny“ (= Českomoravská vrchovina) jakožto „bermudského poetického trojúhelníku výskytu vědecky nevysvětlitelných poetických jevů“. Tento svůj iracionální trigon ještě víc zatemnil vymezením namísto třemi hned celými jedenácti vrcholy (Petrkov, Tasov, Bítov, Stará Říše, Nová Říše, Krasonice, Telč, Jaroměřice, Třebíč, Kostelní Vydří a Brtnice). Jde o místa, kde se narodily a žily či alespoň část života prožily, popřípadě zemřely Cílkem vybrané osobnosti kulturního a duchovního života (B. Reynek, J. Deml, J. Kuběna a jeho družina básnická, J. Florian a jeho druzi, V. Furch, O.  Březina, V. Nezval a další, Josef Hoffman) nebo eventuálně působily či působí některé Cílkovi sympatické instituce (Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří). 
Očekává-li snad někdo od Sépiových maleb edici původních Furchových dodnes životných veršů, jejichž existence je nepopiratelná, záhy zjistí lichost svých nadějí a bude se muset poohlédnout po jiné furchovské edici. Četba Cílkova pokusu mu totiž nutně přinese zklamání. Nejde-li totiž od počátku o vědomý literární podvod, pak trapný obsah jinak úhledně vypravené knížečky padá na vrub buď naprosté nevědomosti a nepoučenosti, nebo krystalicky čirému diletantství jejího původce, eventuálně smrtící kombinaci uvedeného. Je to zvláštní: ač se jedná o edici, tento termín se nikde neobjevuje, natož aby se její autor obtěžoval vysvětlit, jakými zásadami se při její přípravě ráčil řídit, které z předchozích edic Furchovy poezie užil jako výchozího textu, a aby např. zdůvodnil ten který závažnější zásah do autorské dikce a obraznosti Furchovy. Jestliže se on sám spokojuje toliko s povšechným konstatováním, že „text tohoto výboru je mírně modernizován, např. v psaní slov: vyjevila–zjevila se, zbudil–vzbudil, mrvila–pohnojila, vůkol–kolem, kteréž–které; a v několika podobných příkladech“, s oznámením, že „z některých básní je uveden pouze charakteristický úryvek“, aniž ovšem uvádí, z kterých, a jestliže konečně sděluje, že „část básní […] neměla původně titul“, nemůže chtít totéž po svém čtenáři. Tím spíš, že podává zmatečnou informaci. V básni pod titulem Stříbrné nítě měsíce hned v prvním verši stojí: „Měsíc vůkol stříbrné hází nítě“.
Editor ale skromně zamlčuje četné jiné zásahy do Furchových veršů, nedbaje přitom skutečnosti, že tím paralyzuje jejich konotační potenci a autorskou mluvu vůbec. O vhodné příklady není nouze. Původní Furchovo dvojverší „Milku, vábíš pláčem, / vábíš pousměchem…“ (in Plná luna, s. 74) Cílek bez mrknutí oka mění na „Erote, vábíš pláčem, / vábíš úsměvem…“ (s. 20) Slovanského Milka, který znamenitě přiléhá nejen k době, nýbrž především k autorovu přesvědčenému slavjanofilskému smýšlení kollárovského typu, nepřípustně nahrazuje řecký Érós a letmost a prchavost pousměchu zase strnulost úsměvu. To je ovšem mrzačení básníka, vykrádání jeho světa a cenzura historické konkrétnosti básníkova sdělení. A uvědomuje si Cílek, jak o své vůli změnil původní rytmické schéma? Určitě ne. Jen o to usilovněji vrší tiskové chyby. Např. v edici Karla Svobody, 1917, s. 34, dvojverší jedné z Písní hostýnských zní: „zapadlo slunce, zhasla jeho zář, / tu se vyjevila bledé luny tvář…“ Cílek je pak upravil takto: „zapadlo slunce, zhasla jeho zář, / tu zjevila se bledé luny zář…“ (s. 55) Václav Cílek zkrátka zjevně přecenil své schopnosti a jak je patrné z jeho úvodu pod titulem První moravský básník navíc naplno odhalil své prabídné stylistické schopnosti a náchylnost k nesmyslným a prázdným floskulím a gramatickým vazbám typu „zbytek života je o práci a churavění“ (s. 9). Pokud docela neztratil smysl pro svoji mateřskou řeč, pak snad i on pochopí, že lidská tragédie Furchova nespočívala v tom, že závěr básníkova života „byl o nemoci“, ale ve faktickém smrtelném onemocnění. Nikoli komunikátem o nemoci, což užitá konstrukce sděluje, nýbrž bezprostředně žitou, k předčasné a bolestivé smrti neodvratně směřující skutečností, což je rozdíl. Jeho informace o Furchově díle jsou ploché a neúplné – vliv Sušilův téměř přechází, nevšímá si kultu Velehradu a Hostýna, moravského vlastenectví, úcty k Rukopisům, kterou projevil i literárně, obdivného vztahu ke Kollárovi, soudobého slavjanofilství atd. Důvod pro přijetí Cílkovy furchovské edice lze nalézt jen s vypětím sil, ale jeden tu přece jen je: jako názorná pomůcka budoucím editorům, jak se edice dělat nikdy nemá.
Petr Hora



Reakce na tuto recenzi od pana Cílka.


Vincenc Furch – oživovat nebo pitvat ?

V minulém čísle Tvaru vyšla recenze Petra Hory na výběr veršů Vincence Furcha „Sépiové malby“ (Mocca, Dokořán, 2006), kde hovoří o trapném obsahu, vykrádání básníkova světa a jeho mrzačení. Dál navrhuje, že se jedná o vědomý literární podvod a kritizuje moje prabídné literární schopnosti. Tón recenze je natolik nekompromisní, že se k ní musím vyjádřit.

Furcha jsem pro sebe objevil před nějakými dvacetipěti lety, brával jsem si jej sebou na Vysočinu a málokdy jsem zapomněl navštívit jeho hrob v Telči. Několik let jsem oslovoval své přátele a kolegy básníky a pracovníky různých nakladatelství, že by bylo zapotřebí jej znovu vydat, protože ve 20. století vyšel jen dvakrát (1917 a 1974) a vždy v mizivém nákladu. Vydávat verše pozapomenutého básníka 19. století se nedělá pro slávu ani peníze, ale z vděčnosti a touhy, aby určitý díl krásy nebyl zapomenut.

Edice Mocca nakladatelství Dokořán je zaměřena hlavně na mladé čtenáře, kteří si budují svoji knihovnu i vztrah k poezii. Její knihy jsou laciné a přitom dobře ilustrované. Když se podíváme na podobné, např. anglické edice starší poezie určené pro podobný typ čtenáře, zjistíme, že v závěrečné poznámce, obvykle dlouhé jen jeden či dva odstavce, je napsáno, jak a proč byl rukopis modernizován.Cíl je vždy podobný – poezie, která chce žít, musí být čtena a tak je vhodné pro začátek zmírnit jazykové bariéry, vlákat čtenáře do básníkova světa a nechat jej, aby si objevil kritické vydání. Tak je to i ve Furchově sbírce uvedeno.

Pan Hora se vysmívá tomu, že básníka kladu do určité krajiny – v tomto případě Vysočiny (výraz Českomoravská vrchovina, který vědecky doporučuje používat, byl zaveden uměle a do jisté míry násilně tehdejším Geografickým ústavem ČSAV). Spjatost díla a místa je legitimním tématem evropské literatury nejméně od časů Platóna, který hovoří o tzv. „inkubaci“, tedy spaní na určitých místech a pozorování, jaký druh snů přinášejí. Značná část literatury 19. ai 20. století začíná díkuvzdáním rodnému kraji, který básníky a spisovatele sytil svými obrazy a imaginací. Jak úzká je vazba mezi J. Demlem a Tasovem, V. Nezvalem a Vysočinou, B. Reynkem a Petrkovem !

Pokud na záložce knihy uvádím v oblasti Vysočiny zákres „bermudského poetického trojúhelníku“, kde se dějí vědecky nevysvětlitelné básnické jevy, myslím to doslova, protože nahromadění básníků, navíc určitého lyricky-meditativního náboje, v malé oblasti kolem Telče mi přijde pozoruhodné. Mám přitom pocit jako ze Stevensonova „Ostrova pokladů“, že podávám tajný nákres cesty k pokladu. Sleduji však další dva motivy – prvním je poetická turistika. Pokud chce vnímavý člověk něco krásného zažít, tak ať jede na Vysočinu a v Počátkách si čte O. Březinu, na Třebíčsku Nezvala či Demla, v Telči Furcha, v polích za Petrkovech Reynka. Pochopí tyto básníky a jejich kraj v jiné hloubce a zaujetí. A také jsem rád, když lidé místo velkých a slavných lokalit také navštěvují  chudá a zapomenutá místa a utrácejí své peníze tam, kde to je víc zapotřebí.

První ohlasy: kolega jede na víkend toulat se do lesů a bere si sebou právě toto „trapné“ vydání Furcha. Vrací se a září, protože příroda umocnila zážitek četby a četba odkryla nový tón přírody.

Při psaní se snažím sledovat kritérium nějaké vnitřní upřímnosti. Jedna věc ve Furchově vydání balancuje na samotné hranici pravdy. Jsou to ilustrace. Jednalo se mi o paralelní vzkříšení jiného zapomenutého místního umělce – S. Máchala, který se narodil v Třebíči. Několikrát jsem navštívil jeho píseckou pozůstalost, dvakrát  měnil P. Růt grafický návrh knihy (nevím, které jiné nakladatelství by do takto náročné akce vůbec šlo!). Nakonec jsme nepoužili Máchalovy sepiové kresby, ale hlavně listy z náčrtníku, který si vedl v roce 1918-20 za ruské revoluce. Ilustrace tedy nezpodobňují nemocí zlomeného básníka, ale krajinu a skutečné oběti té doby. Souzní s textem zejména v jeho slavjanofilské orientaci (Máchal se na Magistrále učil rusky), ale jsou víc věcné, než Furchova hvězdná poezie.

Věda a to i literární věda je jen součástí širší oblasti vědění, do kterého patří literatura, hudba či výtvarná umění. Věda jako podmnožina pole vědění není a nemůže být schopná vysvětlit takové záležitosti jako je intuice, imaginace či poezie. Pan Hora možná o Furchovi ví vše, ale neudělal pro něj nic. Tam, kde svým diletantským způsobem oživuji jeho dílo, on pitvá mrtvoly. Jsem amatérem z nutnosti, protože jinak by Furch nejspíš další  desetiletí nevyšel, jeho hrob by upadal ve zmar a Telč by se nemohla pyšnit svým básníkem. Předávám dál jiskru, kterou jsem od Furcha dostal, protože tím se pro mne naplňuje poezie. Zatímco tímto vydáním veršů prokazuji, že jsem v tom horším i lepším případě amatérem, Petr Hora svojí recenzí dokazuje, že v určitých vědních oblastech jako je český jazyk 19. století a literární historie je skutečným odborníkem, ale jinak že s podstatou literatury míjí. 
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