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se plodí
’ihfc Jeftti Jeta a JIM
&daý aenMe *
a sebe, ale mdle sa 4Whí«
Oyie® ?,eel : nwwlw£t takte ®IMtW vin?
není ftprlvnž.^tl pří dl non neanamenfi být vi
nen. Je Wflayelaft liteké /
v^e lidské
je nesmyslné vxhledm ke keinw pMt eet
piet t© tw je. o
tpovl$ ovtera je. Je t© rete
*
ll ta tajemství. Ihjenství Je realitou vleMo wistatnéW. ’iedinf
.
*
retaken k tajemství
Je Bbm. 8ato pravda Je wdhí«tMm a».rtlt
bea jejího n» oholení mlse sasúkmt.

ti Mní vede k nedokončeními řetě
zu trýzn •
pfírody ooudří / m to Je jistě
celí ŽlwMSaA USe m netiž 4
* více
jednou, dv^rňt. Jak naruzí aa bariéra W,
?ře?t t»u se Usát
*
2<ít lze bez oMzak, to
Je filozof! okr ro vrchné
*
muboee lze rouze
..
*
trpM

ťMteU
dílo j$te Ještě nezačali
a uí po ČÍM te msAt
ktetí •• vh doetane
lelM Máše
*
a trrfcé Jeho Itěgtí

kdyf oém HkA
v díle je anfla
■4 v hladu který zůstóví
tó niAy Je Šle teta
povfrAená sud všechno príva
■ 4toneo podíval Jean se do tvářa «vý?e
SlaldaSoBýa aoeháat které jli jsou, 1 tfe
dokonalýa, které jeltš nejsou a dal J»«

e» Write tm, ie btxfei e iHe
--■yvv <r ■. btidB »1 tíc» MMMI Mrt|N
a?i? -1 ttftf
*
WWMÍ ei nás (Ml Mt»
et Mědit, aaft et sá® Medii, Je t» all
3
’ 5í’ í" tw U’ ' r■«£'!».
A
■ ^ .:' ■ • .... - -1 ’ “ “ U ' ’
(
Cítím tikat Sas v týle eví leWy aa kern
el jtimenní ydtefe
*
4 V tam Seee >raetijí tr£
*
•Uy
icteié se ies<w|ily
*
ietm >veat|e
k peMUm 1 w®ei totote o»w«i»pltflůL3é?3o
pMmá©íň& Jflwiew.4 a vede tee Jistý w5et
tae&te ke kretew» >©«t«vli»»ll se na slanel
je paiedat a >e>atMi ae MAI stíat vi<fe«
$e4bta ifcrSenee ▼ leefetl haeke
*
e
ee «k fshůFi, vUÍ^ wd&W JaSstei
se, fiabrtná ▼ ne^ty a ebrasy
*
*
Je ta
drnká síla
*
v tmi iaee vidfat ee byefc Jeftt
*
seti etilat
*
Viúf® te eelM *«et«úl»M
*
ví ai Ml ťyeldKýeh, ale >MfVÍ
sil de»
ievaíeii. £ >tvími >Mlil naMedfs.
*
dmki
Je ®i a-dimje«^ důwdee i eílen...

Jim

Je to vltf? třeští kaltlhi tripění,
Bije talent! «M, že si tmrmje priva
laajlaat přilil smta z IJUtaklta "r>2^i
a ©braei tier
**
db eebe...
echol ale edllevat teyHumJlM parity
*tll bych sdMit velký •nír, který ml vi
nu Je mztri
*
Hle, rozum vytváří ©it. SHy
uak -51 unset ee ©pravda může etit trortau.
wit kali mraa« 4e i®«ura vytv'H ©it
dl-tý, krrat llflký, e»f«w!<á£ýt nejadléhalící fyslolagftekilma mzklaau«
to ta bych xú« peíržel Sae, abyeh aohl
příepH pH WhW Síle...

'laf msel Jets telil, asAel Jma pvftrovíivu tsjer-ptví av4 obylejw' pt<ee»
Již vis, ptoí a-M
*?!
*
•oob.y
WjíAřý^ lasers
bylo oá Ml pMMei» Wa k ní nap-itří«1. MliS zchytralé pto její vslet
*
*
JĚ
líVwli í®ohy, hle
*
fleny >r&véh» tMa,
pflrn^Nmíh® Meoe k radosti a Rlunnosti.
& Je ten dféwn Allanův. ♦•

Myl zakeJMní hus
fanf-m třepetající nebo blankytného
My^ v teneeh kr^n zabučet!
blby tfr-ný Mae
lyř v hloubl výMn zaMíhání
tywplB andělů
lyM flétm Wm
kukačky zakukáni
Jlyč T»rsde@h lesů
hl ie mhů v ozvěně hasneueí
Myl bmtot feeláka
hlas Sela zjíhajíeí
lyS vřelí roj
v konin-- lípy kvetoueí
2 paprdtíi slunečníeh
j»u Btruivr ’-minií
..
*
...í«to % deštní upmstřed plesu
a ni arnfc ehee kazí t wzlW^
Orfeus leda
jehoř žlvBbytíín se stal pl<S
■itraeen a s áno ten Je
s í^tohaii jnHeh eitů

le
,1®1 hněta a tvar
a uHltsst a *
.síla
.

Jiří Jílek: sochař. krosen >4. 1.
1:7?5 v řraw. V letech 1545-1'50 atvJiae
na AVI) v Jana Ismdy. Zemřel v Sobotíná u
šunperka 14. e. 1551, kde od roku 1052 £il
a pracoval. 2de sowbSřně s tvorbou sochař
skou vznikl i dílo slovesné. "Stylizoval
jsem za tu dobu, co íijti v SobotínŮ, sta
snad *
tisíee "dopisů
.
*
Velkou kupu jsem jich
n.'-psnl, ale hned spálil a neodesílal. Tato
má grsfoanmio je důsledkem toho, ?.e neaná5Í» neurčitost v myšlenkách a mám potřebu
je formulovat do přesných tvarů.
*
Své *
do*
oley
Z1’přemítaní... -fiélo v.dy Jorsm
psaní n-íkoHu nebo dialogu e nákém.
/
*
pile
v5nk hlsvnš ve chvílích, kdy su t k;ké one
mocnění nedovoluje "stát u práce eri ne
trnečkách bolesti
*
Slovem psoný^elí nejen
stesku po scNBh®ř»ké práci @ není to jen
steak, který dává do slov a svírá do ryt
mu. V neodeslaných "doolsech
*
Jílka soeha?-e se?ír• «ne objevovat Jílka básníka.

enato VI

Olomouc 87

enato

Martin

Buber

šiflut

O pokoře

■T
m
y y vy/ r %
víi®a rafchl
a ^reclwl. «*muoí >
>(!iné -4
ovó a Jafeaby nikdy
y’yitfa iwfcýyaXé es yym?u|« s jAtli ■&vratůi mbl®”-** a tt9apate»yateiná se to
nftj mfí vp&fe ®tór «• zjeví z naw d ale
v Siné totoHU * vSeehny W tiVJy a v^e*
z Jetí, ytádsmiat natoW
v&aetany
', ' '-í

-

V'-“*' % 1 :. :

Ví= ■

/..T ' \

V?

srv5«t š
prvky, z nlohý se r>H iwt vlezli wtoetí, a daob Mav^ea
IB Ttal
SHBaay o uatamat aUtító
Tlnsntl. tehe, ® |e -nžní • tots rMe se»
yrtvoM aik^r ni a
alJrly ne^p^raie JMimu « ví^t Bxpe-^etixJtíi w
•?y.‘ b>.aá jrotiem^ti* ehal *w> 3^1e»-'í«
/■■ ".‘/
y
* . ., - -'•■■/ o
grťkse ve-%erMBWa a a«Hiry og»$M ▼ Hi>
&■ bea^^áat Jako bytaet sWřaafl pdAvj
a tf&all Slirfu

^e teáy 3??diiw^rest b?t»etný9 trUfttet
který 3»etal rroto, ;sbv fej
ríjM* . iwé'H te j® 1 wvelín návratu*
c*y «® ▼ Bfe jatlaeftnaaf etíle více ®Mélávala a e3®i®Balewla a aby ee v kaMfei
we^i W®tt Bwráaaiíaí eeltal v© stále
•eaaetaifa&Wií a neeamSa^jlí mamvw*
W&maU* •ttwi Metá j«Mn®dn»®t a Mo
tó >t»mlort |«mi jelm .* letH, a *t>
®e atol tak narpeerte a óplel 3■Hlwlnýat
íe m 30
a asat v afln wlata
t^tSnS eHaÍB^mat, ten ^»bH1 m laiaise
00?? tv a Je fl9«MMa a mvr^eí ®e k W*n«
■ " i
» T , ;v ■; >v i ■ e\
že J@ m .■^• V w
stwramatí
m-W 1 Be itllrla stejný jal® on Mteay m5111
lEáytrr byl Uýv4. a-’kťb * tejný«'• ?-ilt rn^iwl b? ta být aa» »priva# je
▼Mt k iádý tem v-i-oí m
a
tuío fwu jeMnečmat Btota)nalévat, netál
ymteie anetí latoaalA, e«lalaje
pMeboťi*"
^sdlnjíel «e tÍS® ae^l®nalít jen sse

rd vlastní rnvahv. stolí t ndjntod dní*
’ to d pfivlastní etape& svá ho druha a
evůj vlistet naneto, twiskn tělní ani ten,
ani enm* toní Matli to til ne rabbí M»

'X>n ben ^ecnaj a nenlaMle se to v Jejich
Ftout ymtoze nebyli etn»?eat jto on,
‘rřbr jen rv«te<tobnvdí to, ® vid li na
M'n *

lítosti*"

le jtteet Blovlk hledá, hto v osura&Wn xanteed, a přete eodtoje vysoká
služba, letem lze utotedett Jen pte»
.: .-7;
.
.7
<;W7Í
MažaeiiewiÉd 4cony t^el mmímě stwiaí,
ale ntoll to,
Jen ve selení se
nvStea a whi<t2<ty» tafc «e i jete JeiineS*
met oevMteJe telítek v iiwtl ® eetatnM» ^tol Ste Je JeMntoiJM Mtofc
v pravák, W? víte ^sto Mt tre^v, a
tíwi více Jte 1 to»e dávat# * Jediní to
Je 7^1 na
že Jel» .idv'ni Je ome»
’í^ílBe ®tot ’bMíiro«
vlvajíoí to jí na etmtó mllaeti a pfijl*
ijíd na etranl mu-ti. *. t^c je tom ae

7 ©7
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7

• "7' :

7 ■ V..-11 7.

77 ■ 3.

, V >í©

M Mívat aííaba eo vylití v eeM |M*
Mv ale n»Bár evtaje BraníM jejího taftu
Jeůimlný yatft ®a Wl» a etjtaiá Jej.
Jeftineta? eewtemje "MleaU svity* <
77..

R®

!• 7,'-.7;:'‘

-,?7

7 7’7U

7771 s

n^bH ve awytóe Mett* ■ li® Je Metli
a MamieJiít Ma aeftMJí cítí, le Je
Jen Me ti, a tfe pronifeavljl to M laje
t© třeba
Wytaatí*
to .1®
J —7 7;%
Ml Mem arltto* a mW** ■
M-li aa Me Ma HMt jeM®& MMa
?
■
7?*«7 7 *< .1'7 -7 77 .»
99 nMM wMrttíh"*
^iMWvat viepeletf 3M wh a mM
v
3M
® vln, t» je ayetlrl*

wi»>y»
77
OCÍ 77©

77

7

ten,

.-..7'7V7t

H
;..

7

’

71^7 .7
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7j 7'7* :1

1 ev^ alewa Mfaepen Mnat cv*»
tfta»* Meet
Je aeMeM* *W>
7
'7
-7 ' :77 7 .*
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gMty

«lrf syn*** V >vavt< je viafc yetoraý tes,
fcáb Mtf
JtB nebe a ®ebe v druliýeh*
■

=X/..

i"’.- ■-*

t ^,-í... >’■■'.*,

«’;:

ten, Mi a saM ví* nýbH ten, teto se
---v
■"•=■-;■ ■’'■!« ^K9 >n
,
sobí, s® netóie wvyievatt vityi jmu na
atevřem nebesa a jesu m ©<Mny všechny
surety. ^vylaje ee ten, tto «« staví mpns*
ti drahý®, fedb viM nebe na vytlí® níett
>-e- "■. -‘1’13.'■’*'; Hí 3 V1CÍ'S ' .'? ■•'/M.
lakt®, msliSaje j»Me vSW a vyslew|e
mvl® -3-31R /-’I-- ”r^í 1 .
tneš Neslil a MMHtíbi *^r 1st lepftí nal
e st'itni*, Wt ?Wm M 3«w*i
eeial
MeeiO*.*
M» jfiAilB >e tes díla a tes iseteta*
ty, třepe M ®» a awsM, umí viate t»ie»
Wm» -/IleBry, tter^i mM> ® ayil«Bí,
li© e eete a e rrftj vlastaí leafc, laera
-.‘i-* -'3*v7j .'. -;
■■•ni,
nýbrž fe r©stavení, nenají ttla, je® plaohu; amajfí trvaní, jen sjev. Me siří a
vStí, stfmt g?e nepfeutednýs a piteln^is jsi©

štovta, MN0 Je itaý
*-*0 -w
0 Jetae ml šítovi se vye»toíe to se
•tial asketo a eávtottl se o< *>eí tmvto
sHto, aby se «M věnovat Jen aaeeo a
IMM» toM ▼ eeaaM* eedlil se« uMl
. . t. Ul 1 ' ..tu t ' ■
:< V- I
. . t'l." v" v hm •■■wl l tuí 4. UU :
tofila MB ftoÉ •toa a Jeto jeeto tottoy
toutou# aby ei M nobly ytoftit na Mls
* íťo ' l . u
" ,.nt rn.
t ■ -.’
. :>
Hhs Jtó® #miení eweaUa MraM eteNMMi*e
a svatsst m ninamila M<oý f|Mb
4e |eb» srsoo se setlhalB eMle wcmftM
a o a TŮbec aeMMl ery jáat a »*tfew
sl ataM wMveO e Jeto atoiWyt toato»
ya gs, ie Je acwmsto o4Mb -ohu»
tu
Je4«ra f|MMI flta » etoe a e>at. l'i9 to
;■ ■’ < - >.■- •: ’
uujt
1 u' 3n«
•topil# Be T?e@h.ny oé Hw will t
.,š.. .,• Pv.;.:.. . .
, '-’.til
f-rtt
eira a tníha*

ytoat totnmtoee pitoano bm# wď.oíto es
pospae toeojBeoMtoto tok ee to vypmeje

a vie nio*
■■
V; , ■ - J V* 9
ri
tAhnsu^ldi-ll m ěl»v’k M| neb® pf-ed
est tniil lid "4, >♦ •hraničený a **&ůh
do n&J nmůáe vlévat mu svatost, ne
bol Mh nemá hreBh"» CMpa»ll vlak Hovčk sán eebe Jako nle a t.drt® v soM npoHvá, není ometen, Je bvs kraste a - uh
'to nlj vlává. mu slávu*
Cleora, která »• ®áa líní, wnl Mtnl
ehVrd oi nMíená ctnost* ”&ni to nlo
vie utiri Tfilt-aí bvtí, aításí a vypoví.láni* anajáano v? M SAtré tueant* aeboo!iýMaít aetMovKAAuí, M^ourAovAnt*

a-r’•£'■-ná jako dit^tý pohled a prosM jm
dátská ř«<»
'Okomý SlovSk tok^z-e žit v ka£4l bvtosti u aaá rovoha a ctnost kuždé v£ci»
■ ip to .e ne hladí na ©statní jj&o na "ei«í*t
ví, že k iždý 31ovík ?sá rvou • byi třeba
1 k-wtřwwu - hodnotu, ví, !• *není 31©v^ii, >ž»í oWíle by 'vkdy KepMIla*’* l^rvy m
-’•ijvr av-^ta s© -u nesdLAv&lí dohionady*

afbrS
tole p'-eá rtfn etojí v nádheře
t*WH» vlastníte Bytí* ”* kaMm člověku
Je nř>to dr.te senné to, aa nikde Jinde n®rujdme. -ststo náne etít kaiáátoi pm to,
to se tkrýto Jen v nM a v žádnto z Jeho
bližníok* “ **£ůh nehledí na zlou Mat na
ší bytosti, * řtotl jeden etotik, "Jak toyeh
to nhl dUut já?*
•to 11 Je s bytostní v dueto mystéria
totory, mmůžs nikoho satrucovat* ’^tov-’k vytotovujíeí mui má IhiI^r ho yynloyuj®
nad setou* ’
awvinije so ten, kto
oMšluJs *>á
lifíinDca* WMafc mratý Js sstoyaa trpdt
vírou druhého Slovka
«tom vlastní*
■ ouze ▼« rtolupmlítoasC Je sjflMve^lneet*
toluym-l^ní Jato rosení Je spr>
wJlnoet. -wluritoMv^ní Jato bvtí Je lás
ka, etoi onfín tnoit blístoetl n^to uleaT»n touha to blíztostl, totemu líto »«$•vají 1A stou, není nie Jiného nelil v«w
?níifca na nebeský Život* *’*1, kto veMe
Mbe seeávUl v ré ji a byli ni eoumdy

&
ti Jsnu to Ulis 1 m ter>»
to arito* ** V 9*0*4# HA láafca tosp*|s
testosli a a»n Mslit a ateste# toto* o»
$• 4M ton vyMstat a wslitotona.
r- o . ■'V i . ■ - út
r/
■
<.•¥ .dít, ža Jr«rs *-a«n tohoto navolaní* teáfft
* »to vatoisjí litem tea svite míní*
telátek a tea gitew raněni tolaSji nežli
te oatotetete liátedte totem’* 2a tento 90stoj Ktomji i zrífitee to nán tos*’*4»
taji pfíto&tejr a ftetet tolfteai* tetnf atteter
ateí l^ei m isoa>t o r-*bbl 'te#e ^J’sevi,
tetofý napájel savana*to tolata m ttsíSte
neto o ribtei ustovi, tetorf smahl T»ro*
?-?• /’V?
;.... << r.
toto a « Jaho touhou no letu writoÉi,
▼ mulwto s ptoBl přimsematí netoialto
asttoků , 4iiit ter M moto* «!• ^-4to:a
nWijitotei aestoGranJe atofc Jen tertoeM»
ktoi« stoe*Mto mhle í vUBtnr* '
- >t 1 :.< . "J Z
. .'. V ■, v : ■ .to tey netorlo Mwta, a o 4 itote Mwta
k iW to so'tohu, *e ktoto etoji >?«4

tv>.4 a
■ vín, ten Siest je Iwt
WM>**
% swrmri, %* M«ka ke vle^i flw^»
je liifcu k el», • ta je vyiil nei jsfcáko»
11 Staž&a» 4«den aietr se >tal Mkas wWi,
že liaekt Kvd smůle pMjhsut dvi síly
lúJSca a vidli pled setou

sestyi Metal

k teka a Metal k liton, které Mi $M>»
meť?” 2ák etatUBi *®taflta*» 1 řekl
nletr: *<• >eiHS v oodllkMiní festa*, s

kteié ee soMÍ lita •>$©<! -noíllttaou sopa»
kuj taW idmrm

iluj kltMfee evífes >ak»

®«be síi^h©.* ■•.*elí§ smA, ie nfe* 1»
-- : - !?■ - d d:??
"n ■ '! - d - "'-d
tvrdí, te miluje Whe a smítaje živí
twry, wfc

le wtaví foietst sleva

• p?‘ed@.tfsS, ie vlastsí nm?^.
Wfei jeřtlile se sttete wMlí e<

•■oba, sjeMvů jei» jeMws stáa>u liská
k Blov£ku« Myt jeteeetee saHkal píed
8aille9«!» " ij syn ecj^xM ed k»bn - to
< 7 ’ ‘' „t ř - V lil
’ď£ld ,d '■

< M Ja fataa a® sMaásíQb Wt ahaaei*
Maatt *Waa milavaV* Ma W* Uthla ala®
WHff w wIM Maabaa a wwrtWafi a®
4» UH Mik®* krýraft y ®W naanf ja»
hvtu
Wwf WWb, • >#aaa su®« jaa straaa»
If Mfee
to StMMMf HR*Et Wyi W®Mt
▼ aH WsH alatwott Im* ateaa* y anMk
■?n-cv ?y, "il ■' '^~wlfíWí, , 1 ■: •.
tot» ^®ajhaMéSe» aa*SaarHl* UovWa,

< dife- . r AM
t-vto 'ua v^ a .U‘>
11 e la ti trůj aiuh maftYlUt *1* jaj
^L2£
• ',c‘ ■t*w Wai wpaleBewBtrf !!•
▼tfeh |e wan- SaU aS©»ryt a We f* w
*** trhli Rai, *Mt ®a YnlUt* a k* |a
aUa K*Eyt t*tla aa
m*aM> *»
•1 UaaU aama-Ut M*m aa ®H «Ua»lt
aW mhraall aaaaetutofc*
tat» raWl R*mI at fatwa >fat fw
Waal waYMi k wM aewlal Uka a *1H,
-Í
"’'i «
r>'n !v;< .'.I; .
Wfta aaw la Uiteta <£t atla ’sista** a

rtobi totofll ■vfitofti biasest "Wtona to
tedy m:
vie® litovat* * altos hide
*>to* *
Stojí to >toti a»M toto iHftiWi to®feel a ttottefttoto* různoto a Jedtota, to*
maluW: vss 'echinr a vůn jsMtel*
LA ska dje v IM* kterť* je vttti ueMi
Mto Jcdro tlivosvo.* a towH z > natal* kt®rS ja v&t&i na 11 pesniai jtotoetlivtow*
-• íebývl v pravdž atot tv>ry» to jest* v
•oftu. Mwt krytý a ItstW Mwtoa* fedHtot se vtowjící: tok Ji netotw
epaVaje toto svitou *o, ^ei» «• »^cto »>
toet'W', y Irluje z ’rihí strany* ivt a&kto 'nlluje aito* toto drahý citovat view*
Vt<oi si niVs'-jer1! ■nechají* tomitot «le
■wwewii Matt v eematotototoeti toUa eta
ze ©ebe to >w$.
ten* kto vie© nlluj®,
nakáže o 14see, nýbrd jen více miluje a
t'ik ne v Jisté® aswto e dmtoto nestaH*
t'ik ee ini tmiihujíeí ▼ ji toto smyslu nastart e toutoto, ule Mní
®e seto srna
• UfiltolMMI tototí* to MMMtol to* to to

'!3 J©
bytoetol, w neduje sfcrae JeJiefe
^■-’b-y- s ■'br
" ib nUv; yey®
waenf, BílftnXiw bessWosW*
beavýanmsý usoibrtc m ©ebe srna. <b Je
©y.M&sto v redbbenstorí: ’’ipívů-ll !•!©•
y>
■-■;■ • -tl Wb-b«t h i s?^ . '’lib
itt přijde na pmwe a sa£ne spÍYat, pak
1 on «ém- mate rrůj hla© opBt soxvedmnt*
a to Je tajemství smojertí.''’
?'■ .- i -■
"-X. hnX9 - • t
. i—
!.?•«$»#♦ a
na kteří ee ®4klA»
<M Mwt fiíiaseldlm* léno© není ©taest,
n^trt tew- Wtí» <«e to mrý rsvsl ř>tanéM HdtvMl* přlelotoí, 1© tobmlisHeet
Baeta&mí® od srrtí. i Mka*i5® «©, abr
^áhsjíeí m<?wléhal m dwthé, kteří by
tíké wMdl wo>el - na >ha a na HMt
a aby s?e íw^bnníVí-al, že
jon osewmu
aílu a íjůže pHepži jen Met©ínlt nýbrž
uby kat-W ©'toovídal a sasamval se Juke
o©l*« * Jeítř Jedna ▼&©, kteM není niMi Jiným naill výram nyetóiía ílfliito
nepotkat x© muelhi, to xsmeM a estr&

‘Wirtkjfé tolestt, kternu etieera
mlK ?
•
12„
vtM«
nepra titi utrpení trpíeí*
ftot nwraee i» v «vM tak, jra* se neat
tirat strana a selen jeto listí * reteain a ®e sny to tonů a tratou kaene a M*
■M JBtoW
arito Jato se nena liwt witoto ®e vila Jeto plíieBfa a pra<ň

tKuU

:.

'

■-••!«

M a tínat * taraste vq^^tta wBraj aane»
ea tt svKitaí gttotitB utiw»í
ve avts sra®it i^tvi
jenam’an*
tmu, pwMlcawtt.
* vn^fií $3át>fey
MOtHlg ktaií >a akntatatsB utrpení t*>
>íeíl» tOc vsálám, a |e pakmt* witk
MnáM|í«< *a oalnpwlíwte a Jan SMMI
w swluwtíviní ©kata jí v nalítli ©«elk»
Vypitví ea e jatara eattlkavi* -®
al»
.U-r ’'w- - < vk' u W. 5-"í- Garl% - -o
12.
jaj nejprve vita, oa $atřetoval k Mwta*
eviak Játoile ucďHlt le rána |HB araalta Je vyliiamt yewMl se • veXioau, klié»
mu a oídm láekau <to Hra ta a mtřab

toto ttototea* Přijat Je Jato evůj vlast
ní život a teprve v tu chvíli začal toopravny po^-hat*
B ttoto rwlajtolM, zjevuje ev^»

oi aicutky prW'M a J«lt»V vlecte áuH,
n-’?toi tonldí Je Ji sternu pr&půwdaí áuae
a atfvi se ;$£hmb ui w v^Weh aetatníeto
to J® -život totortóto, který J© evra*
valivý, Milující a pomáhají ©i- nezi li w
-I •. »* roven wsr&ultelný, oidaaý mzbto stí a tómveíi eeuetfedisý w své Jeila»Swetit uzavírají©! na ,‘iealáeh oe^»
w-ní sFileuw a
a v . tolí .ži
vota ř^lauvu e» zení, vzrvrtající v tletoz Kilim 1 vzMlenf veSkeefem ehtAuí
cht -. Jící ob. ^í, t® ť-« Je v v© ha, a vi
ti Jato to My Jto» ato dfivtrto ^MtMe*
Itotoá JaJ Mtot přeátto aM wtoe, ani
noto to t tole, an! taiy a ©Me. to tona
a ?maie být vyhn-tu
zaa® tonůie Jistot,
©ožil být Jeto to!4Wu, a nebe nenůie Jín-k, ne Hí být Jato zrmilen a etoMU

Martin Buber:
leraelróý nib. filosof. unlv,prof. vt Frw
kf»srtat sd r» 17.13 va Pvýenrsřu.,
r. 1938
v Jaru salted. B^remt fllo»»fleM ?mtro»
pelagic, vycháieifeí • u sní ehosaiilswa
/u'e'i i-5
*lnnou r, etickou atrinku r. íbo;un«tvf/. oexftle existetiolilní 1
tolieké ^slitelft svý® dialogický® whoro*
ret ®«B1 ’lov^lra® ft bohe® i ®ctl Sla^étee®
a světa®, i^feer W1 stoi»pen®w
e
vystupoval 1 DTOti polit, sloninu.
7^
Stella it HR tohoto ’•telstická*
ho s-xistfeneionailstu’* /n® joho *koncenci*
vySJEiha ducjhoVBfho >»t f ppnrv® u n-.s «m#->
toHiil v ro
1718 katolioký wdwvatel Jo*
aef Florimt kdy v áeho Wove et Tatar®
í■-

ní,

ly v pfafclsdta <?$•• Mfttoula ®rta»« o vy«B4
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revtllF • iWMl B mmv^í a Mt^rspetan©®
W |e kwetMBtní^ ■
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■ťa&tm hersií. . aU w51ss ’. .j v.c b-t
UlÉMI ■ W>*11 to Me SMff fti i tH
vHM BUkma svUftí «*! oím o
a o u.p*
1K r>b .

Kqi^iu
M

tm <a jaStfi »M4 t*v£e Srte*

©Btotaaí waňytewt o tn* 1» Wwiul

MaflM

BHteW
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A*

ib |rm
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BMMi ^mm mmbb

entfiri je, 9
Messiah -pleni ni
Mo owweal, 1 Htyft ee do Ml >1 let* Wnto .eminent je 4e ejíB neřádem et* MmsuS
psal amtlcíey °elý Mwt a Jato aeamrtalnŘ
< :a„ •’
■ Í; -hrsifé ¥C
-i
VSSBlk Oo ▼ t©ZJ> tí iíd '&> !*>l£Ů.
o, po
tmiaa oem Já® poezie / m*
>0 u,. r?f« '-e -■/■■'-■ 'O j ■ V'v
knl^cv* oiaá <• prfrnřrný ftlwot e príftě*nýn nm^Wís aátitfců net oeetafií na vío n*&
• nrií -■ -H .w • :;*.■■,■’:/■- ;!* c- MkMM Mb
no, jestli ten vfbSr
v?©ho, po
el
ud^K Msnfic eási, noiTO to ea n-J u«<'lÁ a&
•U < J\ ■ -í- . •
,
•
. ® ' ’ ’ ■-.
. :: ■ /
onlř, i u aímdBiGh in>loů« «paktv lorpom
kvantitou a Walitra ▼ poezii Jmu oe&era
..aí"/; 5M . "i:; it 1Á..Ú ■ -' HJI'a: t
.”'’‘a’X*Msník tyje v anovi estwvaMft J«to ®llo»
v nfaveniitl, '-^sí kaiaý »lc vypewat nSja'mu ta weeíi, W i© neryhoMll, ale to Je
JeJ.noSuché- UletBletoí*
. a>5 peol -ezmi mzař-Ji ji már než «a *»b
Stela, neat anod tlMba za$w iiovat*

v pateMtt lete ob Je ka&Sý Jiit? naft w til*
četl, aemsí být Md básník* < Rte ví a
pe» J.>ý byl ■ •■ozwiá v
te otepí fmadk
»i le -© svém *Ji»sriaKant už mnohl paát
tak piteUMcé básni, Jaké např. ’karedý sjev
M mb tetonoe KM, te pak vA m netahrd®
/při Jfcte wm naft wát o «ob víee máa*
leant tiky.

Bamtew ‘lil® Je safiaMvé i s MlediMa
-iRátonl® a výstavby poesie. Ja&K* J® jwtobaáhlé a tedy přehledl, Jedn.ik 3® telata®
vtai wtahi otolmateii a fWty* Wltatte
■ Ikl^d t/k 5a»n^ widíjw, >ak se M a Jak
eesé a Jak se neaaí apNNtevat vlaetttí M*
sen. 'ípravev^MÍ Mění Je ovMr mteS a Jeo

Jla Je wta tea&haeat agpjn felatiwí teto Hide stí. & ZflswS mmsřejnil vAdM. le
oů určité
sačímjí být tóríAhy te betov-?eh lesífeýeb plení ®e$ÍaetníB
vsteft
ipokuSenl vW t v tcr? najatou ntUveu v’ tes.
Je ta vMt wnv-tlltelné velni pM»>8«n5.
tarai • niati pmsté m u & e 1 aěco 4Maty
pretoSe saw-emut n- nř J íp veřejná oaote

nenohl, a paete&e
tdtoSř nepsal,
a kdyft it »ř»M& t&aM jl, ''ai-'Ol by «*Wjs
etaré bá?mě Ma* naaftvi&Bt* '<<*tóia>li ptá
če na WM&i atuobraaijo totiž MssOe ed
toho, aby n> svoje stará v<'Oi plni nesána*
vřel. Mean Ise vóafc opravit j»a v ton obdo
bí, v® kteráž vsnlkla. Jestliže Je Maník
nt jiný / posláním, utrpením, Mskaal a stMtni/ , stájí před svými starýni básnil už.
Jean 5 k» Btesář* Uní mchyby, že v tM(Titýoli lete <sh toM. iWmá docela -dobře opro-»
wvttt
Toaúní M«n.\ ala verMe s dob
■ los^rýoh písní ul oprswvat nsn&l*
sní třeba vdMit celý b avan, ehe^e-li
«Jistit specif lakotí válm horniny* •• « roaMe
•taM n*áy svážit >n je£«n verS» abyebos
ucítili jo jí spaMfiatou vé.M* S’sMe to být
ovíea ktesýtoll v®rfl, skytá* a wáalr právě
u - ezmče Jsou t4®vú ver^e Basté, 'ejrúsrť >
Meh toMtá, kterýsi aMsvedase Mt Mám, «!•
‘is k 4áý nesnírmu soustu* Mřoo eítíns tře*
ba až. k neiílení a mdbwto® to poMenovst.
Je pntvs petetatmi psexiet '*& dovede Mt

*

rm ■

-

-r

*

j ,r, .
v - 2 •• '

■

t'M
. ,

*

,v .

:

,

.

c

;

“?

M

’

: -r -o

.•

:A •

kteH StKMfis

^Ibm, t»at»

"W ttea tafc «•

t» WMH
fip&fa st ia lidM* ptsal* sifttW atia*M
.‘MtM evnOM - '■ ’4 •’ i .'•

Wfilalai >nn<o ráfe«fi» le lltftwt s»««te je
v A:

;-

Mi. "

>x

r -

bl:n:4 - %
^'--- -x/o'i

•

2.

< <
•

P

i-

Oajl tatesM
4WM»
Igr*/* h wsrewaM *MbM w^te'’ • vMh
•fiwfitiwt** 99 fitter awrafiMi sat m atfia
<2v„ <: M-’ iMs
MMQh.. ,

X7:»

fifit Ib alt fifitate*
;'Wti »|« iaMMh» «
■0

1

M~ 3

-

*3 It

XM

le .’M OM

U psH M@ JloMa Ml wwfiMta^La, • aesral*
11 to» mm i tWb te<a®

m WBld a

pct tří k M Mi • so to
k r?" . >z ' kz

III aa

a ífcládá waW
zz- - ". • k ■
■ .■ z--

aamylfiř wsaí* ie .1® is ot*
> arafe m efsll aa&a <brlowu

... ' ■•■■ ■

O. k ' - 9
. </> zzzkokhk

■■■t'

k

k

kzowto
-Jk.,.

'.;/<■: zz ...

k k.z k

■ zk .;

-

•

k -kr

ytat saAtal si a falelwM® »etw» tetesf
sel>® sbowI jasMItaWf a pM
. : . a '-rr ‘ '■■■“• :
mtof, íiýbsé

*brý a

^wsv^^dli'W a

a* to 1 s'amfte WMbiMhj W^adLs«rtW
.:

k'-^

' Jks:-

•' t kn '

■-,; ■

Zk

-<. kzt

‘

"-t

z*;

?

-k

Wta&B, Wmau c

e

>k

oi cz

Btefcmsae |m u tM
iaa^ÍR*
ajT.l
inA wests k sterSljh MUndbi /*«!
Laint MÉ -Cm., o Nil ysl>^»
crtee tw|» aa
kÉMM lam***/, ale 1r
aril >fl
vMl weitfew Sai®
Z'kk

’■

z -z-zzz' ,

-Z-Z

nk%

>tzzk ÍZ3

1

■ ■ ■•i
mu .-amfiery WMMtaM* a *>ylaý Jaeok . wj.;
man
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RMiMNi
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’OGhopil ?»4v dem< Zrůbee 'Deele* na medii
od pníisy, je pfvvtfta* jiiritel' » ale jiet*
tt*W MWfiinttl UtKl weali vyWMt obt^l
a cllev as - Bu tom pf^tov.PK o
<\& básní, n.7. nfohi- s?e v ťá-otsb'' WMv-’' -'nezi^
ovili
• ’WwlVe
MM* a
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Je e á»

▼ aha. MMV&Mt ^Mne •
▼ MwW,
i kdyi nmMy am, ale Je ta eWaha peát $©*>
M
• Jinak ee spoMÉlvt %a ®le. BeemB
*H ilmké a vtestr^nnA emleetl, e jMýlfti
se '■ nesním abmlrentůn vymkýeh lei v^tólmu
.ní --zste. 7 7 í-jeez hl orn- oWxhv ,1© wtw.
ba k to :u, užít ▼ básni slow w<4iylý* Zen Je

to *a slow//, nato aagsat la artaréak
Urvv t
<.»s> to -toto- wtoto'^
%, If tyto wM« a fata daliikh «lov a *»•
>tor >■■ ■ to to v-- -: ,■ .to toe to* toe letí
: .■■<■ c9 .to ■ to5■ •-to.-T“. ř
*tví»

W teats mi®t> |e mtal tó.«i1kat Sa 1 taka*
? total y |MMot Mat BMt aso^nl t4M0b
ml slovy jmMI
fréaa "atv^l
rtoto ito - toto/ -to .toto v . to<
tot
iii, is se MotŠe *ioe«fítí J\4n@teo ie
nubilewi : Aris ■ ■ ajemvá ns$soXa is
'torto^i
-rieii okaa% <to to m /- stoto^
hat ;-^nl mist.* to tady roawti&t Ml, ale |s
to obySojaý asstois a lajMsWl* ^fraaov^t
,.. .
; -'-vvitot to j . tto n -j.u s -

|| lotto.
•mx to "-to. ■■■*

• neátvira k aaq^waá■■ toto totolllto tito toe-.

to tM ’■'

Uwtl i v raezli toi nappit
Msafk
tanial^v
o kterém jeimstmaai a tw»
fipr. vedllrft wf®r»|e .arsl
h«?byl ani
réietRÍ wa<lae ani wlvyklanoo, ole
hladin.

OiMfcovat, to Jest prát pedle p evládají
cí ody, je armet. Je vlaetní áivná, že
na to
nepřišly obrovské zástupy ep4oe»
nů a stolek tiků váeeh dob až podnes. I k to-u, psát podle eebe9 je třeba určitého stup
ni odvahy. >MtŘ vítší odvah* Je rotřebwt
k tom, aby Maník vsadil na poezii celý
svij život. Je to vlartní velké riziko a je
nenálo t-.eh, kterýs nevyJlo. řeeto by ?nálo
být to rt.4.etíoh stejnýeh stou .‘oso stí už každám zřejná, Se jestliže Msník nevsudí na
lurtu xneele mlý žiy>t a eelou duál, nenapí Se ni o. o Mkam se t^k <*je«».
<4toý je potil rouknrtóho trápení aa pee»
sil t-ezruňeyi a m poezii vfttee? řatre* »>»
hodující, a není ni ho dna, že je to vlastni
pre Walav: MereOr Ženatý. Sen velal těžko si
vzraaeneae na Maníka, který by byl “BlastnSženatý5 a kterého by jeho dílo přežilo. Je
fiet trapní p^t>jstai OldHsIl kftlík, že ▼
lásce ezniSeví las pozorovat rysy parazitim. yslía BMpak, ie příživník je každý,
k<b se ožení a zůstane Mesficen, t.j. píle.

íak to -u rozu £ t? Když i» ilnera® obyčejné li-51 a aeibř&ne ee na tajoraná ?5Wl.-»tó, uvi
dím® ze tito nají
«Vi n&žnjeti k ro*
ztodnití'. tvorbu nebo svatost. *ato dvě po
volaní se vyludují, enad s výjimkou autorů
evngelií a epištol, váto o jo tu proto, eby
rorohl spasit zpustlý evMt básník aby o aém
vydal sváde otví. &Htee tors na sefce břemeno
-noh.ýeh, básník je Jedl® strunný a msí wůj
kříž z v# tlí Msti yM*M# «Ž jiné, £e p |a
Hvníkea vlastně váade a vidyaky. y-- tea
•e áít na ouéti, v kltomia tobrmlnS »a*
nty aebn v rodin# / zde to bývají často že
ny/. rokud je ženatý básník a zůstane toeor*.
vdy básník «at neaůto ani zdaleka to stát evýa
-ovlnrostea k rodině, protože poezie élovž*
ku toíiěř beze zbytku po him je, a Jeho isaa'■elství j© rotom jediným p-eetupkem proti
nruvnírau aálcom.
-ezrud ee tedy nerohl a lenil a Je$t 4
peát, rohl eo ov?-em oženit a přeetat být
hásníktou rod se tedy neoženil? «le veloi
pravd .>ro to toto, ?.e ee ni to nro«V nejo iu llo.

"*rdi«o ro '<4 vířit to^u, Se Jootlilo »O
UZ r?,D.‘;whx9 U m >■>> ?fn„ř ' Z*M/~ z; zz
'neenailV* fctlvlta, která oe od nM» vy*
a&ije, aůž® bft Jeho > oeadrou AWýhotou*
ůže yak být /a fcýviz mmhokfát za aetara
omítnut, a náloží pefc Jen na tom, kolikrát
to vytrží, než přoistano polareiot fit®stí*
lohoi <’: 4
- z’zž ."/c '•’» <
• ;. -sehnal**, ale Moník Je všechno opil než epokulu Jíní wzlafa /im?.enfr lldskýeh deiíV a
TttBÍ e® napřed smilovat, a tedeví, jertll ee
teopr&vdy nez-tillovúvAjí ui | ® n o m tó?.níei.«,
bvl Dears! víeBcHt omítnut. Jo
znUé, rřo»ýM< o ton a satHA ni v^te, Že
nejKmvn-Jíí.e. s® líbí £®n&a\ D®gniě J ko
-erulieta u ťotenoionální ®v< tec ov^m ‘xpopný’ nebyl • ▼ podstat! Ironicky > třeba
pat ®niov..t slova^ ”Ty mírový a zpupný llovčrče, ktexélo bdtňrt prol n^ývajl bé®ník«n-*.
1® iwjrodetatnljil efejsl bylo, že kny ve
3V<a řSciom ke středatn polohtn a k ntó^ni
nerady berou na ^lloirt vyjfeeňnost.
Ji
ného Je, kiyl ee Bljalcý wjímeinf rodí vín

r»»elavl, aviak to Je JIM kapitola a tu
boiTui osvMčil velkou no M esu a tógaítes
■total.
Volto M inspire®, T-Oe Jeden aůj |MM^
Je erotická. as! je to pravda, nebo atoio
Jo ■<■v.ue
onkrétnš /a v manželství by
taoiícrétná mi
lovat každý/, kom «e tedy -do stalo té milos
ti, mueel by být bláaen, aby o tto JeStč
peal. Tak zvaaft manžel ská yoosio Je obyčej
ný ro-ivod. -initoSwt tvorbu, na rosdíl od
lásky křeatanské /aga^éz a v ideální
i manialstaí a otoowké, je milorlní abetrakt*
ní. Mstník miluje Ideál, kt®rý sl baá vy ni41
a nikdy ww*B£& Wbo Jo pw n$to neáeeatl*
telný, rebo ba xahlédá na mm díl od jiných
lití rod wc&ryvera noideAlna* 0 tom, m vlaebním - a v >5el» držení eo ml® o sví dli t • nemo
hu nsát.
tedy, je®tlim .Mtna, ie
■io poesii Je ětčetaĎl , že ee searuč neoh
nil. sw Maníka to vlak byl jeho největší
kříž: ’'i dva mky, žide, rll Jb«h vodku.♦•%
-bývá rodil utrpení Mm dní ho, o kterém

g» t>tahNI ti wmie tolik m>®a3to.
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j«toto»

® vífy

je to wMWtotoS

a

M se tón, jak® tar ®tamtB byl
Jen MetwjB^ neesfcaá mky, Maséra antata
síly a l^taeky ta tato, >tetó tento s^ocibJ

11 . -'’5 r.; "i
-v
to&rtvu*« xdSe n^řlklad ®» <• Wmaaa*
r v
> - »e
va;
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▼y»v tiitolné bea tok* totateyd«két» Mtato

BesiuS >»»ts aM« jata*
W.®beBe a wé*
t«, oasa Mat a žl«®a w ww^aimsti, o
wiehá w mluví v Blahttóofímství* Vždy

lidé, teteM b*|Í rrlOi «il^
aa»
OMMmmM* >®Mb 9«it< >ak vy^áa®|í
wiSadníel, rrital a Mmaíai*
®vi«
. -ísi^

tT

Le

"d*

•I® • «bM» VI® Jasu daty < Mtnata* My yaAt
n mb" . "■
/-W’ •
,. - ■ n -. « 'V;
■MffMNÉtRiot Jm vfe^TříWssí fatal tah*
■■ V-<, -t y
■ ?ť•■■ tósl@MJíeím tén«tei jam <tamd nikde n®»

Seti, al® >řeet® jej jMJbfttata. *a aaealrai tab*
V .'"'"i.; ■ ‘
. a. . r" A-/. - ť uJ.V. •; > > --

nik n»kd® ss-».-%tnuný / a to spravídla 3® ,
r»ní schopen to nenšetaAní odbývat - Jedna
■ '■ '
H’ í
nV r B, ÍÍ Z '
. J-pí trU bohém • a 1 Kanletnůní vykanávl s
velkZm i o Him. «?• noirn®, Jak straAnř v®,
derpívalo p®aní pH sm^stnání esrud®,
řeším Babo aHm, a tato .dvojí vypétí ty
lo W4 sř®JM hlavní pří M mu
ns^tl tvorby. osul napiosto nedostat®’—
n* bylo
sdůrasař m, ta taorta
p"l 2<í:n4staání Je hrdinstvím* - supali jak
zvrhl£ darw^lapetvl to j®, kdyft ae n^kdb
peaním ''lví a nevytvoří nic. ífo^toX náio-lů
a Mrnik. raved, hlásal ev-angelte a muftasní hotovil stany. Jste t híti nyní Is® nxovnat
nbjvatel® &»ta epieovateAftV -yelía, te to
pTBVn^.V'ít w?lset 1® jteou to tede®ty nrmti-■i-Htciré. Přejmi je i jaká®! w5ko ní toot v
tom, ’e opravdoví Maníel mají aei^dlsC *a-.'etníní, satínn® nedvodnící
wého ynaní
ŽIJÍ.
tom by ®» dula mluvit mmhe a svláái.
o pv^domí ‘a tak dí !©• =0 svédomí, brutfe
Ondio ♦••

íTát poesii až
stáří je
táft*
icé < tafcík-* nawžaé. lisovat jato najul.idáí
klasik iroelav florian ovšen lze už do smr
ti;
o3 lampou eněha hlína Ste si
a list za listen obřicí
velkolepé a vleklé lasy
Vyáasé bez llsstraol...
•JLe psát poezii nikoliv, «adn;dc tvorba Slo
vka nřlaio stravě Je, duchovně a nakonec i
fyzlcscy, Jednak s určitým víko dospívá Slo
vak k syntetické-m pohledu n- víeohny vř
el, což není pno poezii y. íznivé. maí toho,
psát se M jenom tehdy, kdvž j@ o ias. -o.radiní 'lovfik wá o Sen psát jenaun zííáfca, a
s přibírají elm v^tea stála láíeji. fejen
3e má rnélé zážltžců, ale i ty se více
opakují, a je k nim
roven kritičtější.
-uk tolik tedy o EeziuSovl.
íjtonec *-azm3ův vztah k Bébo?an«tví.
"ámíř v^eobeené Je toklAááa za bezv?«roe a
Jen nenmzí
ti torna protestují. •♦ V.
edlák připomíná nupfíkl^ kantora Delfám,

který uší jak mu káže z-Ucon m»ží.

»a-

bytný sákon ve visa srátá stojí, totošný

se eákosea er^dosí a tedy -ožm dw» >ezruŠ
velmi dobře v"dil. Me cht 1 bych se
obrátit k áů»du Marníaa: -oeleditísa dojms#
z díla rkut@-5rsáho besr-Troe je deprese a
kladný srnu tak, protože Jestli není sale Mhucrost r mhu, není naie ba inu crest Mé*
ná.’, ■ není-li nenrtelnoct Ťa^e, je i We»
ka jcion obydojný podvod. Vlastním pre^enen
poezie je McMbmle t’la « duše / rxjaljsjíorosti x věšmetí, eysbeliaoruaé dv^aa prané*
ny křížek , a jestliže sa se v sel; v-' aí z&cliviw&ae / -Jakub iieil/»
jen u -r< ib íí této
-ticho to'iie»
-esiuSora poesie není ovfi® prlriitiva©
optimistická. «íeetližo je nřkoma *Vleehno
zřejmé* a po aapoisí Men A je stejný Jsá»
před nlt pak ta Meern nestojí sa nic. Z i^ezrišovýoh Msní Je mnohdy cítit t^-lkomyelnost až soufaletví. <e vždy jeúco otáska,
na niž ě.-ist© otporíáá sám Mh. '’řýpleinjh
■’ojm® ze '-lezakýeh písní v&ak jisti není
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w-n I « Mtett B MB

v Je. Už rs»t© Je Jeho 4Í1® íťí.bsříení<é»
hjektlvní ‘sIMWa etóetejí we vseeht©*
v
až í^® nalTO ?nýlit, a
Je mále
nleh jetKÉa s ^él tnete Meeító, kteří W
v ns-ií weell teuteáeM Aýb41i»

enato VI
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Několik poznámek k případu Sabinovu

Antonín

Blažek

Merit -slaví o "sproetten a opovrXenítodn£n feneele ad&vafie**, které J© >teja&
haMbné J4» vfaeeaí^a M»a

Že

"zrftdnost falde a zklidní důvdrr ^<a®
patrn*- Totwmvit líp» než že to bude trou
bení k to sledním muto mí lidatoja wteolenían/kiyž v toto touvislasti aavamje
nejgpí*® tu ty pato že z evangelií .tou
lává a &ato»vaf kde Je zrada ftoMfla MMd

Jevrt pmv'E®Jíeí konee sr#vtat r»-hbn* Jato
v jednri a listů - avlov:?ch*
v® cwlečenetvíel^ kde ▼ hierarchii *'©1mt stojí tu aejvyliÍGb ^turmíeh fteet Jí>
ko-to eaMtaase inMvidaálního eebev' tornít
Je k-Aždý dim arW zv- ován piViw^í-n z
hiediása r>Mie pamtaí t^to «oheiu:.:.i »

liaoraaé eti| tomt kd® * Je t esové perašení tonstatov&m nebo tMba jea p; edTokláMo. Je postižený objekt zavaaovía k odvě
til kteH Je spelefteaeWln aaiaSem toMeé

nraVBÍ hodno o®ní •
Ve w rové literatuře pro takové eitua*
oe a ros roje mehí&fee ftotaé příklady, boka*
té Je v tento m^TU Bejvéna literatura ěpa*
n31*á, svlOt v dílech dranatiků období
litého v^ku, ale Jeden z nojdrastidt'- JSíeh
obrazů těchto Jevů vyti®Ml irosper értrséo
v novele tao -Leona 1 V, kde otec •
rorsicfcý venkovan - zuřtřeli ového deoetil^
táhá «mi, Jediného dMioe svého i^éna, pro*
teče sa u$Ut» udal detníkJtn araněaéha baa»
Mta, kterého předtím eáa ukryl m otcovíl
St.itKU*
•loven, srada a všechny Jcvye kteM r ní
souvisejí, patří ■'•.esi Jedroanaůné aegativad
hodrocem Mny, pro které lze emd případ
od případu nalézt vrev^tlenl tm, kde stojí*
S5® v . divu aat lovcem, Jsnul Jsou tuhoví
Siny proietaáay, nikoliv vůdk oerravedln^ní
31 exkulwi,
Mři v twdř abinovl dma roetojlw před
otdzírou, byl*li udavače® /a todv zMdcm té0
kteří *nu dův ovalí/ , nehol to Je nade v;iech-

TV •-oehvbnesti pnokánaný fakt* J;to spí a®
nad otázkou ne wdstatě a afřa Jeho vlny a
tedy i oprávněností mu-du, který nad nfe.
vyřkli jeho mu Jasní ed wiuSujíoi áablm s
ntioda*
'' ■ ’
‘ v ; .J" ;'2L ’■ *
?a Jan Than v komentáři Me kniz^ mátaní li***
ty 'arla abiny* kterou vydal r. I*7* w^o»
národ bez msdílu vrstev stál tefety v ’ ? í~
Ml mnMI proti MNMMl oentralistiM a
?er?aaizujíeí vláW. ^ejfsi výsn^n^ a pe
tetímletó stninee t^w-du nétecpeén^a owáem
’■■1.
.r.tMi -p'ir?le .
'■■■
" • ■■•. >
nt polloie..» ‘/o MMM téts tajné štítní
jtlleie tft v|»u5ný dlaň MMW ■•MM*
í/Ptr^i * ;'-iu
'i 7
sluŽMeh, w léta bral od ní prsividslnf at»
sídnl Plat, ío léta Jí dával ústní neb©
sr<né správy a tábora HeSké ssoaloe*
shon
dále pluví o abinové aaakmwl^zaestl ah
Meatýd^eeeti w véeoeli aravaíaft 1 flnanSMab*
. ' <?
.
- 'h
"
V-?
lostl, které ha přivedlv d» tenat štítní to-

Hele a ulr ov dy ho v rich až do kataetmfy
, ba zM ee, že Jel tě mzdě Jiíhon zv.áije i ’-oimst,
by ■<• spoluprUi 8 rol i clí byl ibina přiveden *z důvodů vyiM národní řtrateyle’, ale nenalézá
Mdné wumenty, které by tikový výklad po4»
roMly, zvhUt když ani aMna »e takto
nikdy nehájil* -ublnu ovšem ve ^-vfe li terén
ním lie ® tikovou noirnetí pracovali v 4atn
kréle Václav,, Jedná ze tří v.-daných novel,
ve které byl nucen kvůli cenzuře přepracovat
-v\J »-c4.n u.-:lPit Tostsvll vedle kata, kte
ří Je p» tam ni stou děje, ww -daže -artlna,
který pv?rj M?wetí měl nashromáždit eo nej
více pejyís e ve vhodná,- chvíli Jich použít
na '•wiWAnta pint! mněný® eizlnedm* lane*
lav ''Q.řflfc eft z díla, které v*ršlo r. Icli,
vybral p» ilustraci >ablaov>ch rásora z té
deby tento órwein %«»citine& působení da
leko nedoeaMJe nidemmet nalineů. V erdcl
naíí otěiny whytují se ftervi <3o^cí, zžírajíeí Je.., oko 11 v zlého povstlo a ěkmdného nfecs, vidy z mynll nějakého zřídce nebo
(

edpaUfitč* neb
beetoMto aneb
alo^relník^ obatelnátof »W s eeoh w$la* t
t .k to Mm napni* ••
T
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mvýn obranto konstatuje, ie
“tento
tonfldentní spisovatel a pntitabitaHfcý
eďtejář bůetáwá Maým na&itera na tile atoto
4a* a "ta ee sána* ani w arfto pfmýilivfeh hlavúeb a ,r.fípaton babina* nevynamalt
7/
že S' jej narotfetol*
* aatůitoto ae tan. : ; '■ ‘
- 1 ■ ■. 1
fclnov* fennfldenstíTÍ a 3«M nravní soud ja v
tento boil Seánoan^Sný. «le SeeMlie il»n
adůToiaje* ta *»e |e arami tak wetíwř
>Wt»že
i4m4 «M1 ktMI ^K4i teMy v
otasiel a wba®a|e v nte tety pMetemi w»
nolltu • wramte 1 710.11 tichého • Seto* eeliatvnet* ns-11 ábksoneo stabilita -Libina
^-... , .
'.-:! -< '-nr.r”Ut
r - ■ -7“
v4 ^le a ufeanufe, ta ablnew aib^lení,
“tak
byla uiilia»t nebylo twveiená v
stjaa atlety a etitoýto s&eai* fa ta ▼ ne>»
sprostSísa mysle slow tíh politický, a $ro-

toito Je
aal ne tak toW W ^ra*«
ní Msto tě jato fevMwst totoéto Mtora,
zdvitoo to to Gabitov* edtaleM ttoev*
oa*i tSfltny,
aasetoje dl i »&*••• Je to
atotatto ’Wlés ablnovýn tonfVtonetvim 1
torealletl otýni arwry* ^alest ®toěrů plodil
la keaTldenty i JeJieh vylutovade x námda*
Velká rayel by e saHtoVi muMla bu-1 vsiA/
koryto, aneto by o b&i viděla,
í® ■ v : t"; -y(-. í /. ‘ fy - < ' --V‘
•■®r
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v ' ■

re®;-

■:> J. ■’o® - "■
n>®' - ,;...
•' , xi
y
. \. p-J ■ :.:■■. y i . •■ •
y/y.
totom způsobem, Jd^hi ee etolltUa věe *to*
bimv i *oi atolátí M«#tofc t imíyu
v r.
kdy* >»• Mfl*mdaí tribunál t
který toMoi ^rytoatll * aáreda*5, hleM
•OtotodlBění totvěeto* míaěnía tojvyi&í
rÉnjdní mto rity w yěeeeb towkraeie#
rbeey který to itotoil to*^i n®*li *B»
tojeto tedy aleeto® yytoittooí ^toiaeya
**yMto*a* /Býeto to vytýtol a»ls<H?io®t ve
totalit k ^imvi a totoim to, *e eelý

'u5il mi kritiku J® -aléto
za Jeto h tam viska a postoje vůM Sirovi
to aatou toto Joto litsráraíto a kidtlakéto působení/, o mlitlekýoh a mesial nich
vonřreefe toby v sáoBm sto studie nwsal,
Jak je raj al eh^rakterl etické, le pouto
rtohlÁ.^ení émdnfoh listů o ablmv^ * ra
il toito spě Islnosti vto*tto« M» urBtoss
■-■<’
' !*?
.
v —v
“í„
to se -.Mrerř ski®ty týk^Xr ati* .rtwp to
rywStluje
vírwi a ^v§mk tom*
da v tostlwat a pr^to’slwvBeet
tot*
rixlletlky vůbee a př«d«rií» otoXmstí* ta Ba
ptoklátoMbi Mrotnlsh ll-tů stáli MÉtt* o
Jejich? v-i»»toamsti a toto to blaMeka aatrlo pjc^vfe.
.•>rtoeto sayel pus sprwedtlmst zmohl
aeetot tos pov^iamtí aM ftott te se k <to*
ttoH pMpato MM 1 MÉBifMtaÉ Hat
hratge? ^toadMattt ktorý t úwdirfto m !*•*•
lS7ř aaUtoBll ®a Blew trltonlla, ttaří to*
mílii ■ abim k ORlfitoael* ■ránr tedy 4^ea
• a J® v tto* tolíh, aeeV

zuje list, i®
babo oodotízal zajis
tit sprw&dlrost neepravedlivS oteuzesém
redaktorovi Vaterlandu /byl |É» <bsef £*»
íourcSc, voskovatěl u Megrů a pozdi 31 univ.
profes rj .abinu vedl r. 1-70 piotl lišta
nroees, který vyhrál; pfedsé tera spera tyl
Slánek ve V&torleade* ui®»r®ají«í ?
1 rrest agenta policie - 'VlaeteoeMho ftpehouna , který wdle listu p.wbí v ha^efe
Aeských kultumíeh a rolitlefrýeh praeovsíkú# abim list talsral, rrotat® všechny
uvedené sfeuteBmsti se sdály ukawvat k
jeho esaM a paBwwmily tedy JeW de*t»««/t
pw
V,-J , .<

;

rbee yeéedew^ wtafiajs refca4 ...
.., ;n ní ,,

v
■'-.ábimva pseessu ptoti lišta snap1 i rr.ir^i i ':hTl-a tedy nespr-.tv@-:’liv^^u «>»•
sudku 3.xbránit.x/
d deského B^eienalism té <%>by lze
evš® taflhs Mdat objektivitu & uplaW*
ní spravedlmsM
taio |de o nápravu
Škod, které byly xpaMobeoy bteotkésa tisko*
v&m orežmi zrovna tak st 11 aůleae pfltů

jmout předotmi Jednotní oponice v?>«sh
vrstev národa vů51 vídeňská vládá, Ják JI
předpokládá iho n* Hnejmerilín u ‘eaM pra*
oujíoích ve štítní správě, na váeeh úrovních
rocensfcáho ^eehanleroi žíle /a Jistě takoví
byli/, v arnáO, v jolleii • tan váudo hmsimX—
no vodí® o posláních nálad předpokládat i loajilitu, » kde je men, na kterou loajalita
přerůstá v .ktlvní i.5a«t na politických prograneoh, jdoucíeh proti Sestán m rodním
sájm&s, 51 dokonce keloberuce s jejich vvteoluv italik
-proti tonu jednata b hlavních rvsfi .-s*
birovy žlrotuí dráhy Je Jeho dosti nele*
ujali ta ď: o po zi oe vidi ©cl. v kul ti mí pit*
ci 1 v člnmsti politické, o dle *fbe»a práv > to přivedlo ibim napřed k Saetýft stře
tám b policií, pak
věšení sa podněcování
rov. tání v kvčtm 1-0 a konedn# na dráhu
policejního agenta - udwače. a rozpomst
Jeho o®brosti a slo&itost Jeho Uwtních
osudů nileMtí ilustruje 1 skutečnost, že
v srr-m 1^7 - už po odhalení a výroku ’ tri-

bunilu" • byl tento wlleejní ^«nt eto»on®n
nlneatou r® letos mto ▼ í4to®iM«íeh v goto
seen pmti týtoníto
Jeto! byl Sabi
ns gtonv • ' re^s&teWBt to vtoMÍ na 1 al»
sí® a ke ntitto ISO nlatý®h « kmee* "Byl
to poslední ttsst", píle *abe®t ‘*k ntal byl sa
tóliu Mamaen w wfe|to OaM viirti
své jako optoUtol retoktot píšící wti Wlto
.r, i“< ■ ■ ■ . i':t
'éjí
■ líi? "
fftfe ”10Z
• '■'
im piš® MÉM
OMI ■*
' ./'i

i

# \ > '? 9 ruH

r: -i r*mi.

lobou pi®U t. Orég»TÍ a ®wl«
mtotoft >M toud. -’rtf: v 1.^?
v ■•■Alžíru
toto to totaC >» tokresleaí
-'■2 2 22
•Urov cz -- vm, - i" ’ \ ■
^blna MtoOMb -Wto M® n®|pfW gOtOto
míní jolealky * r. |
.ah
kte
ré ototelF Wto Odbito IHriMMMk ^Mltoivf®ii ^®*
aemíah písní, toys®
w tok
vil : n: : s
-i 1 ol t,i>
. ‘ r n’?n a Al
ni s 1 i • »lkfl **slavtom toto polla®|níMi
? M til m i

'

'. '1 ..'-e-

a tarftilhta ^wtlpMvnŽ
••;
domcen, obreh eruetll vlwt
sa etalmatf, teteii m* přistaly, abyeh se 3&~
M<al oehmay aAkenů«»«9MM ae pontu Ji t
'.'/l; í
i t’ ř> p&apvéi .r. ÁuSera,
r.

■

p.,

7 7«%

: í*v\

,r:<s

MUke«»« apafcn|ly la «hil. OKgr a ataiM
trltantl takty m<11 akta, Jet tyla prav'-rj*
Mni ukradena a alfaM rtfiletratury* '****'
V 7. Čísle Urtfra z r» 1> <> » í«ýscŘí

J • ' .. ’7
í»
O t
■.-<■'
; •
■ iw teteaf mgaje na fe|at»n ’>• tMlaill*
ka v fwntr h*M» w tet
n.<a k»»
itttaa Utl&mit ala kaMktaar** tola fa Mta*
yána apráaa aral^céha wliaalaOMi SaMteleWt
■MiMIMl a ^aaa Wmflaat a litwtl*
ééi knlktlakafl ^uaiatBWlt tetaaý aa i^tra<k>»
va rea^ctorsM Bafta! a<3 r»
v^vat I*
wlttQr OWaaů Mwta* Wála tlfltea saný&lM
WnaAa y lét' r. iaia aa ta» ’Wy list pta»
tasí da vlastníka nfkMa a trrale ne usadil
f
vtó loenaaat u
T-<v:.; vif
,.L.o. íl:.7?" iW’ r.. 2,-^rr
■

' '©Vi

referuje poli ©e jsi ředitel dtauMe <ww»
'tovi tak, že > ho plíny nutné usoly rtroatotat • Week ee kloní k aá»re, že ’tnu-

dii deninrovul abina a uswírá
?»>
ndnku Flaw; * <e pak >.a svodky žasné
hry literární, v níž ibiaa přod áeekeu v»~
Mrostí bojuje «a nfcoo, ro stejná zu pe
níze damnaijej ie pro n&fco zápasí mladf
básník, kterého ©n udM a Měí - Jak vy
soko stál stid Mm prorono&v.^ý typ zpáteéMika ^akab ylý, který Jde *a wýn tesnaexw
vatlvaím literárním ntasrni reetlv^.*.
■ro,,telte raetí. babímu a ^akabm 'Mýfei
/ tn jmu Metra
llrtn* SlkaAaí yeetavy*
©vinu XX, str«
i»ss»
i kde Je
v"tM zásluha o ni rodní kul taxu, kde « Meh
dal více roto-tó a kíto z Meh v prmrO todrývol smžení o svitné?’
I «• t» yřeee vituhee raehl -*rbe® v r.

tvrpe^t © ^blr»v< díle, že; w|eet eminestal roraruý már eiec^ jek© syiM ▼ nej*
rvzejslm a naju lechtllejžía slov tSeh
■tretau“1^

neoperu^
Jíl pm*
niká hluboký TOfcjor nezi činmstí ®pit®v tele, tri tiká a pobil oísty, které »®
pln- oddíl l-dto svánu iiwtninu wall ní
a nyslu ©vé mristence a k to tou junlmje
4to?«i své to oltodláni sloužit J* zájnůs
a -potřebífci nátolnía, tak předwMn uríuÍ,
a nezl ©Itižtou roli oil, vMy a všude v
historii vůM ®aHní přim>®n5fe mHůvlrivž, v can ta&fa nátoda v tooMřství
pate roztodn nikoliv pMtelfiky nakloftaM*
.-■ .ntůrkow vysháaí ^ahlaa J jko ‘huá a *iév čusi. x&3onidt$i lid« aení ni®
ne>Žaéh®»«« .^aan v n&*
i <to®t pýehy
•tát o kunfidentiHu**
to wl z »(M
Fsufit&««« a w1®l
opovílliv>«*
ti 1 oni «traÍH>u hru d řest, |iž ušel
rnáhlit# -»abiua se Jakr.i vAdy^cy ocitá na
naJzouM .požni výspií. v dobrfa i v®
né%|»««áid®á ayvtifikafl® nu není ntumsoU
«Te to nui tov tl»u přilil nnotoploSný, ntó
aby jej stolila toýnut noriliBtní -.Xto-*
praostt*
pilpýs ©tiústóbn syatifikátorství

ale neotři st ízlivý odh&d vlétni oh ’©&-*
sostí. S tis se potýkal v literatuře a to
’■•■ni Vylo oeudn# i ve Spatném oboholS, kte
rý uzavři a HknannMU -ě ale v soteA aM,
s toho re zplna vydal. ’1«V
*ub, který nás dMí od aafelnevu olh-ale*
«C a "eoudee” sad nín, by mH sele draky
o nfe zbavit erioaí, které po zveřejnění Jsž»
tajteS Slanosti ovládly ®euousníky a zuesnadrdly Ji”. tak <tel vywvnat ®e se ibirou a
z Jeho om&a vywáit nileMtf mSend W
tadbraesBet*
stel . Ablrtův amd Je tal výsluníeí
terů,
působení pfeeahaje jeh? lobu
a riňí
fc nalíra dnte. Hťtíh zde předevMk
«li waaiekoe ve grolednostl spojenou e vi*
Ikon oáhoviťtoostí za rtwvnost teaBdiI® Jeho
51 m . to i tn, »>»11 ptávS tea, kde vyb
ila rtoledmsti dávd se v UvotS vést mtan<fc&ni SMorm^l* ^Vto T»3«.d-’iVky m ítoe
vsdllaaee a tvare® « wlMki v enM tío-

vesn&a * ust .vito už tóe Mmdní obrození.

když at&rénu v tv.irůíoh a živa tni eh omí&eh
,V1.Í '
' X>V Ť -A- ,U i - ?.;poskytlo S«flH QilsiQfti atftutet vybrat
«1 ytM v nich vwr eyOt >w jeMefe w*
Stoto' ■— “ i
-I*‘ '
’'■■ e , ■
jejíeh tvorky* Wb m tak um aXuibou
tajné wiieli y» mwhW * vémmf «jeonevířil trati el, ke které sele národ®! v-.teí svazuje eví vsdMaaeo a ie>aém ty x
Ji
■ <ib ' *
: '■*
wvat HkM *
eplee^atalo a k&eMkys
tn.dlcl utrpení v bídé, tó.wwn viáfe w
ott.
yim 5^edeeiia aa ^ratBÉi výwll
námda > ev&m velká i emu Mnmetí
fldeata totiž
k vytwřeaí
» '^hbAAm a&aHb ve
v ť?
■V
, •'ř :
*>ži®et uM .jit mMle aleepoa »M»í «ra*»
' G <-3
í:j - 'to iv ? :4 toT» .»
'. . ?< 1- ■- ti
li vm^ítaiwetít wnlltvaaí vSak s WBb
"Í^- . '
: :
■
■ /ř-’.to
;w
ré je diU od trmvů l»mny -'u5®dníkat
nfbH tW atelika etupíMcy* kteří je přee

Jen aiuvtó staví nad řemesle fikla a
■/ ve,

a -v.ieM-

'Qtt

:d .elh d

‘>d-

ttte s Mělníků edradlkaliaevtaí Seaké wli*
tiky V 4hM wlevlft* 1>* století, kdy j»litlflký radikalitu* Msti tato!
tiky
byl je neusp^iíeh v XkMtfSMft WB a V tito
tobí, které ytot aí sletovala, aostow^ sakiw*
se ván retoJrallmen mwllmjíeím, savototo
Jí eis sjOe k aeutto © 1MWI m* ke kan*
kretnfia wstoJM, ktení W mtai vyžad&v^
ly oaobní meaowkt a ©Mt* SAinv das.^on
částí ffHko díla ?Me>M k vytwtaí WB»
níto klimata, v atal ae í
Mnmei wll»
tlikmi stála i^Lataewt vyseká miwaí kriteriu, o fo pMsayWto seuáa se m p<k to*
stuio • le Wive taat káa Je edmwBeaa
30Ct . ,'
■ - Ikv t V -.yvd ,u
v ■ /:
yok aeMa vyuMwt a vwfít» W^» tm
je m&aé smilit Slev^a» odtod vidím to*
sakovat 3©učeM se áaMseVu amto
k dosS*
ku.t.

Poznámky:
1/ Uewt, a,
otkání « řílosoťen,
rita 1..B4. str. Ill > 11-*.
/ BaOiB,*7., ová »tlantida a 4s«Je,
Lyaha 1,30, mtr.*5.
V ihon,*., odlnnó listy Karla -.abiny,
Meta 1-4?,
n,
V Ibli., str.^a.
bld., str.^l.
■7 ?15ti£,i*, MJlny Saské literatury,
raha l-OO, ntr.-«'4,
7/ .'.untůrtofá,**, a ří operek k ablmvý^ obra
nám. Xbi Ktari 5®
slow 7 tm.lopls,
dat. l,a . »tr. 14»
v Ibid., str.1-1.
W«asa»yfc,T.G., ty-5t»yí rewluo®, >raha
str.li•
>/ 4*00,íe, Karel í-.abina. lni i'-aše doba,
roS.II.,lWt»tr.TO5a.
10/ Tbld., str.7^3.
11/ ^ýsrtr, ♦, --Hpad íi aMttW. Int imír *-11
ZljA^t str. 4^.
1 / VlSok,^., elt. dílo, str. ->-íí.
17
J®št# pMwid ablnlv. lai
Lumír UI /IZíííV, Str. > .
IV rbes,J., sít.dílo, str. l .
IV ÍUntíMR®Vá , , clt.Aílo, ťtr.l --Zn.
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sisl nil talent* tot ío
• M spHe4 to to to® atotowttoy

vtip* jásá teto* ntoto ;eks»t to teaito by
byl nfid tobatý - ile MtanS to prwtou,
to atoMnS bdeadted ee aatoatta tateato*

.. ',’X^ ’ -.. c u :■.. "
'.../■■. (.U."teat. Jd toron pirn pllbčb* * tajte se *b*
to aa tototo vtoto ’talent to tota a tton
vs«it ktoto MBteo kft !»&$*■?• v&toaar

Mto ukm-^E7* ’• wto lili talaat ptoártl*df al® nlkto s® sraýlí áloutot mjkr.ibtojl toto *to ptototlat* tofto m >aataa

a Joto tolf mi piaMbnto tolto
cena
a laz-pll $q g® wto« roto to rlt to to rtoc^
to to tato wnltf' aika atoll baa teMtot*
aahý, ® dfctl si na e3J okamjl*
íác b7 wlad nsnSl být pMlO ata
•rou tobu, s<ta w& 'slsto* aai Vr «• ®M
mrodlt w sraba
v '>atala» teto »t2i*

rý I© we auaseML mbraaft
v aMlaii a yfMfcltaal by Je aa Moyal*
k«B v m»t Jate by a»aMt m tbrabýM
tounMfab naat* Wbv by aH být tfotái

’•
■’ “ ' ' ■"' -IP ' .
.... .ý ■
■
MMt yeate •Hlt otce, a meet ®dl»v.
'
:P» ; •. ’ / Pň", 1 '
’. , . ■ ■ ■
1 ■ ..'> • c P? ■ ' ■ :
▼ tojwi
avýtb třiceti latt s tat^l
a ctrf&y, ktafí by m neslil yswiky a
ftbíMl be» aby wtal« a tetaft by mb aa»
M»*raH
* aKlti* ’*-i?by tt*
Ms ySsahaa UM* M*
M BMMR
• a b sH loaaatflCÍWy by
n—ayail ani bb»w* ib by byl afi$ia&»
ní B&Mtsk, a MbMM mat bft yřat«viÍB
srlgi^laí*
žbwM by ee abarat 1* bámtb* > naa»
a«M, nmM by ae ynlbbst MMm Mávni*
"na arKm, nebo vllvnPni UJÍMna bia*
Mni* ^ataja «BBb» trabů btatbů*
na# laaklra ta»le&ime carsý &>»
?»ák a
ostří tiájfcyt #ní Jt»a J^bc

Bpl, waoaí a plní warn, JIM £roa pra*
ty^H* * vHeM
M roa
x-x b - ■ - # xxhx ? x; ■ x x-'
meí wtliat aa »to iMÉto
Mailt Jlřth H&mu 3> je
«luhv»

.’íekvapaní, &9 k^taý 3t© vMohro, co
Jste napsal, a ie ta kaMf bere MM,
ba ktotor tam tak bM» t pak, va.Sa fM*»
*eaí«
vtíw kafí Mat vaM

&a>l n-’tedb řafcaa
pře nato proti
> ani, kterou Jeta napsalt aítíte, ta bj
P :s
: :. :b
9'1-* '■ » -"■ '■ > % b - x
sf4 Hrobrtí*
Meant tuk tMta
«rou ppéel. * >ae bolení Miks, ttjFf
b ?■; - 1.9: .9 9 9 X. 9' *-. ' „X —-X X ■ 9 *
Ficrť’ oohle-i omby, 5Í? Jž?ta W1 takta
> edtetwmk*
^y©W» '-1MI tcí>:4 Maníky, rpiaina
oXt t.ibl wlkó obe^mtan. ■ í&ble Málo

• Wtroaa* ttoil
.í t '
jwtr* SM 5«®

MM oyMaí
-1
- ''
Wt* * teat oky W1

- ' B ;1
'
\ /'. -L ■ ' 'inA y#o: rolfcf talewt# Maí volltéfto otoooi>
itra pro
^WoJtns pro IpataA BNN»

’itatem IpataíM MoaOta |®f 'to ÍN
sMBtl aart NMt WMK %w^»
lo matni wooli"« My Sl líbil ž MNÍ Wa
lAMt otoMHteí, %flNMW*
Wom»
ro» ro
Mok wWlfít jo iBtorpiwtoWMUÉ • Nthllií„ a ymto NMÉB
teloá pro "WboamftM aarníM^* OrUim
lito mí vftáaa * :í1w»b Mírná ttonlao
MMa
My eo at a M^soUta MflMI*
lo a stala oo aftoCe a ai arotf oitalMl*
M» ilt IeMÍ Motali o ’’rewwad" vei>
'■ ■. ■' -1 W:n ; -v;/*.-? - ■ :-_ ■ -v . . - ■ ' *
oaMNvMi proetl
o» oo aoaůMo otít«
Pro toto McaftatNo larolon >o oiioat gMk
otaftrost, a přoMWiooot 1M «a vSe, m
- ’O ’ ' ?9 ' - - 'V

pMd tieati laty artHa být
n •.lip '. --.•. «
:
yMyraw^m, sentfeBattlttt weal® M4b
ita nM© Mt wwlAita ♦ ywtata iwOÉÉta*
je aaaamatí abaaeaatra* <• eyrsrtata
■Triz‘9 r. ..'« r "
.
. s
MffiaQt to wft a tottft* A* tata StaB avjhi
taiatty Maaiky a nStalltea iataUeantatal
Atetafl*

•'.* ■ :'i. ’-• ’ . ’ - ■ ’sr ............* * - ■ £■ . t
i es-L'V; ' it
lirtMTwn ©tajíte >M<a SvM ealmetal •
* tai wH te» ®> ft pMJatalta* aeta Me
kat *MMta tataBttt Mtata tat ©». ®i ep*»
iwta ayslita* aaleotta se m eaaaMta
<• Hatli ta wsilXta ® >Mta taB*
at * a jatatl aat mjata ttaaÉMB * taMt©
ta m aa teta aíato f ísrc 1 ptaNM
tat* Ita Btatak
M®a*
I Marisa ja mjvittta staaAmta >w
aplmwatala, atajnl jta»
aetataí 11«
ill,
""K -s .i ■*■ t V '
f '1-- ’

■I naskytla wtwet > € t H t«
JMSMS
V0SMR0&JÍÍMÍ «M iit -' ‘ ?■,.'■
rnr’i , ■ :d. ■ 1 >•■>. ■: ’BB.Í ■■«

Btii ;.® b*‘ rd MM n

tpůmb® ro-

-le můj vnitW hl&«, Jí&» mkra»
ér? ■ .?’. . < < . , . ■ .1
:.i
. 'T ;J0

pMiii simte 0 littMrsfa itwtl*
Vtev Jakými jovstfedky, Jak$» sMlýai sméleaklavtaf® «wýefc
J4dte

patolísdsWís v Usfeu a

al J M i»a*

■?■•'. .,'.■/
-;ť:
■■■^ ■<}. ■ uxX«rt eMva. r^sl^rsí slabost tiMeebtf14

J# první dU*MM <M* flttM*

ífrtMba «vy adMala x ‘imitótis elaSttóbo
'’Tuia s/iviíitlvó?»,
asaýilivé*
l»t «0Ml^i«jíeíl» ttlaMHa* *

2« v chlTibiit

•• ®é»

n?tí kriWh

i&ol«a M«aíka íífeat pravda* - »»•

mtí mít talest* *et» JaMné ae?o*
tepaní
▼ psaní básní • sMslivi miná
r'i ktei^ seM a Bin na pMs*
dt»u stém, Waft a Sas &4 Sami s^a$tó

teas popírá* Bfly neytow toy • yíaMstMb
a molí lích, d« peaaí people Je n»X>
ttoito -srn irwaticto apraeiyyinG
4« »Mle t$O< ® tlili
Metá*
b Jest, -;32u ajtoeu Meeň nalít tootito
tobte - Ale Jak Ji ZoSotoHLt
•?Bti před totolto* raby JM* tol toto*
pen zalít a mtolt Msea* Zjilfeaji, ie
Meen byla .dsena atol toto vn-Jlfei ella>»
ml fc uríltomu konci. le Jeimto íne Jsea
zjistil» Se myllesfcy s* lép® vrjaiřují v
yrfw*
toto to vt« ato toto totototoe
Zjistil J«mt !• •• ni BMto Jen KMt«
tr ~-' '

'

,

’ v;

' "-©V i/,

l

^■'.■•v - ‘' . 'IV ' " n.-I.ř ...V :W
ilínaýah - aa netxws, ’wWbfUt rV« -iU
sen, kteM Je yffciitoal Jeba towb
fM£» Je *totoí "i Meentu tototo tom tto
nard, Je IpatsV.
Zjistil Jaes, te chci psát ipatná Mr*
to - Meto, ktoto Mtovleí na Itetototo
tónoV »'rev'4í< htřl Jsera pelt MsnS,
které by se nelíbily, totoetoí tfi mky

. '2 - - '
H

:■

’ -' Ti

v

• 2

' ■-

\v

r, -

: '

feiíto pfi:e uatdlowa fbrsMi, nebo bez ustá*
lení fbf*-??, není »1»aání ttóir* • Je r'ci
hln>&& eMrat «• ttatk vital, • eriea
Jo ta Je Hni oVrzsca. e které f krltlel
cítí kem^etenint Mifcatevak«
?kaíste zjiitiní, kteH ®»w »ibezs»&1JÍ čtenáře o sn»é nemeeneztl* n©t» i®
■akají rwu wHvmetíe it^ísto némrů
|«mi v nich
obrw * •tfrzsr*
hUtéy sme^a gto»n£‘lt tyto
44jmr
ais a rtoi a eiwtlto Je, kdyi JaHBP. vy»
Sarcin* - éaisto fit oe pflm^ímjí, je
hrst f?4zí«
■ '■ 2

: #

■ '

...........

'

"' ■ '/. 9
■ ■’' ? ' '
'.
" ' • pmoovit ne m teehniee, sle
evúj itaMlrter.
’sak Je JodneaaeM, aetomrt b» ur^it&n
•tylu, peát uríltna Meeh m»ea a
Wtlina eerie*OA prlvi tekl* >u*
í .• Fs. f< ' Ir ■ -i
'

'• '.'
▼^míe

M saky, a toto* ae toet seto aae>taralit
Wtoají mUtoemw «Mto
toto tayto Vata* >toto» ta (toto aa
/ ' ■■'- ' . .
.
tc ? H ;"h

-’• drr-M,

» ■>

'V? t

V-... V-

ťfía» vln J<* *M< tototo* ale © to
ftoeíto, je iaetorae** to |eatt f«tal»
ta aatfíto* a Jak tak to Ja je to • Mtat
kftata® le to lajete a taMta Wte wtow
fp ÍF.í‘£ ' < '>> dí v J
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Mta IflAM aa dasae HoBato sa wty&JÍ
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*etot ta taatojeto >M nmseaí ^ravíy
▼ Mae*
ta»ktoJMIe ja* toktoto 11M je toMe
>w ta>ea »aj«ra ktotor aa wM«

tov tatoe aaonlto, a veH nato wtota
jíeí totaika* Mt kto-H tokll Se to**
•kto a yMtok* akr tom tok toto* Wll

pmsitei a a^eta^í krltioi.
invdi M
yfatlaunt, Valkí Mat tri tiky Mtó atftta,
Mr ty se aM» whl vyMtostat* MHtlMa
yaaMMMi WH ostí let tyla yeyitMm
f 4e-*n/‘ -’^iwa
*ruhm iiwielwíto
yMatmoí w ylaoM literáty. 2®al |mb
kritiky, kta'd tyli argava .háral, tvářící
MMtat wJtM MafcalMMva, 3>ana M >M*
a^a.
ě Ja nsjvíaa rssčarujíeí ru kríde©,
Je, íe kďrS s&smnůte kritikovy a©t>4y, jxid
yiOtílm
»am»atl riaíte -Ja»
?■■ .
■ ,bvft --í r- -..■ -. rd <<•_.: .>.
n-s vyy&tí Jehs oaobmatl, m as jisté kv->*
11 V. MaMM, apt»yatel4 a Mmatiei sy»
ní
'tž dTAjí Mhu awtmat, ®X« líaiK*
yají s ní. Jea w*M tt tiiwÍ ot jatV * tá-»
a«>i, T*s^n, tnu vamfí a f «kty. ■!• tMtl*
el prMajl » ^ssry*
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T:i--z - y.ya.y 1 v ■ o
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