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HAŇŤA P R E S S
Č T V R T L E T N ÍK S P O LEČ N O S TI BOHUMILA HRABALA
Bohumil

H r a b a l

mezi bíiou a

Če r n o u

kdul!

Zaěněroval jsem levý střevíc
a byl den
ZsSněreval jsess pravý střevíc
a byla n©e
Co jsem mohl chtíti za větáí vynález
než tento bílý a černý střevíc?
Co víc?
A Sel j a m cucat stéblo
Jako t© rosnička udělá® ©i bublina
a v jejím zrcadle se učešu na pěSinku
Ale řekněte mi raději v kterém biografu
jste byli a já Vám povím co kvete pod okny
Tabák v truhlíku a pěkné konvalinky
dávné lásky a zuby Svaté Veroniky
Že se to pasou dvě řady bělásků v rubínech
a na víně řekl by člověk
zřízenci ambulantního ústavu krásy
Včera močila před nádražím dvě dvojčata
čtyřhlasně
Chtěl jsem poslat na ně lokomotivu
ale ta zapíská na psa i na kuřátka
aby je nepřejala
v tunelu mezi bílou a Černou koulí

MINISTERSTVO VNITRA A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
CESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

V Praze dne

C-1-: AV5/1-21717/849/89

15.

PTOSÍnce 1 98 9

• Ministerstvo vnitra a životního prostředí ČSR po řízení
provedeném podle zák.č. 71/1967 Sb., o správním řízení, vydává
toto
r o z h o d n u t í

:

Podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 68/1951 Sb., o dob
rovolných organizacích a shromážděních
s c h v a l u j e
organizační řád (stanovy) dobrovolné organizace "Společnost
Bohumila Hrabala" se sídlem v Praze a s působností na území
České socialistické republiky.
Schválené stanovy, kterými se činnost Společnosti Bohu
mila Hrabala řídí, jsou připojeny v příloze tohoto rozhodnutí.
K činnostem, k nimž je třeba zvláštního povolení, je
organizace povinna si je opatřit.
Příslušným orgánem státní správy podle ust. § 4 odst. 2
zákona č. 68/1951 Sb. , je Národní výbor hlavního města Prahy,
jemuž je organizace povinna neprodleně oznamovat údaje uve
dené v § 4 odst. 2 vyhlášky č. 320/1951 Ú .1., o dobrovolných
organizacích a shromážděních.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat u ministerstva
vnitra a životního prostředí ČSR ve lhůtě 15 dnů
ode dne oznámení rozhodnutí rozklad /§ 61 zák.č.
71/1967 Sb./.
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Bohumil

H r a b a l

: MEálGE 2R>NDB

Dubenko, myslím si, že je mojí povinností, když něco čtu, co
mne dojme, tak že to mohu napsat i Vám, Pan Rudiger Safranski
ve své předmluvě ke knize "Schopenhauer und die wilden Jahren*
der Philoaofie" ... Ke konci, na sklonku svého života řekl
Arthur: Filozofie, ve které mezi stránkami nakapou slzy9 není
slyšet vytí a skřípění zubů a děsivé řinčení vzájemného vraždění,
to není filozofie. A Safranski pokračuje: R>hledem na Francoozskou
revoluci Kant, ten který Je porodní babičky "divokých
let
filozofie", řekl: Takový fenomén dějin lidstva se nedá nikdy
zapomenout, protože ta událost je podklad a mohutnost lidské
podstaty, která odkryla tu cestu k lepšíma ... pan Safranski
komentuje ... Naše události, které nemůžeme zapomenout!, se jmenují
Osvětim, Souostroví Gulag a Hirošima ... Dle wilden Jahren: Kant,
Fichte, Hegel, junge Marx ...
Mluvil jsem s Člověkem, ktexý zažil události v Rumunsku,
v 3ukurešti. Ty postřílené děti, bosé klečící děti v femešváru,
to viděl taky. AI® úděsné byl©, vypuštěný plavecký modrý bazén,
do kterého byli naházení živí vojáci Ceaufescova komanda, jak
Otec Vlasti jim říkal ... Ceaupescovy děti. Ty hemžící se živoucí
děti, odsouzené k smrti, protože byly tak vychovány,
Dubenko, je to tak dávno, ale vzpomínka je druhá přítomnost,
a tak vězte, že ©nad před půl stoletím, nožná čtvrt stoletím, se
ubytoval na Václavském náměstí v hotelu Sroubek, U Zlaté husy,
slavný dirigent Leopold Stokoweki, který dirigoval Českou filhar
monii ... a když nadešel čas, aby z hotelu taxíkem odejel na
nádraží, a£ portýři dělali co mohli, taxík najel a najel, a pa
řížský rychlík n ^ e k á ... a tak stál Stoko^seki se svými pěti,možná
i víc® kufry a taškami ... když kdo nejede ® ještěrkou? Mladý muž,
který hned poznal, o co běží,* plynulou angličtinou oslovil mistr8
a nabídnul se, že Jej odvez* ... a tak naložili nejen zavazadla,
ale i pana Leopolda Stokowského, krasavce elegantně oblečeného ...
a ještěrka pomalu ale jistě odvezla vš^fchno až k rychlíku ..«►
Leopold Stokowski, ten, který hrál ve filmu 100 mužů a jedna dívka.
A, Dubenko, kdo v tom filmu ještě nehrál ... malé děvčátko,
Shirley Tepleová ... e dnes právě píše ve Svobodném slově
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Je Jakousi Ironii osudu, že Jsem v srpnu 1963 byla delegátkou
v Praze, Jako delegátka Mezinárodni zdravotnické organizace byla
Jsem svědkem revoluce. Loni Jsem se k vám opět vrátila, shodou
okolnosti taky v srpnu, a mohla Jsem sledovat samotný průběh Jameto vá
revoluce ... ale i období/ které ji předcházelo ... vaši lidé
se-mi zdáli pokojní, až pokořeni. I v metru klopili oči nebo se
vyhýbali pohledům. Současně věak z jejich oči vyzařovala touha
něco sdělit, říci... Jako soukromá osoba Jsem se zúčastnila
demonstrace 28. října na Václavském náměstí. Sportovní oblečeni
a sportovní obuv mi pomohly zvládnout překážkový běh přes poli
cejní zátarasy, když Jsme společně s mladými lidmi utíkali před
zásahem pořádkových sil ... Tak tohle, Dubenko, vypravuje paní
Shirley Temp lává, dětská hrdinka filmu s panem Leopoldem Stoková—
kim, 10C mužů a Jedna dívka, a pokračuje ... Bapírám tvrzení
tehdejšího Rudého práva/ že v pronajaté® peka Ji hotelu Jalta Jsem
si zřídila Jakési pozorovací stanoviště s dobrým výhledem: ke
svátému 7áclavu ... Ha Sametové revoluci oceňuji především její
důstojný průběh, odvahu a hrdost mládeže ... Zarmucuje brutální
zásah Bezpečnosti na Národní třídě. Byli vážně zraněni i američtí
novináři ... Dubenko,' to Je krásná koláž vzpomínky na hrdinku filmu
100 mužů a Jedna dívka ... se zralou ženou, ve lvy slánkyní těch
Vašich Spokojených států v K?aze ...
Dubenko, a te<J při mně stůjte, Já se fám dovolávám, stůjte
při mně ... teáf Jsem viděl v televizi znovu abdikaci prezidenta
té naši nešťastná republiky, abdikaci pana prezidenta Htosáka, ^
po špičkách, odešed % preaddentgkábs» stolce, Jako by se nic nestalo,
Jako kdyby ohlásil povětrnostní situaci, po špičkách odešel od toho,
eo sám Jato první oeaba ve státě nadrobil, odešel Jato ©sXejOý
lišák ... Ale/ Já bych »1 přál odejit se světa tak, Jato ten n m m s ký Drseula, ten Maldoror, to nejvyšši podobenství zla ... Ale Já se
znám ... nakonec taky odejdu jako starý, osleplý lišák ...
Dubenko, pan Ssfrsneki končí svoji předmluvu o- Scísopenhauerovi
takto ... Divoká léta filozofie ignorovala tohoto filozofa "vytí
a skřípotu zubů" a prastaré umění kootemplativního života, které
chce dojít Klidu. Ta divoká léta filozofie ignorovala filozofa,
který předeběhl svoji dobu, který domyslel tíi velká oneaoeaění
lidského velikášství. Kosmologické onemocnění: Náš svět jest Jedna

z bezpočtu koulí v nekonečném proatoru,' kde vegetuje plíanový
obal žijících a poznávajících bytostí. Biologické onemocnění:
člověk je zvíře, které inteligencí nosí kompenzovat nedostatek
instinktů a organického přizpůsobení se životu. Psychologické
onemocnění: Naše vědomé Já není pánem ve svém domě. To Jsou tři
velká onemocnění lidského velikášství ..V
Ale, Dubenko, něco veselejšího! Když Jsem bydlel před lety
v Sofii, tak před hotelem byl ten, po kterém se hotel jmenoval.
Byl to sám Stalin. Obyvatelé jsou tady ohleduplní, říkali, že
když přichází zima,* tak odpoledne přicházejí ženy a oblékají Sta
linovi teplé podvlékačky a teplou košili, a kožešinovou beranici,
aby v Rilharsku Stalin nenastydnul. Dubenko, kéž by to tam ještě
bylo, ten krásny zvyk ... Ostatně, pan Joyce v Odysseovi vypráví
teskně vzpomínku pana Leopolda Blooma na rakev, ve které ležel
jeho synáček Rudy, Jehož maminka, paní Marian Bloomová,
upletla dlouhý teplý svetr,' aby v hrobě jejímu synáčkovi nebyla
zima ...
Milá Dubenko! Jestliže v bulharském hlavním městě, když přijde
studené počasí, tak hned zvečera ženičky oblékají Stalina do
teplých šatů, tak vězte, že tohle dělají už dávno v Praze, BambinD
dl Praga se oblékalo každý den, dokonce přijížděly Jeptišky tuším
z roudnického kláštera a každý den Jinačí šaty dostávalo BamblnC
di Praga, nejdražší manekýnské děťátko na světě ... a tak, jak
už jsem kdysi napsal, slyšel jsem od paní vyslánkyně, choti ge
nerála Klecandy, Že v Bolívii nosí Indiáni medajlonky a Pražským
Jezulétkem, a že mezi Indiáry koluje legenda, že Praha musí být
nejkrásnější město na světě ... protože podle Indiánů v Praze
chodil Ježíšek do školy ... Kněžna Lobkovlcová dala postavit ten
chrám a její rod potom udržoval ta nadaci, aby každý dera Ježíšek
v Praze měl jinačí šaty než včera, tak celý rok, tři sta šedesát
pět šátečků, vyšitých a ušitých hbitými ručkami jeptišek a jejich
pomocnic .. .
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Dubenko, ale řeknete tečí, jak tohle o Sametové revoluci moha
spojit 8 Bamblnem di Praga? Ale Dubenko, ta nevidíte tu souvislost?
Jihoameričtí Indiáni ma^Jí legendu, že Praha je nejkrásoější město
na světě ,,. Proč? No protože tam chodil Ježíšek do školy ...
A Sametovou revoluci kdo dělal? Milióny Ježíšků, převlečených za
studenty a herce, za klauny a mladé lidi, kteří proti přísnému
vědění dávají přednost směru srdce ... Avšak generál šalgovič,
který zajišťoval přistání těžkých sovětských letounů v Ruzyni,
se včera oběsil v prádelně ... Ovšem. Některé skvrny se nedají
vyčistit bez porušení podstaty látky ....
Milá Dubenko, vyjel Jsem si dvanáctkou do Prahy, pbych se
poklonil Pražskému Jezulátku, BambiMt di Praga ... Jak Jsem se
přecenil! Vyběhl Jsem z té dvanáctky a seběhl tam. na veřejné zá
chodky ... ale tloukl Jsem marně ... Bylo otevřeno, ale záchodky
byly obsazená, prosil Jsem hajzlbába ... Pro smilování boží, jednu
kabinu! A stará dáma s ©číms Sibyly mávla jen rukou ... V-šechno je
obsazené ... A když pak už byl volný záchodek, musel Jsem přiznat,
co se mi stalo. A paní Hajzl bába řekla ... ale to nic není, pane,
to už se tady stalo, skoro každéj den se něco takovýbo tady při
hodí ... kdr když jsou velký svátky nebo shromáždění ... katastro
fa je slet nebo sjezdy nebo hromadný zájezdy za krásami Prahy ...
A dívala se na mne ta paní a měla krásné oči, jako jistě měla ta
hajzlbába, která vypráví příběh Knlhaoasola, který sepsal tregický
Stefan Zweig ... Co mám dělat?, povídám ... Tady ei sundejte ty
vaše nalámaný spodky a tadyhle,' vidíte? Tady je škopíček a vanička
a tady mám i rumplu ... a tak tady si zapeřte ty vaše spodky a tady
mám fén ... nebo na šňůru ... dokonce ad nadali esenbáci, když
byla spartakiádaže jsem dámský kalhotky zapřený věšela tam
v podloubí hned naproti Malostranský kavárny ... A tak jsem s odpo
rem nejdřív klozetovým papírem, a pak už jsem pral, voda tekla,
já Jsem pral, návštěvníci přicházeli a odcházeli, a ta hajzlbába
těžce si sedla na židli, opřela si ruce o kolena a vyprávěla nd ...
Tady takhle dopadly i šlechtický rodiny ... jedna hraběnka ze
Španělska ... takhle Jako vy na rumpl® si prala ty svo je slézový
kalhoty 3 volánky ... kdybych ja uměla psát ...
A já jee« pral
a měl jsem dojem scény z Dantovy Božské komedie: Očistec ...

Rrrgatorla ... a hajzlbáta seděla a pořád vypravovala ...’
co se to jednou nestalo ... seběhl řidič tramvaje a taky jako vy ...
ale sotva si udělal potřebu a zaplatil, tak jen vyběhl, tak byl
zase zpátky ... a ták to dělal nahoru a dolů asi desetkrát
»
a tam na refýži cinkala tramvaj ... a on už byl hledej a řekl mi,’
Ze je řidič dvaadvacítky ... 9 že to na něj přišlo za jízdy, tak tak
zabrzdil a seběhl ... a za půl hodiny to mělo katastrofický následky,
přiběhl sem dozorcs tramvajový dopravy,, protože ta jeho tramvaj
zablokovala všecky tramvaje skoro až k Národnímu divadla ... a tak
dozorce usoudil, že pojede místo toho řidiče ... ten vám byl tak
bledej, pane, že opravdu jsem pochopila,' jak se říká, že se vysral
ze 3vý podoby ... škoda, že neumím psát ... Pak Jsme se bavili,'
taky jako vy 3 i ve škopíčku a na rumple pral podvlíkačky, nosil
takový dlouhý až po kotníky na šňůrky ... jaký nosil národní umělec
Franta Hrubín ... který si taky tady pral podvlíkačky a liboval si,
jakej má krásnaj zážitek ... že au tahle událost otevírá pravdi
vější pohled na člověka ... A tadyhle, jestli chcete, je bandaska ...
A skočila Jsem Hrubínovi ke Schnellům pro pivo ...
Ale já jsem Vám, lubenko, ještě nepsal o mešuge stursden
našich kocourů. Jednou denně najednou ty mé kočky přepadne hodina
bláznovství, z ničeho nic se pomatou a začnou prolítávat parcelou,
předstírají, že zešílely, všechno pro ně je najednou živé a živoucí,
pod každým lístečkem nacházejí myšky a pacičkama jako by tam. hle
daly a nacházely pingpongové míčky, najednou zase tryskem se prohá
nějí, v trysku si pacičkama a drápky prosekávají ouška, přepadají
se, válejí se, celou ty tři skupiny si vyhlásí revoluci, pov stáni:,
parcelou se ozývá prskání a mňoukání, z ničeho nic vyběhnou rychle
na ty smrky a malá dubiaka a rvou se tam nahoře v korunách, a pak
zase se spouštějí po zadních dolů, pomalu dolů, ale někteří ko
couři zůs tanou tam nahoře ve větvích a zatímco dole se rvou a syčejí
na sebe ti, kteří se dostali da spadaného listí, ti kocouři tam
nahoře metají po sobě očima a rvou se tak, až po větvích se svážejí
zase na zem, dokonce spadnou, ale to jim nevadí, aby nevyváděly
ty moje skupiny dál, letí po cestičce podle plotu, proskakují
brlinkatni, rvou 3 i ouška a zase se rozletí až tam někam k potoka,
tam se otočí a zase jeden za druhým tryskem, mocnými skoky letí mi
<&~7

pod Okny, když mám odvahu, tak Jdu sa podívat na ty jejich mešuge
aturvde a vidím, že ae téměř váichni ti kocouři^^ŽSR^i, dýchají
a mají vyplazené Jazýčky,- rozjívené oči, obíhají ty velká boro
vice a duby, aby tak, jak v protisměru letí, ae sráželi a 3 děs
ným křikem Jeden druhého rvali, do kozelce se svíjejí,jeden dra
hému nelítostně rve ouška a zase ... ty dlouhé skoky, najednou
zběsilý úprk vzhůru po větvích a kmenech, pak po větvích zase
až do větviček a zase se 3vážejí na sem, ještě ve vzdueha, než
dopadnou, tak se rvou, předstírají, že se rvou ... a někdy jsem
rád, když tuhle jejich mešuga stunde proletí so-větaké letouny
těsně nad lesem, odtud nedaleko jsou Milovice, tady startují a
přistávají sovětské letouny s děsným randŠlem ... a to platí i n®
ty moje kočky ... i když jsou v mešuge stunde ... tak ty letadla
Je zděsí tak, že padnou, přitisknou bříška do mechu a listí, úplně
se hrůzou zplacatí ... někteří kocouři zaletí do svých koutů tam
v uhlí a dříví a nevylezou až tu chvíli, když sovětská letadla
přistála tam za lesem na mllovíckých letištích ... To je ale jednou
za den, ty mešuge stunde mých kocourů, pak oddychují a dlouho to
trvá, než se zklidní, zpomalí ... to jsou, jak píše Safranski,
mešuge Jehren der řhilosofie ... Kant, FIchte, Hegel a mladý Marx ...
Dneska ale je večer, za tři dny bude úplněk. Došlo taky na mne, mám
už třetí den chřipku a horečky, které už přestaly, už jsem. schopen
vyjít ven se podívat na ten večer, jsem neklidný, měsíc už dáví»
vyšel, te<í prudce stoupá vzhůru, nad les a zahradu před mojí par
celou, už skoro ten měsíc taky jako by měl aešoge srtunde, tak
rychle stoupá na nebesa, sedím u okna a měsíc Je tak vysoko, že
musím otočit a natočit hlavu tak, abych ten měsíc zahlédl, sedím tady
chvíli a mám dojem, že to moje stavení dík oknůa se podobá obrovs
kému briliantu, a vím, kde jsou tec! ty moje kočky ... vidím oknem,
jak se míhají u bílého plotu kolem béžové cesty, jdu tedy sa rdmi
a ano, kočanky sedí u bílých latěk, tak zrovna, jako v poledne, když
hřeje sluníčko, tak se tam v trávě vyhřívají ... teá ale tady
obřadně sedí, jsou vzpřímené, opírají se zády o brlinky, o látky,
s dívají se šikmo rovnou na nebe, kde svítí měsíc a naslouchají
tomu tichu tak, jako já ... jdu kolem nich jako prezident, když
defiluje tu svoji Hradní stráž, kačenky jdou za mnou, zavírá se
ten Jejich průvod, doprovázejí mne vždycky tam, kam jdu ... ve dne
se toho lekám, aby nás neuviděli myslivci, těch dvanáct koček jak
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Jde za mnou, Jak tančí, jak poskakují, jak si radostí lehají na
OB

záda a v písku se protni a usmívají se, 1 teď za měsíčné noci se
usmívají, protože mají radost, že jsem na světě •,* A Jako
vždycky přijde Casslus Clay, ten černý kocourek, zvedne se na
zadních a Já Jej musím umět chytit a rovnou zvednout a položit
sl jeho kožíšek, jeho bříško na tvář ••• ta je náš ceremoniál,
žádny Jiný kocour nemá na to odvahu ... chtěli by každý taky abych
je tak bral, ale nemají odvahu, tak aspoň zdálky na dostřel na
ukazují tančením, že by taky chtěli, ale že ei zatím netroufají ...
že snad Jim stačí, že tohle za ně dělá to Černidlo, jak někdy
říkám Cassiovi ... a zavřu oči a z jeho kožíěku srší Jeho vůně,
protože Casslus to aai ví,' protože cely den nedělá nic jiněho než
se čistí, cely se čistí,' co kdybych sf Jej vzal na ruku a vtisknul
do jeho kožíšku svůj obličej a říkal mu něžná slovíčka, jaká jsem
říkal, Dubenko, třeba jen Yšm a ještě jen tak v duchu, ale Casslus
ví, že k němu opravdu hovoříš»,' zavřel oči, vypadnou mu pojistky
a Je na chvíli jako by mrtev ... MS kdy přijde od Švagrová ten
mourovatý sirotek, ten, který zbyl z toho spřežení, která vždycky
vedle sebe mi klusalo vstříc a táhlo za sebou na neviditelných
nitích neviditelny, ale tak potřebný vozíček štěstí. Někdy jdu pro
něj, vím, kde je, sedí u branky a čeká, co kdyby ten, který umřel
před uzamčenými dveřmi staveni, co;kdyby ten bráška přišel ...
I za tá měsíčně noci dneska přišel, vzal jsem jej na ruku, ale
nedělalo mu to dobře, rachotil, asi má zápal plic ... a vůbec,
Pubenko, je zanedbaný jako jsem býval Já, když mi umřela Pípal.
Čistím Jej hadříkem, Čistím mu ouška, dávám jej k ostatním, aby se
potěšil, ale on je tady Jen chvilku, Jak kráčím měsíčnotx nocí, tak
klusá chvíli za mnou, pak ještě nazpátek, ale nemá stání, strašlivě
zestárl ten něžný kocourek, který na sebe dbal jako Casslus. Snad
se chytí. Dneska zase jde, jako vždycky, lehce zamňouká do brlinek,
nahlédne pod maringotku u švagrové, pak stojí před zamčenými dveřmi,
potom si lehne pod kulatý stůl, tam, kam se dávají noviny a časopi
sy ... a pak mu to zase nedá a vartu je, co kdyby se ten mourovatý
bratříček objevil. Tak stojí na loučce, rozhlíží se, čeká, stojí tak,
aby byl viděn, ale už to nejde, jedině zázrak, ale zázraky už nejsou
a žírá voda taky ne ... bratříček je pochovaný tam za dubiskem,
kde rádi oba líhali na sluníčku u kořenů mohutného dubu ...

&<P

Tak to, Pubenko, končí, štěstí těch tvou natrvalo dlouho, ale
stálo to za to, jako By Jsme se vlastně na tom světě viděli tak málo,
a vidíte, Já Jsem pořád tak, Jako byste byla vedle mne. Ty nevi
ditelné nitě, ty neviditelné nitě, ty neviditelná nitě? Ale ca
bychom byli, kdyby ty neviditelné nitě nebyly ... Ale kdo přinese
tři* hořčičná zinká z doma, kde nikdo neumřel? Pak tedy nezbývá,
než Te deum laudamus.

P.S.
Milá Dubenko,
maminka Arthure Schepenhauera Johanita měla synka
k tomu, aby si psal deník. Prosím, tady vám přeložím zprávičku,
kterou zapsal si dvanáctiletý chlapec
: Středa 16. června.
K poledni Jsme odcestovali z Hamburku a dorazili Jame za pošmour
ného počasí po několika hodinách do Zollenspykenu, abychom se pře
pravili přes Labe, a tak, zatím než přijel prám, dali Jsme se do
hovoru s ubohou slepou ženou,* která neměla ponětí, kdy Je den a
kdy Je noc. Když jame se jí ptali po přičíně její slepoty, vyprávěla
nám, že když ji nesli půl hodiny, mrazem ke křtu, vymrzly jí oči ...
Ačkoli tedy byla od narození slepá, znala všechny cesty a všechno, co
potřebovala, ai obstarala sama. Litoval jsem tuto ženu, podivoval
jsem se flegmatickému klidu, s jakým nesla to. svoje utrpení. To
potěšení státi se křesťankou .musela tak draze- zaplatit! Zé Zollenpyken
jsme pokračovali po vydatném obědu dál a dojeli jsme večer do
liineburku, kde jsem neviděl nic, než gotická stavení ...

Tento text psal Bohumil Hrabal v první dekádě února 1990. Poslední
korektury provedl 13.února v restauraci VI Ottů.
vk
P.S. Během korektur tohoto čísla doplnil autor 5 . odstavec
poslední /důležitou/ větou.
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MEŠUGE' STUNEE, 11.dopis Dubenee, vy£e1 15,2.1990 Jako
1G0. publikace edic® HRAŽSKá IMAGINACE H 5i této příležitosti
je neslita vhodné, zveřejnit sezná» všteeh. svazků; podotýkám/ g©
zdaleka ne všechny A sašXy z kansplračnícít důvodů tiráž, některé
o ,..

měly z itéchže.důvodů tiráž mateme!
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Pozn.: Liknavostí sazeče dosud nevyšlo
'
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P.S. 5,února 1990 byla PRAŽSKÁ IMAGINACE ministerstvem kultury re
gistrována o vydavatelským kádem
104 ...

V.M.Karafiát
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Milan Jankovlč

fSCg JAKO mi\m
(K poetice BohumilaHrabala)
Y Hrabalovýoh textech va sedmdesátých a osmdesátých lat
viditelně sílí stylová tendence, kterou sám autor při r&vnýdt
•

příležitostech označil jako ’psaní proudem*. Hěkdy Hrabal při
podobňuje errůj spůsob psaní ke gaatichému lití barev, kterým
evé ebrasy vytvářel Jaokson Pellook. Jindy připomíná Jaoka
ICerouaea, který ud&Jaě psal na stroji na odříkající ¿a kotou
če* dlouhé proher papíru, aby akoe psaní nabyla vbytaČnfi pře
rušována výměnou listů, fo Jsou samosřtjmě Jen vnějšková při
rovnání, ala pomáhají nám dostat sa k vlastní představě textu
jhko proudu, Jak ho mši na sysli a Jak ho realisoval Bohumil
Hrabal.
Jisté Ja, 2a charakteristiky připodobňující Jeho*působ
pe&ní k postupům akční malby postihují t Brnkalově individuálním stylu, zejména t posledním tvůrčím období tohoto spisovate
le, něoo podstatného a nepřehlédnutelného. Ja to psaní ’alla
prima?», rovnou & boa oprav, nanejvýš e dodatečným použitím
nůžek nebo škrtů, ale většinou bas nich. fext vsniká v rosbě
hu uvolněné řeči, v geatickén rovmachu myšlenek m asociativně
se roarůstajloíoh obrasů vrhaných spontánně na papír, do řádků
chrlených na psacím stroji. Důležitou složkou ¿Čímu se stává!
poslední článek realisaoe, grafický vávnam. Uchovává stopy utvá
řeni i nad otvořeno cti textu a obraoí k nim opakovaně posornoat*
Upozorňuje tak na kreativní energii, která proudem textu vytrysk
la a která se stává výsvou. Svidltelfiuje se akce', “Jež -text zfokovala
ta se možná ukáže být roshodujícím sdělením# nejtůiežitiJší in
formací, kterou text přináší. Hsbot Jenom ekrve ni nebo V napětí
k ní (tedy k hodnotě kreativní, estetické) přináší takto pojatý
1

m

text Táechns sdělení- další* nabíisí nejrůmější hodnotj »i**
»©estetické* Sak například připomíná sám Hrabal e odřelání® na S«Prey&& psych.0_e-na.X7 tiokf aspekt proudu ridemí, kte
rý

t

geetiokéra textu přlchásí k@ slovuj 8d&ra£nuje léčebný

účinek aperědit která se isůl® realijsorat touto esatou* M á
se yšak, i® i ©kruhy yýsnssů. tak obecně lidsky platuýeh
jsou r Erábmlorě textu neodmyslitelně propojeny a eitietieký®
účinkem, totiž e prožitkem utřářaaí textu jako gnrobodUaé ak
ce» Její sásluhou ®e přtihodnooují i miašné payohoanalytlo
ká »©menty» Očistné nx©lnění s tlaku skrytých » mrysioTených
obsahů našeho yšdoní i poářěáosl aísskáyá y dosahu kreatiTOÍah
hodnot, y autonomním prostoru díla, yšeobecaý smysl, ¡Btásrá se
katirsí» která a® týká rš®oh aloSsk

muší

bytosti« která nás

formuje, či otríxá yůči aritu yůfeee« gak e® paradoxně př«r?r®*“
qí

*5iatá9 krestimí sJrttrlia r totální smyslg který oršem

nesátá® být přímo tryeloran» i M e yšak být beapr^tstřednS prožírán T aktualizovaném,

napití každého dalšího’kroku vytvá

řeného textu« Sady « 1 najde o technika aatomatlskéh© sásmasm, o níž je autor poučen« Hroud textu u současného Hrabala
je výraaně formovaný, sty lisovaný k ©hnusu určitého ťrůrčího
subjektu, jehož gestioký ©tisk v podobě textu nslé^fe®«
Byl© by te& třeba - o p it Jen

t

námahu, jaký isaošBaje

,

roisoah tohoto příspěvku - smánit s® o některých souvisí©»těch autorovy tv o r b y « krtorá nás u č in í jeho stylové výboj® .
■

íf'1

*

s ro s m lt© ln l jfiíai»
Breč c í l í tendence ks geeiickým textů® práv® n® počátku
sedmdesátých l e t ? A o il by «hon c h t ě li redukovat nožné (a j i s t é
ne jen éebpvýsti podněty dané) p ř íč in y BTsbálovy s t y lo v í © r í«n taoe, musím® saanemen&t 'jak© jedlím a t ó l a i i t ý c h

o k o ln o r tí aá-

e lln ý ' př^řyrautorovy' publikační č in n o s ti po roee 1970* Sls.k

veřejných poměrů jej vod® do izolace» objeví se příznaky
válniko oneotoonění* Spolupůsobí 1 Jistá vyčerpanost dosa
vadních poloh pábitelství• Hrabal nepodléhá a obrací svou
životní a uměleckou krizi v tvůrčí výb&j.

V krátké

době

napíše ni kolik vynikajícím textů* Jsou to vesměs texty
dlouhého dechu (i dlouhých vát) vychrleni pod vnitřní» pře
tlakem» soustředná k toatt* aby 'nepřátelský Žal zůstal na
dně popela“* neskrývaná autobiografičnost vystřídává dři
vě JSí program zapisovatele a střihače cizích příběhů a ho•g

vorů. To Je ovšem protiklad pouze povrchový, Rozhodující Je
překonání Jiného rozporní nesl rostoucí exlskandální zá»
vážnosti - a zároveň naprostou mluvní uvolněností Erabalova
projevu* 8 této strany Jako by přicházelo něco vskutku no
vého. čtenářský ohlas ukázal» že osvobodivý účinek Hrabalova 'psaní proudem' byl brzy správně pochopen a zdaleka se
netýkal jen zážitků estetických.
Ha dně vá«eh pábitalských hovorů zaslechl Hrabal ve své
po »dní tvorbě hovor Jediný,, soustředěný na to podstatné, na
lidské vyptávání se na smrt a tedy na smysl života* lakto
překvapivě vyústí příběhy ctižádostivého pikelíka» potom ho
teliéra a posléze aeaiáře v rozsáhlém, a «pisky plnokrevném
textu Obsluhoval Jsem anglického krále (1971). Kolem téhož,
tématu krouží litanioký monolog bailče starého papíru Hanti
v Příliš hlučná samotě (197€)• fen spodní hima» který Je tel
za váeml příběhy a vzpomínkami na minulý život strávený nejprve s rodiči a se strýcem

Papinem v nymburském pivovaře»

potom » přáteli a se ženou v bývalé kovářské dílně v Líbal»
to Je hlas autorův* Je to Jeho velký monolog» jímá chce vydat
závěrečné svědectví nejenom o tom» co prolil a pochopil» ale
jímž se ohoe» Jak sám říká» dozvědět na sebe i to» oo Ještě
i

neví. Jaks v rossestavených isroffidleok hledá svůj obran t mí
níoleh b® perspektivách rušných vypravěčů? sebt m i
ohlapce (v Místečku, kd@ s® snetavil č&s9 1973) »

jako

mašinky

(v ^etřillaéch, ISTdf^r trilogii Svatby y doni« .1982-85)•
Jřekvapující je výrazová Jistota vštoh těchto textů» AS jsou
■peány metodou spontánního vrhu před stať m obrassů, sají podi
vuhodnou plynulosti jsou neseny spád®« dlouho nekončících*
.

přiroaeal rytmicky členěných vlt9 aljmilA liYles* která-

mu ee autor m í oddat jek© dobrý plavec vodnímu proudu» ten
to apůeob se ukáaal být nosný pro celou škálu výrasových po
loh, pro volni Yyprolnou vaspomínku stejní Jek® pro soustře
děnou »editaci9 pro lyricky unesený spiv stejní jako pro
anakdotická podání všednodennoeti. tyto polohy s* t®3. stři«'dají a prostupují tak nečekaně a festi násilí, tak přirosenl
vyplývají s aošnoetí xosběhlé ř«či9 le si rjprmi chvíli sni
neuYědomujom®, 2« právě tohle je. dosaSený Yrchol Krábalova
_ slovesného tmění»
’SaetsY»« s® alespoň m drou titulů a povšlmnšia® si,jak
růsnš @e může ®peaní proudem® projevit*
příliš hlučné samota Bohumila Hrabala js jakousi modlitbou
*

sa člověka na konci dvacátého století» Podivuhodné je na aí pro
lnutí hlasu básníka s hlasem edola, jednoho «s tšoh *na smetišti
dějin% kteří Jsou pro Hrabala nepostradatelní» Ikladba «od.®tuje
ve třeoh Yarlantéch ; p m í

je veršované,, druhá výraanl proeai-

soYaná, třetí ©pit Xyriolqr nadnesená rytmický» účinkem plynoucí
ho tesctm (paralelismy promluvových úseků), sároven však šokující
YyetupaoYar^mi'tematickými kontrasty*
•

.Oo.náa. sde obklopuj® v ustavičně s® opakujícím, al do trtatičnoeti vystupňované® pohybu představ a svukových vln, je « k l í 
mání valící se nicoty, její naříkávání trořivostí vrhanou p r o t
-tady wl ijovnl na periférii lidských prostorů, v« sklepení s

3.7

odpadky* kde u hydraulického lisu vede svůj horor “pod zor
ným úhlem nekonečna a věčnosti“ nedobrovolně vzdělaný halič
staréhp papíru Eaňía. Ro smlouvá po svém a filosofy a básníky*
jejichž knihy se octly u jeho lisu* hlodá protiváhu k besútlšnosti svého postavení v« vzpomínkách (i humorných) a maditaoíoh naá vlastním životem - a také v podivné tvůrčí hře* kte
rá jeho ničivé práci dává opačné znaménko: lisované balíky se
mění v artefakty* do jejichž složení se promítá Hansovo vidě
ní světa. Jeho výrazem je ovšem předavším Hantův hovor. Jeho
monolog připomíná proud* který do sebs strhává a v sobě arcadlí všechno: nesmiřitelné protiklady přítomnosti* dějin* kul
tury i vlastní existence. Jo to však také proud, který ve. svém
plynuti přináší uvolnění s tísně. Kesourodý obraz světa liso
vaný a odpadků* a útržků a sbytků toho* co bylo kdysi smyslu
plné* je protkáván sugestivním vlněním rytmických vět. Ne pro
to* aby byl vnějškově harmonisován* ale aby vyjádřil ironickou
touhu, odevzdání poslednímu pohybu* "melancholii věčná stavby*.
Docela jinde se ocit ¿né v Prolukách, v posledním dílu au
tobiografické trilogie Svatby v domě* kde nechává Hrabal sa sebe vyprávět svou ženu Elišku. Útržky vzpomínek* drobných příbě
hů s hovorů* jimiž prosvítají proluky nevyslovených sážitků a
nenapsaných vět* vypovídají v tomto textu přesvědčivě o unikavosti všeho jsoucího a o lidské touše dotknout se i té unikavosti samé. £y drobné, zdánlivě nespojité útržky se k sobě po
jí zvláštní silou: oelý pohyb textu je ovládán neukončujícím
«ukončováním promluvových úseků, vět i větších nadvětnýeh cel
ků, celých kapitol* propojovaných zde ustavičně všemocnými tře
mi tečkami, ktsré (jako velmi četné a mnohofunkční interpunkční
znaménko) dirigují - vedle bohatě využívaných čárek - rytmický
proud promluvy i charakteristické hovorové sastávky v tomto

proudu. Yýeledný doje» z takového způsobu podání je překvapi
vý: nad nostalgií vzpomínek vítězí čas vytvářeného textu# Sí
la jeho kreativity ee ostatní projevila - a to nejvíce v Pro
lukách - ještě jinak* lehkost, c níž tento styl mísí nesouro
dé a přizpůsobuje vš© sobě, umožnila zd® dotknout se i stíeapjící sféry dějin a trautnatů z nich s uvolňujíoím, osvobodivý»
účinkem. Ye zlehčující, ale též n&dlehčující, eebeironické po
loze, v převládající» jakoby jen zábavném tónu se zde předvá
dí soukromá i veřejná, banální i závažné, co je hodno anekdoty,
i oo bychom v enekdotiokém podání nehledali, jako třeba zážit
ky z okupace naší seně v roce 1968«
Y obou připomenutých textech se výrazně prosazuje "psaní
proudem", ale ukazuje se i jeho variabilita* Společná je ten
dence smazávat zřetelné hranice věcní odůvodnit«lnýeh celků
záměnou tečky čárkou nebo třemi tečkami* Ysuaikají tak větší
promluvové celky s oslabenou logicko-syntaktickou hlensrohlzaci* YŠty nekončí tam, kde jsou pro to věcně i syntaktická
důvody, promluvový proud pokračuje, ač vlastně začíná nový vět
ný oelek, nové souvětí* Ten mezník je zastřen interpunkčním
znaménkem, které nás nechává na pochybách, zda výpověd byla
uzavřena* Befinltivně netusavírající zakončení jednotlivých
úeek$ ipromluvy je pro Erahalovo "psaní proude»® znakem urču
jícím a motivuje u něho oba zmíněné způsoby Interpunkoe* Peu3ívání čárky více vyhovuj® nároku na plynulost, znaménko tři
tečky odpovídá intenci lehce porušovat hladké plynutí* Nadvlá
da čárky ve spojení s paralelizací sobě podobných promluvových
úseků, které se volně řadí v toku dlouho nekončících vět, ohla
šuje v Hrabalových prozaických textech přítomnost rytmického
principu* Míra rytmické organizace nemusí být ovšem v tom kterém
textu stejná. Může být projevem přirozené tendence mluvního pro
jevu, a může také vyjadřovat vyhraněnou stylizační vůli autora,,

x'?

(íak Je tomu například ve třetá versi íříliš hlučné sánoty.)
Ani druhý apůsob členění# přeryvy spjaté se znaménkem tři
tečky»nelze vylolit Jednoznačně. TorušuJÍ nepochybný hladké
plynutí a monotonní rytmická vlnění promluvy# vnášejí do ní
živější proměnlivost• Ani tyto přeryvy nemají však rozrušit
naya»ování bezprostředně k sobě přiřazovaných částí promluvy#
základní strukturu Hrabalova orálního projevu. Odtud už Je je
nom krok k rozpoznáni rytmičnosti také toho druhého spůsobu
segmentace. Sám Hrabal se několikrát vyjádřil o svém spůsobu
psaní Jako o opakovaném nadaohnutí a vydechnutí obrazů a před
stav.
Mezi polem stylizace a spontánnosti trvá napjatý vztah
v obou způsobech členění - a ty se navíc dostávají do proměn
livých vzájemných vztahů. Jednotlivé texty Jsou potom výsled
kem měnícího s© poměru základních působících sil. Hovorový
proud íroluk j« nepochybně civilnější než litenioký monolog
Banlův» i kdyi oba texty Jsou založeny na podobné stylová ten
denci.
Hrabal patří k autorům» kteří se instinktivně vyhýbají
aechanlekéau opakování vyzkoušených postupů. Tvůrčí neklid,
ustavičné sietaaoriozy toho# co se ukázalo být úspěšným a mo
hlo by bespečnš sloužit dalším kreacím, nepřekonatelné puze
ni aačínat literaturu na nejisté půdě, kde se i sám autor vždy
znovu ptá* Je to Ještě literatura? - tyto rysy charakterizují
ErábaXův styl i nadáles &§ do posledních napsaných textů. I3®
takových textech Jako byly Obsluhoval Jsem anglického krále
nebo Příliš hlučná samota věru málokdo čekal u Hrabala další
experimenty. A přece přišly. Chtěl bych se letmo zmínit alespoň
o Jednom z nich - o druhé části trilogie z osmdesátých let na
zvané Yita nuova.

Ye Vita auora mizely nejen tečky na konal vět (i když

< ZcLt- J
-á^ífjo^prřty začínají velkým písmenem)» *1 « i čárky členíoí
větný proud. Zůstal7 tři tečky ve ftrnkoi segmentující nebo
též uvazující přímé řeči vložená do vyprávění, zůstaly - u®~
důsledně - otazníky a vykřičníky o Tato reduke® vnějšího zá
znamu členění textu může, alespoň pří prvním čtení, stěžovat
bezprostřední kontakt čtenáře s plynutí® větného proudu. Čte
nář

bí b u š í

nejprve na nedostatek interptmkoe zvyknout, musí

ee naučit číst letmo a bez zbytečných zastávek vyvolaných po
třebou doplňovat ei v duchu chybějící interpunkfní znaménka,
rekonstruovat syntaktické a významové vztahy. Instruktivní
úvod autorúy, který by neměl být v Žádném vydání opomenut,
náa dává v tomto směru zřetelný pokyn* oddat ee letmému "dia
gonálnímu čtení "i^E-nad nikde jinde nebylo autorem

tak zřetel

ně vy slov ar.o, o co mu v proudu textu bISÍi orientovat čtenáře
k tomu, co hýbe všemi těmi větami a souvětími a co e® zřejmě sofse
vyjevuje v odchylkách od běžné syntaxe než v jejím naplnění*
Předpoklad letmého diagonálního čtení, které se jen chví létal
zastavuje u •gruntovního sdělení® je totiž optimálním předpo
kladem pro přijetí textu jako gesticky sdělované kreativní
energie, jako "proudu dlouhého nadechnutí a vydechnutí", který
do sebe strhává jednotlivosti, přelévá se přes ni a vytváří
dalSÍ dimenzi smyslu v tom pohybu sáném« Na tomto sémantickém
poselství přímo nevysloveném, ale nepřetržitě se odvíjejícím
pro zbystřené rfpoáprahové* a "globální* vnímání, musí nezbytně
spolupracovat čtenář. Zvýšený nárok na jeho aktivitu je vynahra
zen tín, co získává: čtenář se podílí s autorem nejenom na vy
právěných příhodách, ale i na chvílích tvořivého vytržení, ve kté
rých se z ar ačna naléhajících představ a naléhajícího rytmu řermovala návaznost elov a vět.
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Rychlý «působ peaní převládal u Hrabala vždy. Av Sak teprve
teíLse uplatnil strukturní« Totiž bychom mohli říci o sklonu k
dloahým větám a zvláštnostem interpunkce (například o znaménka
tři tečky, které je četné už v první versi Jarmilky*)» Po prou
du textu, který by smýval hranic© Yštne syntaxe,toužil Hrabal
už v Tanečních hodinách (.1964), v té jedné větě na devadesát
stran udělané s aut «antického vyprávění či spíše křiku strýc®
Pepina» Avšak teprve v pozdní tvorbě uskutečnil svou př*dsfa_va bese zbytku. Právě při srovnání Tanečních hodin a Tita nuova ( oba texty připomněl Josef Škvorecký v článku Americké
vlivy v tvorbě Bohumila Hrabala jako příklad autořových“dlou
hých vět*) ai uvědomujeme vzdálenost, která leží mezi těmi
dvěma jen na pohled podobnými texty. Rozdíl mezi nimi je týt,
jaký je mezi poetikou “křečovité krásy“ Erabalova dřívějšího
pábitelství9a poetikou rytmického textu připomínajícího “kos
mické dýchání věci®, poetikou Hrabalovy závěrečné “velké hry8.
Míli bychom siaznaaenat ještě i daláí projevy - začínající
znovu odjinud. Mám na mysli nevelké, do polohy aktualizující
improvizace

posunuté texty, které Hrabal napsal v mezidobí od

ledna 1989 do ledna 1990.'Kouzelná flétna a Dopisy Bubenče jsou
dalším experimentem, tentokrát hlavně v oblasti tematické. Hejčerstvější prožitky událostí dona i z cesty po Spojených státech
aousriokých ©<e tady nepředvídatelně prolínají* hledají svůj výraz
v proudu textu ještě neklidnějšího, než jaký jeme u Hrabala poznali
dosud. Výklad o něm si však ponechám© pro jinou příležitost.

PROLEGOMENA K NOVÉMU BRAKU
Teoretických
Šafránu.

prací

o braku je ve

světové

literatuře

Na domácí zahrádce nám kromě několika úzce

jako

specializo

vaných studií o detektivkách Ci science-fiction vykvetla

prakti

cky

(19B6),

jen Hrabákova labutí píseň Napínavá četba pod lupou

která

ovšem rovněž nedokázala obsáhnout cely Žánr,

natož

podat

přijatelné

zobecnění a definici.

Cistě pro úplnost snad

jeStě

připomeňme

tendenCní brožuru Fedora Soldana O literárním

braku

(1941), pro seriózního badatele naprosto bezcen^u.
V tomto vakuu se následující řádky pokusí načrtnout
definici

a taxonomii literárního škváru,

budoucnu, vycházet.

Už

úskalí

jednoznačné

vzhledem

k

základní

z níž by bylo možné

jen samotná terminologie
pejorativnosti

přináSí
výrazu

v

mnohá
brak

i

naprosté větSiny dostupných synonym; uspokojivě by vyhovoval snad
jen Hrabákem používaný pojem paraiiteratura.
jící

2 hlediska následu

koncepce tedy bude nutné přehodnotit dosavadní představu

braku

jako pokleslém umění,

Literární

které je automaticky

o

rih'V

Škvár je zcela samostatná kategorie,

která má

se

slovesným uměním společnou pouze formu. Na této skutečnosti dosud
ztroskotávaly všechny snahy teoretiků literatury,
nechali

zmýlit

vnějSÍ stránkou věci a přistupovali

hlediska své profese;
Verbální

které

dobově proměnlivé;

televize
souboj
ností.

a

k

nověji video.

dávno

V celé záležitosti jde v

vizuální informaci,

braku

jednoznačně

preferují

médium,
dominuje

podstatě

co největSí názornosti s nejsnazSí a univerzální
Konzumenti

z

nejlepSím

forma totiž představuje pouhé nosné
dneSnímu braku už

vždy

braku

Hrabákova práce je toho ostatně

dokladem.
je

kteří se

o

dostup

polopatickou

která neklade žádné nároky na představivost,

což dokonale splňuje filmová podoba.

Jejím základním

handicapem

proti rodokapsu ovšem je, 2e se nedá kupříkladu strčit do tašky a
číst ve vlaku.

Z tohoto hlediska se jediným úspěšným konkurentem

paralxteratury

stal comix,

zlikvidovat.

Lze

tedy

nicméně ani ten ji

očekávat,

Se přes

nedokázal

sebevětší

rozvoj

miniaturizaci videotechniky bude literární brak i nadále
vat,

nebude

vydobyl

ve

mít ovšem zdaleka to monopolní postavení,
své

zlaté éře,

za

kterou

lze

úplně
a

existo
jaké

považovat

si

sklonek

devatenáctého a tři první desetiletí dvacátého století.
Historicky

se

ovšem

škvár z

těžko hovoř 1 1 o Eddě,

Ačkoli

literatury

opravdu

vydělil.

Aeneidě či Artušově smrti

jako

o

para 1iteratuře, jsou právě podobné eposy vlastně praotci rozsáhlé
skupiny dobrodružné ho braku.
jejich
nám

Jak však došlo k

potomky vyčlenila mimo rámec

nezbyde,

než sáhnout k širším

ostatní

permutaci,

která

slovesnosti?

souvislostem.

Zde

Obecně

vzato

totiž brak existuje naprosto ve všech oborech lidské činnosti. Je
produktem průmyslové revoluce a masového zpřístupnění
výrobků,

včetně kulturních, kýčem nejsou jen sádroví trpaslíci a

plastikoví m ick eym'a»usové,
láky,

i

ochoten

rozličných

ale také sektorový nábytek nebo

když bychom těžko našli člověka,
označit.

Přesto

který by je

však mechanismus jejich

podstatě

identicky

s genezí

braku:

rychlé

poptávky

po zboží,

které již není možné vyrobit

množství

kvalitními

individuálními postupy.

tak

vzniku

uspokojení
v

pane
byl
je

v

široké

dostatečném

Nastupuje

sériová

hodnocení.

Zatímco

výroba a plagiátorství.
Jeden

podstatný rozdíl zde ovšem je:

nikoho nepřekvapuje,

že byt na sídlišti postrádá mnoho

vlastních luxusní vile,
kat špatný styl,
přitom stejná,
chybí

bazén.

v

atributů

lze literárnímu škváru donekonečna vytý

schematlěnost a prostoduchost.

jako kdybychom se rozhořčoval i . že

Logika věci

je

bytovému jádru

Hledat,
kritérii^

v

braku literární hodnoty a posuzovat

jako uměleckou beletrii).

pení jeho funkce.
konkrétní

či jiné touhy.

obsahovou

do té míry,

alespoň ve

fantazii,

Formální stránka přitom
že čtenáře zajímá vlastně

respektive míra imprese obraznosti autora
Jediným

použitelným

dobrý nebo Spatný,

stejnými

prozrazuje naprosté nepocho

Tou není surogát vážné literatury,

požadavek ukojit,

erotické

jej

ale

dobrodružné,
ustupuje
jen

do vědomí

před

sdělnost,
konzumenta.

hodnocením kvality paraliteratury

čtivý nebo nečtivý,

zcela

je

tedy

a to ještě s ohledem

na

žánrový záměr; těžko bychom mohli posuzovat ze stejného úhlu sci
fi a červenou knihovnu.
Tím jsme se dostali k prvnímu pojmu, pro dosavadní nahlížení
zcela

paradoxnímu:

kvalitní brak-

Je tedy již pomalu na

abychom definovali předmět našeho pojednání.
jsme

to

již částečně učinili,

takže

čase,

Z obecného hlediska

zrekapitulujme:

Brak

výrobek rozličné řemeslné úrovně charakter izovaný masovostí
dukce,
která

konzumní

funkcí a náhledem na svou

je důsledkem společenské poptávky.

skutečnou

je
pro

podstatu,

Pro ujasnění

nezbyt

nosti uvědoměle funkčního charakteru snad jen tolik,

že vytvoři

li někdo nepodařený výrobek aspirující na originál,

nejedné se o

brak, ale o nepodarek.
Výše
disko,
lostech
sféru,

uvedená
neboť

definice představuje pouze

víme.

Že termínu brak se v tak

nepoužívá.

Můžeme

teoretické

výcho

širokých

tedy zúžit obzor pouze

na

souvis
kulturní

v níž je tento pojem vcelku frekventován; pouze v oblasti

výtvarného

umění

se

většinou dává

přednost

synonymu

kýč.

k.

odstranění pejorativního akcentu lze podle již předvedeného vzoru
analogicky hovořit o paraumění či parakultuře
sochařství apod.J.

(parahudbě,

Půjdeme-li v konkretizaci ještě déle,

vytvořit první předběžnou definici literárního br citu takto:

para
můžeme

Paraliteratura

je

programově

vytvářeny

komerční

výrobek,

užívající verbální formy k cílené stimulaci konkrétních duševních
pochodá a stavů. Po stránce stylistické ji charakter iauje nezájem
tvůrců

i konzumentů o kulturu jazyka,

setkáváme obvykle s fabulační,
ností,

která

požadavkem

z hlediska obsahu se

myšlenkovou i situační stereotyp-

je vynucena jak masovou kvantitou

čtenářů

setkávat

se

stále

s

o

důsledek působeni podvědomých

produkce,

týmiž

charaktery, v simplexních modelových situacích.
podobně

pak

tak

jednoznačnými

(Jde velmi pravdě

obranných

mechanismů,

neboť konfrontace černobílých jistot škváru se stresující,
plikovanou realitou má velmi dobry relaxační

efekt.

kom

Paralitera-

tura se tak stává především účinným prostředkem psychohygieny. )
Dialekticky
historicky

vzato

nutně

všeobecné

a

představuje

brak

antitezi

zákonitá ' vznikající

gramotnosti a dostupnosti

při

je

to konečně alespoň nějaký základ,

pracovat.

Co

z něj vyplývá?

určité

úrovni

knihtisku.

Průběžným komentářem se nám definice poněkud
méně

literatury,

nafoukla,

s nímž

se

nic

dá

Především si musíme blíže

dále

ujasnit

vztahy mezi literaturou a brakem.
Zatímco

umění

je ve svém prvotním plánu

autorovy indentity, nekonečným experimentem,
vědecké

bádání

nevyhne

omylům a slepým

hledáním

vyjádření

který se stejně jako

uličkám,

brak

má

od

počátku jasny záměr a záleží jen na dovednosti tvůrce, jak se jej
podaří

realizovat.

Proto je také více dobrého braku

než

dobré

literatury; sériová reprodukce je vždy snazší než objev originál
ního postupu.
Zdravy vztah mezi uměleckou tvorbou a výrobou braku připomíná
spojené

nádoby.

literatura
zpětně

Obě

strany se navzájem pozitivně

ukazuje škváru,

čerpá

imaginaci.

jak užívat jazyka,
V

místech spojení

ovlivňují

a zároveň z
se

pak

~
něj

nacházejí

početná díla,

u nichž prakticky nelze určit, zda se jedná o brak

č i umění .
Právě

s

ohledem

programovost
tvrzení,

na tento -Fakt

tvorby škváru.

je

v

definici

Přestože jde o značně

zdůrazněna
kontroverzní

může se právě ono stát jediným kritériem pro

paraliterární
především

podstaty

podle

díla.

celkové

Mnohdy je totiž

kontinuity

tvorby

kupříkladu člověk s uměleckými ambicemi

stanovení

třeba

posuzovat

autora.

Jestliže

napíše nepovedeny román,

který přesto uspěje třeba jako detektivka, nejde striktně vzato o
brak.

Nebo naopak, což je častější, vytryskne-li ničím neinhibo-

vaná invence výrobce škvárů v dílo mimořádné imaginativní síly
hodnoty,

nebude

to ještě důvodem k tomu,

aby byl-

označen

a
za

velkého spisovatele.
Nejdá ležitějši je tedy tvůrčí záměr.
jednoznačných případech při zpětném
autor známých Cliftonek,
peara;

hodnocení.

A. B.

v

Šťastny,

se jistě nepokládal za druhého

Shakes

horši je to však u výrobců současných. Myslí si například

autoři edice Magnet,
připoměli
Dietl,
kého

Ten se snadno odhalí

médium,

že jejich produkce je uměním? Nebo, abychom
které našemu braku

dominovalo:

domníval

se

že jeho seriály jsou něčím jiným, než do pseudorealistichávu

řemeslně

se

halící červenou

zvládnutou?

případech

jde

To

je

knihovnou,
opravdu

těžko

vlastně jen o otázku vnitřní

byť

třeba

říci:

v

dokonale
takových

poctivosti

tvůrce,

kterou neznáme, takže zařazení díla zůstává pohříchu subjektivním
soudem.
Vzhledem
věnovat

k

rozsahu

vymezenému tomuto

dalším podrobnostem,

různých

záměr.

hledisek,

Podle

toho

se

takže přejdeme rovnou k

základní klasifikace para 1 iteratury,
z

článku

nemůžeme
stanovení

K tomu lze jistě přistoupit

tím nejobecnějším

je

lze brak rozdělit do tři

dominující
skupin:

funkční
na

četbu

vrušující,

humoristickou a výchovnou,

která se poněkud liší

od

předcházejících a koneckonců i od základní definice.
Vzrušující
smyslu,

četba

představuje vlastně škvár

v

užším

a je tedy základním předmětem tohoto pojednání.

jí obvykle nevěnuje jinou pozornost,
nejpočetnšjší

slova
Kritika

než opovržlivý despekt.

a má další složité vnitřní členéní,

které

Je

můžeme

zhruba shrnout do péti kategorií:
1. Dobrodružná literatura (či ješté přesné ji napínavá četba) bude
asi

zastoupena největším množstvím titulů.

podskupinu ' rozdélit

na

mnoho

dalších:

žánrové lze
detektivky,

i

tuto

kovbojky,

indiánky, historické, cestopisné, chlapecké či jiné romány.
2.

Fantaskní

Přiklánírtl
nahradit

literatura

zahrnuje science

fiction

se k tomuto termínu jako nejlépe
anglosasky,

striktné

vymezeny

fantasy.

shrnujícímu;
pojem

ponékud

Podle metodic

postupu tvorby by snad bylo rovnéž možné užívat i

imaginativní

brak.

Stojí snad jeStě za zmínku,

pokusy

sci-fi

širším rusismem fantastika nepokládám za Šťastné.
kého

a

označení

že právé

odtud

nejčastéji rekrutuje paraliteratura přesahující rámec žánru.
Horrory představují 2 načné hybridní,

J.

ne zcela jasné vymezenou

skupinu, kterou spojuje pouze funkční zaméření na vzbuzení hrůzy,
k čemuž používají
4.

Dívčí

a

jak prostředků fantaskních,

ženské

romány

mají

velmi

tak dobrodruž nych.

blízko

k

následující

Škatulce, kterou je:
5.

Pornografie.

červená

knihovna,

Ta

představuje

funkčné

pouze ■ se orientuje na

prakticky
nižší

totéž,

etáž

co

signální

soustavy.
M Ctění

pro ženy" vzbuzuje,

asexuálnost,
musi
ricky
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ostentativní

u určitého druhu čtenářek emoce velmi blízké

psychickému orgasmu;
mnohem

přes svou někdy až

vyvinulo se ostatně nejspíš z

starší pornografickě

literatury,

jako

jaké
histo

umravněná

měšťácká

verze erotidké četby,

obligátnímu

která za doby rokoka

obsahu nočních taburetků všech dam z

patřila

lepši

k

společ

nost i .
V obou případech však
vanější

-

myslnost-

jde nakonec stejné o žánry nejopovrho-

u sentimentálních románků pro nepřekonatelnou
déje i -Filozofie protagonistů,

slabo-

u pornografií pro

pru-

dérní společenská tabu. Pozoruhodné přitom je, že právé pornografie

byla snad jediným druhem braku,

který záměrné

vytvářeli

~i~)

literární velikáni jako Baudelaire, Verlaine či u nás Nezval nebo
S. K. Neumann.
Pokud
tických

někdo pochybuje o oprávněnosti zařazení
románů

mezi

řemeslnou tvorbu
dí.la

brak,

P.5.

stačí

Wodehouse,

snad

připomenout

která rozhodně,

ostatních profesionálních humoristů,

humoris
brilantní

stejně jako

splňuje v

dostatečné

míře podmínky stanovené shora uvedenou definicí.

Přirozeně ovšem

ne každá kniha,

musí byt poklá

která obsahuje nějakou legraci,

dána za paraliteraturu; řeč je pouze o sériových výrobcích. Jinak
je tato kategorie pro nás málo zajímavá - ačkoli

na ni teoretici

obvykle pohlížejí se shovívavou povýšeností, vcelku ji tolerují *
věnovali ji dokonce řadu studií.
pouze pro úplnost,
Tou je výchovný,
teratury
takřka

stejně jako skupina následující.
ideologicky brak. Od ostatních forem parali-

se liší především tím,
nikdo nečte,

Do této klasifikace byla pojata

že jej ve své

době

dobrovolně

a tím pádem se na něj nevztahuje

uvedeny model hodnocení čtivý - nečtivy;

ani

jinak řečeno,

výše

je skoro

bez výjimky špatný. Nevzniká totiž na poptávku čtenářů, ale moci,
respektive
sem

jejích cenzorských a ideokratickych

rozličná

tendenční

výchovná četba,

úředníků.

mravoličné čítankové

politické oslavné ódy a rýmované agitky;

Patří

historky
jako

(ovšem kromě pornografie) používá tato kategorie braku i

i

jediná
poetic-

kou -formu.

Nebývá stižena klatbou oficiální kritiky,

takovou upřímnost obvykle nemůže dovolit.
ticky

vyznám,

bezmeznou

než

že

Jinak nemá jiný

se po letech stává pro

stupiditu zábavnou kuriozitou

která

svou

si

prak

mnohdy

vyhledávanou

až

některými

literárními gurmány.
Není snad třeba zdůrazňovat, že uvedená klasifikace tvoři jen
obecné^

schéma^

a

že koneckonců není

žádným

problémem

napsat

mravolifinou, žertovnou pornografii odehrávající se mezi nešťastně
zamilovanými kovboji na hrůzyplném Marsu.
Informace,
grafické,
Jde

které tento tento článek přináší,

že

ostatně

snad

jsou tak tele

místy až trochu ztrácejí na srozumitelnosti.

jen o zkráceny úvod k zamyšlené monografii

a

separovaná publikace má posloužit především jako podklad k

jeho
širší

diskusi

o této dosud prakticky zcela nezmapované oblasti“ písem

nictví.

Jako

každý originální pohled na věc,

přinese

i

tento

zpočátku jistě značný odpor ze strany "ochránců českého čtenáře",
pro

něž

adiecto.
něno;

pojem

vynikající brak bude i

nadále

Těmto samozvaným dozorcům je

již dnes je jasné,

normálně vycházet,
kému zdůvodnění

contradictio

však konečně také

že paraliteratura u nás bude

a pokud předešlé řádky přispějí

b 1ahodárnosti tohoto faktu,

kdy

dobrou

cowboyku dávalo dvěstě i

jedenáct idí1ného Tarzana až deset tisíc,

napříště

splnily svůj účel. Z

hlediska se snad všichni shodneme na tom,

za

odzvo

i k teoretic

praktického
se

in

více

že

korun

doba,
a

za

byla rozhodně

naprosto

závěr nám zbývá snad už jen jedna otázka - proč

komunis

patologická.
Na
ticky

režim věnoval tolik energie na

Obvykle

jí

vlastností,
těch

3^

se

vytýkal

bezideovost,

potlačení

avšak právě

která mohla normalizátorům

soudruzi báli nejvíce,

brak až

paraliteratury?
ta

vyhovovat.
na

byla

naopak

Myšlenky,

ojedinělá

a

výjimky

takřka

neobsahuje.

především

je

Má ovšem několik jiných

svobodny.

Nemusí nic

předstírat,

reputaci u kritiky si už stejně nenapraví.
si

cenzoři

vývoje

alespoň podvědomě

neblahých

paraliteratury

neuvědomili,

kteňí

jedinou

moderní

íe

bez

zda

normálního

vůbec.

pisatelé

špatných

své rádobyvtipné rymovánky vydávali po
poesii

svoji

Neměli

Mnohem významnějším zdrojem potlaCení

byli režimní autor i:

básníci,

protože

Je diskutabilní,

braku se nemůže zdravě vyvijet literatura

bychom je však přeceňovat.

aspektů,

a ještě

se

chlubili

svou

románů,
léta

za

nekoformní

odvahou. Ti všichni zatraceně dobré věděli, že by jejich vyplody,
které

se

už

tak špatně

prodávaly,

v

konkurenci

slušnějšího profesionálního škváru neměly šanci.

jen

trochu

A zde pravděpo~

dobně spočívala největší "závadnosť"' paraliteratury;

v nebezpečí

pravdivého poznání, že král je nahý.

Miroslav KROMIS

DOPISY DUB E NCE se staly vbrzku politikem svérázného kalibru.
Čtenářský ohlas na masově zveřejněni posledních dvou je velký,
nejzajitnavějSÍ je dopis z Brna, který jeho autorka, věřím že
vskutku z obav před budoucím, nepodepsale, ale který mohu bez
obav podepsat za ni jé. Pro čtenáře HAŇŤA PRESSU jej zde
v dplr.osti přetiskuji:
V.Kadlec

Milá Dubenko,

7*2.90

jistě i Vy jste zaslzela při etení "Osa, a p41. l3.ledpa. Já
brečin ještě dnes, aě Slánek etu po třicátá - nejcíň. Byl to
zázrak a byla to nádhera a byla to radoat a byla to naděje
▼ lepší zítřek.
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Ale omyl, milé Dubenko, zítřek se nekoná, blaničtí rytíři
zmizeli v Bleníku /pokud je to taky hospoda/, v ulicích se
povalují tlupy flákačů, jejichž vzájemným oslovením je volevole,
dál rozbíjejí telefonní automaty, trhají prkna z laviček,
prodavačky mají stejný nezájem o zákazníka, jenom když přijde
kolegyně z jiné prodejny, šeptem se ujišlují "jak dostaneme
zboží, já ti zavolám". Lidé si vyrovnávají účty, dnes zvoleny
ředitel je za týden sesazeny, Školáci si přes OF vybírají
učitele - Dubenko, myslím, že pan prezident je příliš laskavý
Člověk a jeho hesla o lásce a porozumění platila jen na těch
manifestacích. I dobré vůle domluvit se zmizela - novy znak
Československé republiky, pečlivě a s láskou panem prezidentem
vybrány, nelíbí se Slovákům, dokonce ne Moravákům, ač jejich
orlice se skvěla na nejkrásnějším místě nového znaku, Slováci
chtějí čárku mezi česko-* Slovenskem, ale chtějí vůbec jenom
tu čárku? Jen pan čalfa stále s úsměvem odpovídá na zvědavé
otázky a vypadá skvěle.
A tak, Dubenko, je to r.a draka a kdo ví, co ještě bude. Aby
Pražané nezapomněli manifestovat, vyhánějí te9 Rusy domů a
trvají na tom, aby to bylo zítra. No, tím asi klidu pro p. pre
zidenta moc nepřispějí! Denně čteme o vraždách osamělých lidí asi to p. prezident ve své dobrotě s propouštěním vězňů přece
trochu přehnal, většina nás starých se bojí jásat ze strachu
před pomstou těch odstavených. Při volbě p. prezidenta a v těch
nádherných dnech plných radosti jsem našla v našem velikánském
sídlišti 7 /sedm/ praporků nesměle se krčících za okny paneláků .
Půl národa se vyhrnulo do Rakouska za vypůjčené Šilinky, jako
by zítra měl byt konec světa a bez návštěvy Rakouska jste
společensky nemožní ...
íenastal novy a jinačí způsob žití - jsme zkaženy národ ranarů
a podrazníků - a bude trvat zase 40 let, než snad nová generace
to napraví.
Za pana prezidenta se můžeme jen modlit, aby těžký úděl, který
na sebe vzal, ve zdraví vydržel.
Řekla bych, že ty kalhoty od p. Adama nebyly špatně ušité, jenom
že si p. prezident vysoko vytáhl šle - ale proč mu to nikdo
z jeho blízkých r.eřekl? - Zato redinpot "'U plušel parádně - byl
v něm jako britský následník trůr.ui Pište a pomozte nám!
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Děkuji,

K PERPFTUUM SILBNTIUM
Břízy tančí v lese Těší« se na jaré
aČkaliv nikdy nepřestanu «ilevat
Zinní sauhvězdí a zrevna tak
budu neustále pakaušet
harkéha kanzula a stále častěji decházet
k ničení
slav
věčných
hnízd
Mlčí« a břízy tančí lese« a alČí
slušný zajímavý magneticky krásný
a já sí ha hladím k jaru v Kapličce
na Výšině - aí chce neba nechce
I kdyby kdevíjak byl zi«au kersky
da kazelce neb® da pataka
Je tu a tančí v lese
Kačenky prskají až létají jiskry da nebe
Kouká® se na ně Přebírám šipky narychl# narvané
Maminka má tečkované apuchlé ruce ad krve
a te3 i® ečima srnečkavýma zasmála a já pad ní
tančí®
jasně vidí® svítit sauhvězdí 2árlivých kecek

ALEKA ViCvROVX
v ý r o č n í
NAHATSTA,

/1952/ » autorka této básně, obdržela jako prsmí
c e n u

PRAŽSKÉ IMAGIKACS

/za sbírku

Cs 1989A
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T.A MILArSK HUBLEM
Letošní 28. říjen nágj zhořkl, když jsme se dozvěděli o neče
kaném skonu Milana Hubla a když jsme si vzpomínajíce - uvědo
mili, jakým pozoruhodným člověkem byl.
Rodem i životem byl Milan pravý Čechoslovák: narozen
v České rodině na Slovensku, Strávil tam velkou část svého
dětství, mládí prožil v tehdy dvounárodníra Brně a celý zbytek
svého života v Cechách, v Praze. K místům svých životních po
čátků choval ale trvalou lásku: k Brnu se ¿estě nedávno vrá
til jímavou vzpomínkou studií o místním nářečí; také slovenšti
nu miloval a k Slovensku mel celoživotní vroucí vztah, nezkalený ani ve chvílích nevděku a nepochopení.
Jako mnohé z jeho generacd přivedly i Milana Hubla krize
a otřesy války k idealistickým projektům radikální změny spo
lečenského uspořádání, které v té době měly tak často komu
nistickou podobu. Základům tohoto ideálu zůstal trvale zavá
zán: začaly žil a zemřel jako přesvědčený socialista, třebaže
po tolikerých převratech, jaké jsme zažili a zažíváme,„byly
jeho představy o socialismu jiné než kdysi. U Milana Hubla
to však nebyla změna nedávného data. Jeho kritický duch byl
už v mládí revoltován a burcován degenerací, jež se dnes
shrnuje pod pojem stalinismu. Byl u nás mezi prvými, kteří si
tento tragický zmar hnutí začali uvědomovat - dříve, přesněji
a jasněji než většina z nás. Příčina byla nabíledni: Milan
byl rozený politický talent, politik tělem i duší, jakých
v jeho generaci mnoho nebylo.
Politika nemá dnes ovšem dobrý zvuk a dvojnásob špatně
se smýšlí o politicích profesionálních, kteří na tomto ře
mesle visí celou svou existencí* Milan nebyl člověkem tohoto
druhu: po celý život byla mu politika posláním, nikoli povo
láním. Když na počátku své dráhy hledal svou vlastní lidskou
a občanskou existenci, nehledal ji v politice. Ale nalezl ji
šíastně: politika ho přivedla k historii, k níž přilnul na ce
lý život - nikdy mu nebyla nějakým náhradním či vedlejším za
městnáním, ale dílem jemuž se věnoval celým srdcem. Mladý
dělník, všestranně nadaný a jazykově vybavený osvojil si jako
autodidakt v neuvěřitelně krátké době pozoruhodnou erudici
a stal se z něho intelektuál v nej lepším slova smyslu. Ve vě
dě dosáhl úctyhodných výsledků: byl i jedním ze zakladatelů
u nás tehdy nového dějepisného oboru, dějin mezinárodního
dělnického hnutí, oboru jak stvořeného k překonání omezeného
provineionalisrnu, který je naší starou kletbou. Hublovo histo
rické dílo sdílí ovšem celý jeho osud - i ono je písní nedo
končenou... Jeho kniha o dějinách II. internacionály, prů
kopnická ve své době a v české literatuře dvojnásob, zůstala
k věčné škodě naší vědy jen rukopisem.
Rozsáhlá vědecká a učitelská prócejiebyla v rozporu
a tím, co tvořilo nejvlastnější jádro Hublových vynikajících
schopností, co bylo jeho vášní a středem jeho zájmů, totiž
a politikou. V historii nalezl naopak pevný základ a oporu
svého myšlení politického a kvalifikace historická potencovala
jeho kvalifikaci politickou. Od hloubi 50. let zúčastnil se
jako jeden z prvých a nejvýraznějších našich reformních ko
munistů všech velkých zápasů té doby a projevil tu svou inte
lektuální sílu i občanské svědomí a odvahu. Byl za to vystaven

odvetám a mstám moci, která ho od doby, kdy se tolik zaslou
žil o rehabilitaci nevinně odsouzených obětí stalinismu pro
následovala s malými přestávkami vlastně celý^život - z naší
generace patřil Milan Hubl k nejpronásledovaněj ším. Hic z to
ho však nezastavilo jeho činorodou povahu a pronikavý inte
lekt, který z něho udělal jednoho^z nejpřednějších duchů
reformního hnutí 60. let. Milan Hubl byl jedním z prvých,
kteřý otevřeně vystoupil proti antisemitismu, šířenému
v 50. letech. Patřil mezi první Cechy, kteří se zasazovali
o nové řešení slovenské otázky, o práva bratrského slovenské
ho národa; jeho vynikající podíl na federalizaci nelze natrva
lo zamlčet a jeho demokratická vize federace ještě přijde
ke cti. Jako jeden z prvých dal podnět k novému a kritickému
projednání německé otázky. Také pozornost, kterou v posled
ních letech věnoval maaarské menšině neměla i v české neofi
ciální publicistice obdobu. Tyto jeho popudy mají„spojitost
a dávají na zřít do jeho vnitřních hodnot. Milan Hubl stál
vždy neomylně na straně menších a slabších a stavěl se za je
jich práva. V tom byl tento demokratický socialista důstojným
pokračovatelem nejlepších tradicí české demokracie.
Také obrodného procesu Pražského jara se Milan Hubl
zúčastnil vůdčím způsobem. I po jeho potlačení -moha třeba
při hledání východisek z bezvýchodné situace i bloudit zůstal pevný a věrný svému přesvědčení, snášeje^s česky ne
okázalou a trpělivou síatacností těžké rány^odvěty, jež ho
zbavila politické, vědecké a nakonec i přiměřené lidské
existence. V době deprese a pádu, kdy tafc mnozí opouštěli
prapor, který se zdál ztracený nebo aspoň propadali skepsi
a rezignaci, pustil se tento zdánlivě chladný a racienalistický člověk na mužnou cestu odporu, který v té době neskýtal
vyhlídky na brzký úspěch a jehož mravní vklad se súročuje
teprve po mnoha letech. Desetinu svého žel tak krátkého ži
vota strávil v celách, polovinu svého dospělého věku nesměl
vykonávat své povolání a i v té první polovině byl často posti
hován nemilostí mocných - nerušeně štastných chvil bylo v Mi
lanově životě vskutku pořídku a hmotných blah, cíle tak mno
hých politických kariér, se nedomohl žádných; chůd začal,
skromně žil a chůd zemřel.
7 době pohřebního klidu a temna, které sa teá říká dva
cetiletí stagnace, byla jakákoli světlá perspektiva tak vzdá
lená, že se zdála nemožnou - ani tyto deprimující poměry však
Milana Hf>la nezlomily. Vrátil se z vězení stejný jako byl
předtím, stejný svou pevností a nezdolnou vírou. Milan Hubl
prokázal v této nej těžší zkoušce své výjimečná lidské kvality
a základ každé pravé politické kvalifikace, totiž charakter.
Podařilo se mu, co nebývá pravidlem u vzdorovitých povah,
které za svou tvrdost ve zkouškách pletivají myšlenkovým ztuh
nutím - v těžkých pěti letech vyzrál, nezůstal stát intelek
tuálně a prokázal i jinou podmínku politické kvalifikace,
totiž hybnost inteligence a schopnost neustálé duchovní obnovy.
Toto nové a žel poslední údobí jeho života připomíná
nám Milana Hubla, jak ho máme ještě včera před očima - jako

historioky vzdělaného a stále se vzdělávajícího pozorovatele,
břitkého, dobře informovaného, rozhleděného a přísně realistic
kého analytika celého dění kolem nás, neúprosného, ironického
a sarkastického, ale rovného a přímého polemika, nemilosrdného
bořitele politického iluzionistou a dilektanství. Víc mu doba
z jeho nejvlastnějšího métier, praktické politiky nedovilila
- I v tomto ohledu je jeho život písní nedokončenou.•.
Třebaže zastaven v polou svá cesty, přispěl přesto vynikají
cí měrou k naší orientaci v tomto nejistém, nejasném a pře-^
vratném světě a spoluutvářel naše názory i názory těch, kdož
s ním v. tom či onom nesouhlasili. Jeho brilantní politická
esejistika. u nás řídká, zanechala a zanechá v českém poli
tickém myšlení stopu, kterou nikdo nebude moci přejít bez
povšimnutí.
Toto úctyhodné dílo vytvořil Milan Hubl ve strastiplném
údobí svého života, naplněném strastiplnými starostmi lidský
mi i existenčními - nikdo to nemohl prožít, aby to na něm
nezanechalo stopy. Milan Hubl byl vždycky složitá povaha, ne
byl také vždycky lehký. Politik rodem, povahou, stylem života
i způsobem obcování s lidmi, byl uzavřený a navenek chladný,
racionálně a přísně realisticky uvažující. Přátelsky, lidsky
a tegle se otevíral jen zřídka, ale ti nemnozí, jimž se tak
otevřel, vydávají svědectví o hloubce a horkosti jeho citu,
který jinak tak přísně držel na uzdě své zdrženlivé kázně.
Haplnění svých tužeb, přání, aspirgcí, ctižádostí i své
ho dlouholetého úsilí dočkal se Milan Hubl jen z malé části:
bylo mu sice dopřáno zahlédnout snad už blízké světlo svého
snu, ale nebylo mu dopřáno ani na chvíli se v něm zaskvít a
ohřát se v jeho teple - odešel předčasně, příliš předčasně
v plné síle a rozkvětu svých schopností, které ještě tolik
slibovaly. Hám, dočkáaie-lí se tohoto naplnění, bude Milan Hubl
chybět, bolestni chybět, dočkámě-li se, dočkám© se neustále
si uvědomujíce, jak velký podíl on na tom měl.
Kdo Tě znal, ví, jak rád jsi zpíval: Tri dni ma nabáňa
li, eětě ma nedostali - a zpívals právem: ubližovali Ti a zra
ňovali Tě, připravili Tě asi i o velký kus zdraví, ale oprav
du nikdy Tě nedostali; musela přijít teprve až ta strašná
s kosou, aby Tě distala. To se nemělo stát, to se nemělo stát
právě ted, kdy by Tě bylo nejvíc potřeba.
Tvoje dílo zůstalo nedokončeno, ale i tak váží dost,
aby nebylo zapomenuté.
Cest Tvé mužné památce, Milane.

V Praze 7. listopadu 1989

P.S.

Dr. Jan Křen, CSc.

Doc. Milan Hubl spoluzakládal naři Společnost - jeho
členské číslo 14 mu ovšem zůstane - ¿.valná hromada
by měla projednat jeho čestné členství in memoriam.
vk

