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E. lonesco

Autor a jeho problémy

"Proč píšete?" ptají ee čaeto spisovatele. "To byste
měli vědět vy," mohl by odpovidět spisovatel tom, kdo mu.

otázku polofil. "Měli byste to vědět, protože nás čtete.

Protože když nás čtete, a kdy-f nás budete číet i dál, z^namená to, že jste našli v našich epieeoh něco, co váe zajímá,
jakousipotravu, která odpovídá vašim potřebám. Proč vlastně

ve vás ta potřeba vzniká, a co jsme my vO.bec za potravu? Jsemjá
.
li spisovatel, proč jste vy mfi.j čtenář? Odpověd na otázku,
kterou mi kladete, najdete sám v sobě." Čtenář nebo divák

schematicky odpoví, že čte a chodí do divácká, aby se poučil
nebo aby se rozptýlil. To jsou v podstatě dvě mofné odpovědi.
Poučit ee, to znamená dovědět ee, kdo je člověk, který pitie a

co píše. Pokud je někdo e^kromnějfii, řeknt, že čte proto, aby

našel odpovědi na otázky, na které si sám nem.u.že odpovědět. Kdo
se chce rozptýlí t, neboli zapomenout na vše^rí starosti, vy-

chu^tnat ^násu. toho co čte nebo ti.dí, vám může vyt^lalout, že se
nu.di, bude-li se mu. zdát, že ho chcete poučovat nebo mu udílet

lekce. A kdo ee chce poučit mťlže vám vyt^lalout, bude-li mít
pocit, že ho lnad chcete pobavit na jeho účet a rozptýlit ho,
že nepřinášíte odpovědi na otázky, s iůmif si on sám neví rady.

Sotva někdo napíše sonet, vaude'^^Ae, píseň, román, tragédii,
uf se na něho vrhnjí, novináři, aby ae dověděli, co ei autor

písně nebo tragédie myelí o socialismu., o kupis^diiemu, o dob:ru.,
o zlu, o matematice, o as^tro^nautice, o ^^mtové teorii, o lásce,

o fotbale, o kuchyni, o hlavi atátu.. "JaEé je vafíe pojetí

!ivota a smrti?" zep^Q ee ^na jednou j^ho^americrý novináf,
kdy-! jsem voycházel ee ze.vazadly v ruce po mi.etku z lodi. Po-
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lofil jsem zavazadla, otfel jaem si pot z ěela a poproeil
jsem ho, aby mi ^al dvacet let na rozmy§lenou, ale ani pak ie

není jisté, jestli dos^^w odpověd. "Tu. otázku přece kladu^sám

sobě," řekl jsem mu, "a právě proto píh, abych si .ji tladl.''
Chopil jaem se zase zavazadlel • pocitem, le jsem ho ztl^amal.

Každý nemá klíč k vesmíru v kapse nebo v ^míru. Kdyby se mne
nějaký spisovatel, nějaký autor zeptal, proč čtu., proč chodím do

divadla, odpověděl bych, že tam nechodím proto, abych dostával
odpovědi, ale proto, aby se mi vyjevily další otázky. Ne proto,

abych něoo seznal, ale docela obyěejně proto, abych se sezná
mil s tím něčím, s tím někým, co je dílo. Má touha po vědění

se obrací k vědě a k vědcwn.. Zvidavost, která mě přivádi do

divadla, do muzea, do literárního oddělení v knihkupectví, je
úplně jiné povahy„ Chci poznat tvář a srdce toho, koho budu nebo

nebudu mít rádl^

•••Ví autor sám dobře, oo dělá? Mám pocit, že je sám
podveden. Má přirozeně vědomé záměry. Tak například si předsevzd,
že něco dokáze. Představuje si, !e to, co chce dokázat, je

podstata jeho knihy„ Potom zjistí, nebo se zjistí, že fabule
je důlefitěj§í než to, co pokládal za podstatné on sám, že to,

oo chtěl dokázat nikoho nezajímá, a zajímavý le je pouze způ
sob, jak chtěl dokazovat, oo míníl, nebo technika díla. C:tme
v

autor p:mstě jen postavit jakousi hadovu, která bylpouze ztělesňo

vala záhony literární nebo divadelní výstavby díla, tak jako
v
k:onetruk:tér konec koncfl. nedělá nic jiného, než že zhmotmlje a
realizuje architektonické zákony? Chrám, který přestal plnit
evO.j účel, který uf není ^dltovním místem, lze proměnit v ne

mocnici, v lcomiBdetví, lze ho nechat prázdrlý, ale ve eTÓ pod
statě zO.etává eám sebou, stavbou, arohitektu.rou, nikoli
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-.3c^brámem. ^V1astně ani nikdy c^hrámem nebyl, Bloudil jako c^^hrám,
ho
stejně jako básnické nebo divadelniho dídn atd. mflle být do
časně použito .jalce nástroje prop^^^dy, výchovy, politické

převýchovy atd. Xa.fdá moc s ním nnal.ofí jak bude chtít. Neza
brání

11111.

vlak, aby zfletal.o čim je, divou stavbou, tvorbou.

Stává ee, !e spisovatelovo dil.o je příao napěcho'^vané problémy,
nejr^znejěíml záměry, postoji, že je kritikou epol.eěnosti,

lidského údělu. Autor si myslel, že nemluví o sobě, bezděky

se však o^^hluje. A základní hodnotu. ctila tvofí právě doznání,
které 11111. bezděky uklouzla.

;a.to

doznání budou přirozeně inter

pretována protikladně, budou zkreel.ena. Budou je dokonce obra

cet i proti autorovi, ale to už je jiná otá.zk:a.

Já vím. Vše^^^ tyto ozázky už byly pololeny a :filozo:fové,
ttlE ol.ogové, psychologové a sociologové se usilovně snažili na

ně odpovidet. tisíce knih se jimi zab^^^ly.

Myslím, že všechny důvody, které jsem právě vyložil, jsou
zároveň nepravdivé i pravdivé. Pravdivé, když je přijmeme
všechny, pochybené, přijmeme-li jenom jeden, nebo jen něk:1.eré
z nichl^

.

••• A tak mě mití a ke peaní viec^ny možné i^^klzy, ty

nejprotikl.adněj§í i ty, které z nich jen ^vypl^ývají: pýcha, to^ha

po moci, nenáviet, t^^^ vykoupit ee, l.áslai., úzkost, stesk,

zmatek, dflvěra, nedostatek důvěry, jistotu., fe to,

00

^tvrdim,

je ■prá.vné, nejistota, horoucí t^^& být osvícen, t^^^ osvě
covat, zábavo /a:Le praouji-li pro zábavu, proě tedy ta námaha,

ta nepřekonatel.ná únavu, kdy! pracuji?/, pokora. Zdá se mi
totif, !e tohle viec^nc je obadeno a je poetf-e^hmltelné v l.i-

terinách díl.ech a !e ta dila to ^vyelo-^^i lépe, nel to mtile

udUat autor, k:dyf o nich mluví. ••

• ••• Nej cll'-ív ee mu.eim přiznat, !e mně osobně ^ni nábo!enství
ani fil.osofie nepomohly pochopit proč exietu.ji. Nepf-esvědčily mě

5

-4-

Raní, že je třeba s touhu existencí něco udělat, a že je tfeba

nebo že je mofné jí dát nějaký význam. Mám pocit, fe nepatřím
tak úplně ke světu. Nevím, ke komu by měl patřit svět, a přece
bych se neprodal a ani svět bych nikomu nepro^dl. Připadám-li
si přece jen tak trochu z tohohle světa, pak proto, fe jsem si

na něj - když už existuji - zvykl. Vl.aastně mám spíš pocit,
že jsem odjinud. Kdybych věděl, jaké je to jinde, byl bych na

tom daleko líp. Nevím jak na tuotázm

odpovědět. Ale nepocho-

píteley etesk, který ve mně sídlí, je snad přece jenom znamení,
že nějaké jinde exietu.je. To jinde je, mofná, dá-11 se tak říci,

ono "tady ", které nenahbazím. Možna, že to, co hledám, není

_

v

tady. Jsou lidé, kteří dali odpověd

nebose domnívali, že

mohou dát odpověd a přinést řešení.

Jsem šta.sten že sejim

to podařilo a blahopřeji jím. Za sebe ovšem pouze knostatuji,
fe já jsem zde /to "já" se dá těžko

definovat/ a že píšu,

abych vyjádřil a sdělil evá.j údiv a

svá.j stesk. A ^ned tu. máme

něco přesného • Procházím se pařížskými ulicemi, bloudím světem,

a ve skutečnos ti vodím světem svť.i.j údiv a stesk. Připadá. mi,
fe nemám lá^vý bod, o který byeh se mohl opřít; jindy se mi

zdá, !e nějaké takové body mám.

P.ttpadají mi málo stabilní,

proměnlivé, nakonec ee vytrácejí. Jistě jste si všimli, že

si uf odporu.ji. Je to proto, že jsem nedokázal vnéet do té
rozpornosti nebo do těch rozporů, pořádek? Nebo je to proto,
které
že naše vědomí má několik rovin
ei navzájem dy oru.jí?

Ještě je^dnou opakuji, myslím ei, že obojí je pravda. Čas od
času věřím, že věřím, myslím si, že myslím, zaujímám sta.

novisko, volím, bojuji, a dělám to se zápalem a z^dytě. Ale
stále je ve mně hlas, který mi říká, le ta volba, ten zápal,
to tvrzení nemají spolehlivý, absolutní základ. Že bych od

toho mil upustit. Nejsem dost moudrý, abych dolcázal spojit
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otázq ai klade . kddý, kdy! je sám. Kdyl se v takovém zmatku
octne spisovatel, píše. Takže máme ui po^druhé něco přesného.

VŽiehhni pochopili.
Chtěl bych upřesnit taká toto, nejsem stoupencem skeptik
cism ani an.tiak:epticismu. Nediakutu.ji o problému nezbytnosti a
hodnoty volby • Na to se dá možná namítnout, že mou hlubokou
nejistotu. lze historicky vysvětlit tím, že patřím k té či oné

třídi, tím, že jsem determinován nebo nedetrrminová.n. rů.znými
protikla^tfmi tendencemi nebo tradicemi, které nelze nebo

lze vysvitlit historicky, dialekticky, &td. Opakuji, že jsou
ok^amžiky kdy volím, kdy zaujímám postoj, pokud se mi ovšem
Jenom nezdá, že volím a zaujímám postoj. Snažím se tu pouze

vydat ze sebe co je ve mně nej^kloubeji. Vydávám to a dávám

se všanc. Podvoluji ae podnitům. nebo spíš se stavím proti
podnetó.m jiných. Mám tendenci, jako ostatně všichni nebo omnoho

lidi, oponovat tomu., co se mi předkládá, co se mi tvrdí.
Vidím co je v ^rczení jiných negativní nebo nepra.vd.iv6. Jakým
právem si mohu myslet, že něco je nebo není falešné? Volím

tu.díl a tvrdím nebo odmítám jen malé věci vláe^niho života.
Tvrdím, !e nemám řád černou ba^rvu a le mám radeji modrou.

Bhly by se najít dpivody, proč se mi víc líbí ta či ona b^^a.
Byla by to příliě

práce. Dávám také přednost Balz&.eovi

pfed Eugenem Suem, Shakespearovi před Feideauem. To znamená,
že mám kritéria. Jsou to literární kritéria. Záhuba řečeno,

dávám pře^noat Shakespearovi před Feydeauem, proto, !e shakespearoveltý svit mi•připadá rozlehlejší, komplexnšjAí, univer-

záln5 lidltějěí, hlubší a pravdivěji! ne! svět Feydeaův. Ale

co vlaattdi z toho, co nacházím v Shakespearovi, přes^ahuje
Feydeaua? Právi ten hluk a zběailoet, obsáhlejší tázání, jaké

7
-6ne
nacházím

u francouzského vaudevillisty-.

Ve Feydeauvoi nena

cházím ^ní svůj chaos ani své zmatení. Co

nacházím^v Shakespea

rovi, nejsou odpovědi, nýbrž otázky a události, a také některá
v

k:onsta;tování, několik očividných fak:tO.. Zádné definitivní řešení.

A tak mohu říoi, že klást si otázky a neodpovídat je pravdivější

nef si je neklást. Zjištu.ji •také, !e v knihách, které mi přijdou
do ruky, odpovědi nikdy plně nevyčerpávají otázky, a zdá se mi,

jako by všechny problémy byly vyřešeny špatně. Všechny do^gmatismy jsou provizorní. A nejen že mi připadají provizorní, mám

navíc pocit, že jsou jenom systémem hypotéz, předpokladů., zpli-

sobO. nazírání, stanovisek, a mohou být nahrazeny jinými ideolo

giemi nebo stanovisky. Vysvětlujeme si věci a jak mližeme. S tro
Y
e
chou autosugesce lze je^d.ml ideologiX po^tvrdit fakty, zatímco
opačné ideologie dokazují, že ty první lze fakty vyvrátit. Každý
by si m81 napsat svou malou Rozpravu, o metode na vlastní ^rub.

Ale ta námaha! Já jsem: ale kdo je to, ten "já"? Těžko říct,
jak: už jsme řekli. "Já" je konvence. Nicméně však konvence méně

nepřesná než "my" a "se"...
••• To, jak sám sobe vysvětluji co cieiám, mi připadá neúplné
nebo mylné nebo nejisté. A protože tu.díž nevím, jaký je smysl

existence, nevím ani úplně přesně, proč píšu. A přece píšu odjak!iva, stejně jako odjakživa žiju a také si kladu otázku., jaký

je smysl mého života. Nutí mě to peát, což znamená klást ei
otázky, dívat se a říkat, co vidím. Ale odhalovat při psaní, co

se mnij jeví •jakozlo, kritizovat a parodovat ostatní a jejich
chování, být moralistou, to všechno mi často připadá jako by

se takové ps^ní smělo vejít jen do velmi omezeného rámce. A když
zase za i něčím stojím, táži se vždycky proě za tím stojím, a ří

kám s1;-ie bych to neměl dělat. Moje s^moviska, mé postoje
vycházejí ze spontánních, málo kontrolovatelných ppcitň., i když
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je tl^umočí více m4ně j&.ená myělenky. Zajímavěji! ne! myslet

by mohlo být vědět, proě si myslíme to„ co si myslíme. Do^nívám se, že jsem p-0.vodněji!í, když ve svých dilech vyjad.fuji

•

údiv a zmatek. Právě v tom údivu. tkví kořeny života. V nejhlub

ší : hloubce sebe sama nacházím

^tmu....

^tmu, nebo spíš oslňující

světlo•••

• • • V každám případě nebudou úzkost nebo vyrovnanost , zmatek

či jistota vtělené do díla nío jiného, než živý materiál,

články organism11, jeho vibrující hmota. To právě tvoří jejich
hodnotu., a to také tvoří hodnotu, a pravdivost díla. Dílo, di

vadelní hra, • není dotazník s otázk^ní a odpovědmi. Pravdivé
odpovědi díla vytváří pouze to co odpovídá jemu samému, dílo

odpovídá smamo sobě, ja.k:o si eymfonie odpovídá sama sobě, jako

barevná ekvrna odpovídá jiné barevné skvrně téhož obra.zt,i. V

divadle jsou těmito odpovědmi a otázkami postavy hry. Divadlo

je právě to: na něco si hrát. A hodnota díla bude záležet na
hutnosti otázek:, jež se staly životem, na jejich komplexnosti,
na jejich pravdivosti,pdvodnosti, na jejich pravdivosti jak:o

!ivých bytostí, která není samozřejmě pravdivostí vnější, de-

monstrovádm, oetatně v!dycky spornán.
A tak k: nepsání literárního díla - románu, povídky, básně,

pamětí, eseje, scénáře, divadelní ^hry - stačí zcela jednoduše bý1
upřímná. Upří^mey hlas se rozléhá, je slyšitelná, Znamená to,
le hl.as upřímnosti Je silná« Ale je-li vás slyšet, neznamená
l
•
to je§te nutne, že -v:!Ís někdo poslouchá. Právě naopak, ueepon

zpočátku. Kdy! vyslovíte něco pravdivého, to znamená něco pro!itáho, co jate sami na sobe podítili, lidá vám nevěří, nechtě

jí vám věřit. Jindy zase mť!!e pravda pO.aobit bezvýrazně,
prázdněť nijaoes opravdové nebylo pochopeno, oslepuje, není
je vidět, uvidí se pozdiji. Co je pravdivé, co

má

pravdivost
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původnosti, vypadá neobvykle a zvláštnš. Je to divné. Le! je
banální. Znamením vaší upřímnosti je, že vás pokládají za lháře.

Protole jste pocitvý, mají vás za !vanila. Váš výkřik udělá prů
lom do kolektivních mentálních zvyklostí. Co bylo pravda váera,

co bylo intelektuálním objevem je překonáno, ale sociální a

psychologická krystalizace se drží zuby nehty Ý okoralé tra
dici .t'ravdy ee staly petrifikovanými konformisy, pbhodlnoztí,
v
zaslepeností, hluchotou. Víme dobře, že všechno tíhne k mšštáctví,
col platí zejména o revolucíchl^
• •• Vrsvětlil jsem., doufám, zřetelné, že znakem upřímnosti

a pravdivosti je originálnost. Co je pfiovdní, je pravdivé. Co
se podobá běžné produkci, je lživé, nebot konvence je neosobní

lež. Upřímné nebo pravdivé je, co vám ostatní neřekli. Papoušek
není upřímný. To co říká ee ho x±Rtrtj:kj:xx netýká, nechápe, co

říká. K pochopaní je třeba být původní. A tak jestlife si autor
při psaní klade otázku, do jaké míry má pravdu, do jaké miry

má právo psát co píše, a očekává-li, že v tom bude utvrzen, kla
de si taká otázku, když se k něm obrátí pozornost, zda ostatní

mají právo říkat o jeho díle to, co říkají. Píšeme, abychom

se vydali všanc ostatním, jsme nespokojeni, !e jsme to udělali,
jsme nepsokojeni a znepokojeni. Autor můle nabýt dojmu, že to,
co řekl, co udělal, nebylo nepochopeno, nýbrž překrouceno, zfal
šováno všemi těmi, kdo chtějí podf:ídit dílo svým osobním cílilm,

kdo z něho chtějí udšlat nástroj evého náboženství, své morálky,

své politiky, kdo je chtějí použít jako ilustraci nebo espravedlnlní sebe saných. Znakem hodnoty díla je jeho upřímnost, to
o
jeet jeho nvost, .to jest jeho čistota•••
• • • !o též platí i o ltvaliti kri tikO. Kritika je k^valitni,

kqi neodráli běžná kritická kliš' a biln§ pou!ívané myšlenkové

systémy. Kritika, exegeze, je dobrá natolik, nakolik vykladaě
nazírá dilo novš, upřímnš, objektivně, m kolik - aniž by zavrhl
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svá kritária, je ochoten kdykoli je zpochybnit. Nevím, ale
- samozřejmě ideálnfě -

napadá mš, zda by lc:-itik neměl být

člověk absolutné objektivní, a zda by - zase ideálně - tvo.rce
neměl být skrz

naskrz subjektivní. Spatný kritik jo kritik:

pyšný, který chca dÍlu vnu:tit sám sebe, kdo vťtči dílu zaujímá
v
nadřazený postoj. Spíš než učitelem má být kritik lákem d.Íla.

Je atejně obtížné být sám sebou jako vzdát se sebe sama. ^t

kritéria, žebříček hod.not ještě není nutně znakem objektivity.
Navíc ja tolik kritérii, že to jen znásobuje zmatek. Dovedu si

velice dobřa představit kritiku bez kritérií, hodnocení bez
stupnice hodnot, K tomu by možná stačilo, aby se kritik stal

popisovatelem díla, přeaněji řečeno tím, kdo sleduje dílo v
jeho pohybu. Lze být samozřejmě filosofem, moralistou, psycho

logem, sociologem. Ale morálka, sociologie nebo filosofie díla,
jakkoli zcela oprávněné, jsou tím vším až v dru.hém plánu. Nejsou

kritikou díla. To je jiná práce. popisujeme-li však dílo,
„

sledujeme-li je v jeho chodu, objaenujeme-je.

,if

e to dokonce

jediný zpO.sob jak je objasnit. Zjistíme tak, zda tan pochod

vesmírem díla je možey, uvidíme, kam nás vede a zda nás vůbec
někam vede, zda v něm nejsou slepé aličky, slepá cesty, zda

dílo je soudržné navzdory svým neSlldržnostem a protikladem.
Psát znamená také myslet v chiizi, psát z^niená prozkoumávat.

Kritik 11Iileí znovu projít básníkovu ^^su. Básník často
urazil v jakési

tma

tu

cestu

nebo v pološeru.. Kritik jde s lucernou

v ru.ce v jeho stopách a osvětluje Ji. Bylo řečeno, !e dílo je

stavba. Stavba musí držet. Kritik musi zjistit, zda uvnitř
neprší, zda se schodiště nebortí, a jestli si nerozbijeme nos
o zavřené dveře, které nám zabramjí vstoupit do místností stav

by, jestli tu nečekají nějaká nástr^ný.

Při psaní musí básník pustit z hlavy všechna ostatní díla,

11-10která poznal. Kri t:i.k by ae mel ideálně rozpomenout na všechna

existující díla, z toho prostého důvodu, aby nám sdělil, zda
dílo neopakuje něco, co zde už bylo. Pokud tomu. tak není,

neznamená to ještě, le by melo stát ťplne mimo. Má své místo
v nějakém celku. Uvnitř celku ee odlišuje od jeho abytku: je
jeden z hlaefl.^^.

••• Nedostatky díla vyplynou, podle mého názoru, z analy
tického popisu popisovače. Právě v •ton je popi2 soudem. Chyby

jsou chybeni v konstrukcio Slovo konetrukce je však málo přesné.
Nejde pokafdé o kenstrakci v obvyklém, klasickém slova smyslu. '

.

Casto i absence kens^^kce je konstrukcí. Spíš by se mělo

říci, že nedostatky díla tkví v jeho nepřesnosti. Nejde o
nedokonalcsti, i toto slovo je nepřesné, ale jde o "falešnou

notu.". Nedostatky díla vyplývají z toho, co se v nĚm neshoduje
s ním earcym, dílo se tak vlastně neodklání od uměleckých pra
videl, protože nevíme, co jsou umělecká pravidla, je spousta
pravidel, a mnoho d^ruhů. estetik, ale od svých vlastních
pravidel, to znamená od aebe sama. D/Uežitost každého díla

spočívý v tom, že vynalézá evá vlastní pravidla. Na základě
pravidel, které si dílo vytýčilo a které vytýčilo, lze vybu
dovat estetiku. Jiné dílo zase může vytýčit jiná pravidla,
která jeou jetu

a

která lze zevšeobecnit. Proto se sestetické

systémy neshodují. Může se stát, že pravidla, která vytfčí
netteré dílo, jsou podru.Žná.

Mám však pocit, !e právě na základe těchto po^ruluých pra

videl ,se budují systémy a kritéria. Existuje možná nějaký zá
kladní a aboolutní zákon. Nemyslím, že .by ho někdo byl d už
objevil. $ Žá^dná definice umění není uspokojující. Nedostatky

díla se vyjeví, kd.yl analýza zkonstatuje nesourodost, která
rozkládá dílo, protože dílo v sobě má vnitřní protiklady, které

12
-llee neutraüzu.'j!, míeto aby ei ^^rčím, fivým zpileobem kladly
odpor. 'Dílo je špatné, když není sebou. samým, kdy! neumožní

konstatovtat existenci něčeho

jako jedinečné bytosti, by-^

tosti, která není jinou bytostí. Nejde o^ bytost, po níž se
v
.
chce, aby byla krásná nebo zdra.vl, ale která, et už zdravá nebo
nezdravá, krásná nebo neforemná, je bytost nenahraditelná, ne
zaměnitelná. Zhytečnoeti, omyly v díle jsou to, co do něho

nepatřio dílo je tedy organizováno, čímž míním, že je organisms.

V tom je dílo pravdivé a zdeprávě umění splývá s pravdou. Tato

pravda je, samozřejmě, subjektivní, a právě tato su.bjekti^ní
pravda je jedinou pravdou umělce^^

••• Obvyklá”kritika?

existující mimo dílo, nppodtrhuje dost

dobře jeho indiviuální originalitu. Co o díle říká, by se dalo

aplikovat na omnoho jieych del, na celou rodinn děl. To si lze
snadno ověřit. Vezmete si komentář k literárnímu nebo drama

tickému dílu, nebo k obrazu. Ponechte komentář, pozměňte pouze
jméno autora, název nebo obsah díla, uvadte, pochopitelně,

jiné citáty, a uvidíte, že komentář lze aplikovat stejně dobře
na nové citáty, na celé dílo, ± kterým jste předchozí dílo za

měnili. Nikďo si záměny nevšicne. Příčina je v tom,. fe komentátor
se upíná k dru.hořadým otázkám, k pobožnostem a.. nikoli l: tomu,

co je podstatné, co je základní, že se utekl ke všeobecnostem,
k věcem více méně neurčitým. Stalo se to proto, že •komentátor

dopustil, abymu dílo uniklo

a že si z neho zapamatoval jen

všeobecné ideje, filosofii, morálku. Viděl v díle jenom jejich

ilustraci, zatímco dílo ve své důvěrné realitě je něco úplně
jiného nel iluetrace, nei ty všeobecné ideje, které mohou platit

1 pro celou fadu dalších děl.
Lze si to snadno vyzkoušet. Vezmeme si pfíklad z výtvarn6
kritiky. Zde je kritika obrazu od Andrého Lhota. Cituji: "Ne-
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-12unilcne nám, s jeJcou péčí se ^líř vyhýbá opakování, pastoznosti
a rozvláčnosti, metlám ^dlířství. Každý pfedmet je redukován

na čistý znalt, extrémně odlišený tak, aby co nejvíc kontrastoval

se svým sousedem. K diferenciaci dochází jak mezi předm;ty, tak
mezi plochami. Nenajdeme zde dvě plochy, které by se jedna

diruhé -podoba.ly tvarem nebe roz.uerem. Přechody nezbytné k vazbě
hmot jsou provedeny pomoci rovnocenných prvkfi odlišné povahy’\o^a já si říkám, zda se tato analýza nedá aplikovat na více obra-

zti, kter, se vy^hnuly opakování a jiným "metlám malířství * , na
více obrazQ, v nichž je předmět redukován na kčistý znak,

extrémně odliěený tak, aby co nejvíc kontrastoval se svým

sousedem."

A hovoří-li André Lhote o jiriém obrazu, říká-li

nám, že"každý prvek je uplatněn tak, aby tvořil s vedlejším

prvkem skutečnou kompozici založenou na systému ^vyváženi únlů
/pravých, tupých, ostrých/, křivek /více nebo méně oteYřeeych

nebo zavřených/ a dimenzí, leteré nejsou nikdy atejné^^ " a že

"Mmuá:á

nic zde není uspořádanějšího než toto zdánlivé roztříštění,

nic nebije při nanalyze víc do očí •••", táži se, zda nemluví
o y:Íce obrazech, jejichž kompozice je založena na "syetému.
všech
vyvážení úhlů" a o obrazech, v jejichž "zdánlivém roztříštění"
je utajen skrytý řád. Můžeme si docela dobře položit otázku, zda

se v tomto popise nejedná o Mondriana nebo o G. Van Veldea.
Kdepak! Andrá Lhota :píže o Breughelovi a o M&ntegnovi^^ !

*•’

Ší
•
tx Říkal jeem, že kritik je někdo, kdo

má

*
pamět. Musí

nám tudíž povědět, zda dílo je nové. Je-li nové, znamená. to, •
le ja jedinečné, v jeho novosti je jeho hodnota. iílo mu.si

být nová, a musí být také pravdivé••• tato pravdivost je pouze

!/7e

zřejmá, Ee Lhota vychází z kubieuni. Vtiechny obrazy se v jeho
očích promšmují v kubiatické obrazy. Celé dějiny malířs^tví se
mu et!tl.y dejinaini ku.biemu..
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-13vý-razem hluboká upří^mno^tl umělce^^

• •• Literáti, autoři a kritikové ^roří poměrně omezenou ektlpiIDl. Jsaa něco jako rodina, jejíl élenové, jako v každé rod.ine
ae na sebe hněvají z nejrUznejších davodň nebo drobných zájmů. •

Špinavé prádlo se však nepere v rodině. Je vyvéšenJ před zraky
celého světa. Je ovšem na pováženou, že jejich tvrzení bere za

bernou minci nejen

publikum, které neví nic o jejich drobných

Šarvátkách, ale dají se oklamat také profesoři, vědci: kriti

kové z odlshlých oblastí. Věří, že kritikové jsou objektivní.
Používají jejich argnmentů, rozvíjejí je, katalogizují je. Je
totiž pozoruhodné, že výklad díla platí víc než dílo ae.motn.é.

I ti nejzku.šenejší se Jím dají ovlivnit. Velmi vzácně se vy
skytne někdo, kdo čte dílo nezávisle, kdo nebere na vědomí

všec^hno, co o něm bylo řečeno. ^íla

přicházejí k lidem už

interpretorcína, přetížena komentáři, překryta vyklady, stíny a

světly, která nejsou dílu vlastní. Často ee takhle zroaí celá
*
jedna falešná literární věda.
přel.: JM

.Lv

Novoroční

h or o s k o p y

pro mé přátele
astrologie m
á kořen
y t taoi^sau^ jehol ^^^dat.elet.el.aa

Čínská

je ^o-t.s^ kt.oz-j lil v s^tt.4a tutolAí
rt.Z; ^grco Polo ve svých
ces.top..gech uvéd!• že rw dvoře i:UblaJ
lilo pět t.i.sic ustrol.ogú.
nikciy nůdo neuéiělt.u.l iá^w ddldit.4 rozhodnut.i, ani! by se
pořa^dil a astrolog^^ at byl u císru:-akéhn ctYora, mlebo t.o b;!l
Poe» jsou v LiciOYé &ně- r,B tro legové přikázáni, e.le mnoho :..iaí mG do^
ma ach^Y6Ué horoskopy e t.r->dice lije uo1nes. ^^^^o &6 t.o Nipr.
v poal.e^^a roce Ohnivého honě / 1966/ • l<ek O^nnivého koně se op&kuje kaldlcb iedea4t l&t a je Yyj^reěni zl.ověathy. ^j^teYé je. že
v roa.. 1966 prob^^^ v
boleBtni tsv. hult^urrú revoluce. Vsrost.l.
ve^lai nAípa4ně pofiet potr8t.ft^ lide ai odprad^^ nepřili 11.ťt v
neilas^ná roce děti^ protože by •• t1a oYli^^l cely jejich drtl.ě!
-11ňt..

kal^doM- je salolenj ne
eycl.u, začátek nového ro-~
m"je pohyblivý. Podle st^é l.eg^endy shr^^&dil. prý ^Uuddhn v jeden
DGvo^ráná dden Yie^chmt zYÍf-aW. aby lm utYOřil.lt d^vftr. Dvanáct. z nich.

těch •«jciTillsoTMějaích^ Be objerilo v pravou chYili a
je
oda^ěail t1ae le podle nich pc,^^rnovol rohy v pořadem jak zvif-at.n
pf.icnáaela. V ě^^kéa pojatí
nový cykl.us něro^^ ssěina
po dY^&Aác1.i letech t! ni.kol.i kaid$ rok j^ako t zápsd^nim.

!YGR
^rtdhdhiat.é activa.jí ty^fo ^jako s)'llbcl sily

sprsvedliYosti. Tygr
Je t..k pfit.dl.ivt. te au □•n ^lláiokdo adie odolct..
Presenci Tygre rádi tio^drlují BTOj styl h dokdou se ?redYést s ce
1ou parádou kecy! chtůj:! nči;oho oslnit.^ ule jejich ^^a^dnost 1 n^
účut a
jia aiUe nadělat. spoust.u napf--átel. v^^tají aaveaená
b

YŠTObe^^ ^^^Ye.né h^^^t.y, nechtě.ji se
sodpo,rida\ a .111aji
ail^ncu W^hn ovládat.. V t.oat.o
aa narodil.o anohn vý^^^hych
pr^OJlyalníkft^ ^T1ldcd e revolucio^náfid. ^Pracuji do ťip.nau. mjť velké
b

nebojí se nebeapeěť.
V lúce davaj! tyg:t'-i naj^eTO veliké Yáimě a ch.t.ě ji ^^^eni vl.as t.^
IŮ t • ^^l by e^ú byli věrod. Z toho jsou ěaato nei^at.ni„

mil^^y

&

.laou st.ělu^^^B
Tygr ae B^UI!

nneepocojen^rc
a Kočkou^

Ps—^

J^^.
Dra^ba^ Opicf^ Prasetem, Tygrgrem.

iias^nai •• 11 Duvol... 1'ryaou^ Had^^

lleai &1a^YM Ty^gi-J- pat.f'í : hudwwig Yan Beethnvrn^ ^dly ^liront.ßc-,,.
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^terlu de Oaull^ ^^^t ». ^©^•Yar, AHm G^^pbergg • Ho Či
^lfinll-. Ste^^ne
Mo^ro^ VaalaT NiJíns
Artur
»,lan
Lúnrlk Ya^ou11k a dallt.

8« února 1902 • 29. le^dna 1903
26. l^edna 1914 - 14» lúnora 1915
ll^ le^ 1926 - 2. února 1927
}l. ledna 1930 - 19. února 1939

17. února 1950 — 6. ^února 1951
5» února 1962 • 25* .aGH 196)
23 • lednn 1974 - ll. února 1975
9. l.\nora 1986 • 29. • ledna 1987

HAD
la Dál.Mil

Ý$chodě
llad ani ošklivý ani odpo^mi^ naopak.
1 .Jliponsku je apoJován s Benten • bo^eyiů 1úq^ b-ásy a mře. Had
dává evým
J^emnoat. nezávislost. v^^ a acchoppnoot plpmle
a hezq,;boTOf-it. íito 11<14 vědí^ jak upoutat pozo^^st a ^^sl pro
^lmaor Je illčaa k Jejich dnJtě^m. Badi Jsou
sobbci a r^U pauží-

vají sri intel.igence a intuice

k t^omu^ a'by dosáhli svéého eaoiatic-

k^w cíle.
^yl na to ma.iie r'41 atudují a u.j^im.á je svlášti f'ilosotie. iioj! emělemkt talent, ole jsou únpěěrú i t obchodě a .ve v^tóování.
Pfitahuujť je zvl.tíště okultni vědy. lfepAJSujt si penise od j^ifttch ^wd
spi lidem nepdJl!uj1, ale mnoha raději utráceJi penise Jintch lidi •
i kdyl nejaou lek^oa!•

"ejich milost.ni itivot probihá v nepřetržitá agitaci. Jsou ne»
^mí a jejich ^v^ často vyvolává ac^dy, alss a rozeto dy.
Iblivi a drli svéého partnera na kr'1.k4 usdle
^Sn4ií &e o Kolkou^ ^áhout.ea^ ^^£em. Koniia, Bllvolea a ^vysou.
Kunášži se ae
^rasetaa.
••si ala^tó iady patf-1sP. Ch. Baudela^ire Jo^^-ee Bra^M 1 Jan
^Urine ^^aneva• .Kope^rnik^ Bob Dylsn, Oust.ave J'laubert, ^tóira
Qa^ndhi, Oret.a Garrbo^ J.w. Ooethe 9 ;:apež an lCCIIXI, J. Jr. K^nedyy.
^eari Matiss^ 0. A. Huser. Jacquel.ine ^^medy ^Onassin. ^ablo Pica
sso, Mao Ce T^ung, sn Trefu
,

4. února 190,- 2S. ledna 106

23. l&dna 1917 •H. linora 1918
10. února 1929 •JO. le^m 1930
27^ l^ednp 1941 *15. ^wa 1942

14.

J,,

dnon™ 1"953 • J ánora

1954

2. ^wra 1965 • 21. ieddna 1966
18. idnora • 1971 •
7. ánora 1978
6. dnora 1989 •
21. ledna 1990

XOZA

J^ ^&lál.okdy apookoJeM ae avýa oeud^^ ^^^^^9 neak^m^rá^ někdy neu
fioti-CWi a přece je Je^^a s nejpfitalliYiJlích
činak^w svirok^ruhu. Presenci JCogy Jnou nadá.ni

v^^^ kouslen osobnosti^ vkuaea
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a rostoailoati. Kosu jen sři^^^dy doaáhne vysokého postav^tí Te e^/*T '
leěnoati, ^^bi ji motivace a ^není doat p^drusná. ZZdatá^' radli(^(1'Íeujaaněn6 eituaci^ nehnali se o pos^néni & Yydrlí v t.oato staYU tuk
dlouho1 do^kv.d má aajištěn pocit bespeči.
Inteligentní " citlivé^ vyníkují Koky t uall.eckých povol^ní^^ za^
tiaco aYit peněz^ obchodu a prodeje je ji& cizi.
Kosa Je ženské znamení a srosenlcyroě budou zút ^^wniětějii ailostn,
!ivot. ^osenci nikdy trpí nedostatkea mužnosti. buécy nezvládnou
své manželky.
Kosa ne anáěí s kočkou^ Drhkem.1 Koněa1 Opic! n Prasata^
••
^esntii ee s Kohoutea^ Ps81i, uuvoltE a ^t.r,Ysou.
Do o^kruhu sla^vných zrosencO. Kosy patři : Aonoré óe bal.&ac 1 A. a.
Bell, ^tipal de Ce^rYnlites 1 Lillian hel)unováe Jemoe '1aaes 1 lachel^&DBelo ^w^^ti 1 Ivan Kliaa 1 ^^níto ^usaoliní, Rudolpho Valent^w^
V elikoYaky,
•arhol.
13 • února 1907 • 2• února 1908
24. ledno 1955 • 12. února 1956
l. ^wra 1919 • 20. tinorB 1920
9. ^ůnoru 1967 • 29. le^^ 1968
6. únorp 1932
26. le^w 197Y • 16. dnora 1980
17. února 193In
5. února 1943 • 25. le^ra 1944

DRAK
Pos^wká ptiros^wat l)raka dává zrosencftm silu^ leleznou Yllli a vy^
trval.oat v uskutečňováni svych ideáld. Ot.eri-^dy e naprosto neacho^Jlnt
ni&koati. olklirl ai Ilrak malich^^st.i t.olabto aTěta.
I>aaci jaou itastni v ^Qých ^kroulcicb lidí^ kt.eN dobře znají a
s ni.mil ae mohou atlkat v tepl.éa, so^rodém ovaduši. %Jich ně^dy bru^
t'^1.m otevf-enoet v^± snadno vsbudí nepfátelatvi.
Inteligencí^ Vrrdoš!jni 1 pracovitý pi^ní^ mohou uspět ve Yiacb
povol^^ch^ &le tibnou nejspiš k architektVe, medicině & práTU. Pokud
se 'l'dbec saj^illají o politiku , jaou spíše sa scénou str^anické aai^réri.m^ ne! na očích vefejnosti.
^aci jaou velci jmilo^vnici a jejich to^na vlas^út někdy sp\laobuje,
te trp! lárliYosti.
narosené v toato znaaeni jaou obsváětě srldne
6 smyslné. Obělla pohlavi.m ae lépe daf-i na owbodě I nel v pout.ech moe!eIntYÍ.
Drak ae anál:! s Kočkou 1 Kosou^ Opici, Had^ a Tygrea.
lia^antii ae se Psa, Buvolea a Kon^^
Sla'^rf Jlruci: Sa^rah Be^rnhardtová, SalTator Lali 1 Jiarlana DietricboY'^
Sipirnd Preud 1 ^rcnoel ^ent.^ ^^in l..u1.her
Al^^^er Kli.ment,
J.br^^ lincoIn1 Friedrich Riet.acBe^ X. A. Poe^ "•an - Jacquea '1o.^0Wlaeau 1

4
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G. S. ^w( llarlál Tito^ Oscar Wilde.
16. ^dnora 1904 - •• dnora 1905
13. února 1964 < 2. ^wra 1965
31. ledna 1976 < ie. dnora 1977
J. února 1916 - 23 . l^na 1917
6. \1npra 1989
23. le^w 1928 -10. února 1929
17. dnoral988 •
s. dnora 1940- 27. le^» 1941
27. leddna 1952- 14. února 1953

X RIS A
MerT&^d, bojácná1 atrk4 nos do cizích zálelitosti1 agrea!vni. ZZrozenci
Kdysy jaou viak schopni napravit tyto sv4 ^tyby s^vta zničujícím šarniem.lliluj! věe^mo, co je pf!jemn4, dobré jídlo, h^-, saj! sklon fit na
\1kor lidi kolem.aebe 1 col je někdy přivede do nesnáz:!. Ha d^ruhé straně
v!ak ajt nákteri paaiti^nú vlastnoati jako je pofestnoot, analytick4
dyllent, tvnf-ivoat.
^rosenci ^^a7 pracuji úspěVně v obcnádl, ve veřejdych slulbách1
jako obcho^^ci nebo epieoyatel4. Jeou schopni pololit. avtt štěati al
•• Itlati lidi, kter4 miluji^ jsou sentiaentálni bez atektu1 jsou ypnika
j!ci nilo^^ci•
^SúĚeJI •• a Opic!^ Prasetea, ^Krysou, Hada.
Neadieji ae a Koěkou, P88Jl1 Koněa a Tygrem.
Kesi nejslavněji:! ^^ay patři ; Lucretia Borgia 1 Marlon Brando,
^mrlotte ^rontlová, f^^n Capote, řablo eaaala, Galileo Oalilei,
Heinrich H^ialer 1 ijenrik Ibaen 1 Rich^arcl Hixon1 Georgaa Sandoiá,
Williaa ^ukeapeaN 1 Ley folatoj, %orge Washinston, Milan Uhde a
Baile Zola.
31. I.ad.na 1900 • 19. února 1901
10. dnora 1948 ^29. ledna 1949
18. dnpra 1912 • 6. února 1913
28. února 1960- 15. dnora 1961
5• února 1924 - 25. ledna 1925
15. února 1972 • 3. února 1973
24. ledna 1936 - 11. dnora 1937
2. února 1984 • 21.ledna 1985
I.I
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Okno - la fenetre

František šel kolem rohu papí^^ka, jehož obchůdek s lout

kami a papíry rOzných formátů nejdříve uzavřeli, protože měli za
úkol zjistit manko; a to se zjistí přece vždycky a Q kdykoliv,

vsune-li se třeba deset obálek navíc při kontrole regálů, nebo podstrčí-li se jakýsi leták mezi položky Má dáti -DAL, pak prodejnu

opět otevřeli pod jiným názvem, neosobním, Narpa, národní papírny;
papírníka odsoudili na základě svědectví dvou mužů, z nichž jeden
byl člen narychlo a nově se utvářející politické policie, a d^uhý,
mimo jakýkoliv náznak pomocníkem téže policie, oběma do dvaceti let
chybělo několik měsíců a nepochybovali o dobru a světodějnosti

svého činu.

Domluvili se předem, u papíruáka se tvářili jakoby se nezna
li. Věděli, že uskutečňují světovou revoluci a Stalin již zítra,
možná pozítří ten rozhodující a konečný povel dá.

PapírnÍka neodsoudil soud, ten měl na starosti jiné případy,
ne jenom pouhou buržoazii skládající se z šeEVců, instalatéro a

papíruáků. Jiné - ne tento potouchlý hmyz, ale ty, kteří - jak sdě

lovaly poznatky starších - se vetřeli až ne nejvyšší místa ve stra
ně, tedy státu, jehož oni byli majiteli. Papírníka odsoudili jménem
jmenovaní lidé bez soudu podle včera ustavených výborii do PTP na

dva roky, zatím, sdělili ve výroku: jeho převýchova potrvá možná
déle. Než se dobuduje socialismus.
František iel odhodlaně ulicí mámou od dětství kolem N^arpy

k Obilnímu trhu, jemuž nemohli udělat'nic jiného, než ho několikrát

Přejmenovat.
.Adolf Hitlerplatz, náměstí, 1

to

hlásil prdvodčí v tramvaji,

nikdo se nedivil reelitf, všichni věděli, seděli klidně a spokojeně
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a učili se mlčení podle ostatních cestujících.

Porodnice na :trohu Obilního trhu, stavěná kdysi v minulém
století, vřískala a maminky vyhlížely z oken sotva mohly chodit,

jako by se nic nestalo a očekávaly někoho, kdo, včas zpraven,přijde
na návštěvu, třeba jenom pod okno na vratkých nohách nebo až zítra,
v návčtěvní den

Ve sklepních prostorách si dávní stavitelé usmyslili udělat

pečlivě- zamřížované kuchyně, kam chodec shlížel jako do podzemí a

z toho vždy páchnul spálený tak, odporné v-O.ně, křik pokynů a vříská
ní batolat, těch narozených holčiček á chlapečka, které ještě musely
zůstat s nemocnými maminka.m.i, v tom amalgámu: František viděl 1 še
divá zvířátka v sloupl-cu později zastavěných dveří; narodila ee mtlá,

šedokrysí, také zde, a kdo je očekával?
Proti Zemské porodnici se vznášel dvouposchoaový dům,upl#val

v dýmu, chvílemi vojáci Wehrmachtu přecházeli kolem ohňů, časované

miny ještě vybuchovaly, prasklá potrubí vystřikovala vodu a světlo

odešlo do podzemí kabelů, drátu a nemělo s kým mluvit.
_
••
Dvouposchodový dům z minulého století stál kdysi na ulici
jménem švábská, dnes ho znovu viděl jako vzpřímeného, rozložitého,
statného muže.
Ale mu^dům odcházel,opakoval si tu hodinu a minutu,dvanáct

hodin šest minut, listopad chmurný, nahlížející k sněhové zimf, ne
viděl už svou budoucnost,kterou matka přioděla kdysi lešením,opravila, omítla a zřídila barokní park hned za moruší.

Urantišek se loučil,věděl, že se naposled dívá na to,co bylo,
a kde má dosud vtlačen, etopy v kruhu zimostrázu.Přikazoval si maarně,

opus\ tyto sentimentálnosti tak brněnské, zrodili jsme se jinde
a jinak.

Auto Seká

na

rohu Jezuitské ulice.

Odve*e tě tam,kam chtěl už tvdj otec.

-

Uslyšel zvonění známým signálem - akát - a věděl, kde při

chází. Odsunul zvláštní zástrčku s řetězem, kterou umístili na

dveře po vyloupení bytu. V den pohřbu otce přicházel z hřbitova
Na centrálce s matkou do rozevřeného, vyloupeného bytu, a potom

učinili toto opatření.
VeĚla, jako vždy jasná, v přesně vykrouženém vnitřním pros

toru, jenž ji obepínal a vyzařoval kolem ní. Předsálí s obrazy
svátých, malovaných na plechu a dřevě se jí rozevřelo; na trojhran-

ný stolek v rohu s barokním svícnem položila ^rukavice a řekla: Ahoj
Francisco.-

Někdy vyslovila jeho jméno španělsky,někdy francouzsky,jindy
italsky. - Ahoj, Isabello,- zasmál se tomu delšímu jménu a políbil

jí ruku déle než jindy. Podívala se na něho svým přesným pohledem a
usedla do barokního křesla potaženého francouzským brokátem, tam,

kde vždycky sedávala. Renesanční s^& vztyčil sWj vrchol starou,

křištál.ovou vázou, z níž s přáteli občas pili dobré, trochu nasládlé
víno Lichtenštejnů: Víno se nalilo do více než dvoulitrové křištálové vázy staré věky a kolovalo od úst k ústrun.

Jak Isabella vešla, pohnuly se vysoké,dřevěné hodiny v rohu
sálu proti porodnici, jasanové parkety poznaly, kdo kráčí; hned

vpravo renesanční obraz s otstatky svatých maličko kývnul svou ho

rizontálou a stul s vyklenutými nožkami, končícími kopýtky, jako by
pokynul.

- Moje zlatá ^álo sicilská,- František hleděl na tu, jíž v
dovolených chvílích říkal ^álo.

Zasmála se svým úsměvem,který nebyl pouze její, ale nálelel
i věem těm před ní, těm,kteří válčili,prohrávali,padhli,vyhrávali,

ihdr!;!i

Zlaté rouno, a ona o něm říkala, - Teplo z něho není, hle
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František se díval na tu, která v semišovém kost^ýmku vínové

b^arvy přehodila nohu přes nohu a kterou zaujal světlý sekretář s

měděným kováním ryb, s barevnou, kořenovou ^výplní sklápěcí desky.
-Píšeš?- řekla.
-Píšu cosi,- vstal, přemístil vázu z čínského porcelánu

před sekretář.

Ona je zde doma, myslel si, jenom o té bulle by byl chtěl
něco slyšet.

-Víš, Francesco, oni ti sicilští Aragone! jsou s námi, Z2jíkla se, -v nějakém vztahu,nĚjaký bratranec,možná praděd.-

-Tušíš,Bulo?- vložil ^ruku do rukkávu jejího semišového ka
bátku vínové barvy. Neodporovala.

-Překvapuje mě,- řekla, -že víš,co jsem.On to nevěděl, hmatal po tom, co je ona, přesná, jistá,
kamej na prstenu boží ^ruky, vyrytá s černými vlasy a s černýma,

trochu mačarskýma očima, jednou ji pozoroval, jak jde po brněnské
ulici, nevšímavá, ulice se před ní rozestupovaly a sdělovaly dům

po domu těch měĚtanských ulic: jde Paní.

Paní bylo dvacet let a jemu o rok víc. Když přicházela, v
tom jeho renesaněním a barokním nábytku praskalo,vlci poznaly,

kdo jde.

Věděl to on?
-^alo,- řekl František a st^al se stolu starý gobelín, -mám

tu rybÍEOvé víno.Rybízové víno Františkovy matky, která je tvořila s básnic

kým zaujetím z pfesného poměru rybízu černého a červeného, a ještě
něčeho, znamenalo pro tuto zádumčivou krev cosi zvláštního a

v!dycky neznámého.

.

-Nalej,- otočila hlavu stale zaujata Františkovou psaeí desku1.ibarokního šupláku, papíry rozházenými kolem. Nalil do dvou na-

Z4

poleonek, sklenic s erbem E.

-Víš,co je to nobilitas ? - týral František Bulu. Aby roz

hodovala o sobě, musí o sobě věd€t všechno, o sobě,o jejich sta
letí, o nich.

- Noblesee oblige,- hlesla Eula po dalším hltu.
- To mně nestačí,tyhle fráze, - Bula vychodila část gyrninazia

v Létohradicích, pak odešla do Švýcarska, kde se setkávaly rody a
příbuzní jejího vzorce. Mluvila stejně česky jako francouzský a ně

mecky. Latina a angličtina jí činily potíže. Příbuzné měla po celém

sv?tě,hledala nico jiného ze vzdoru, chtěla se z ně-čeho osvobodit,
její staletá pouta přímo vyvzdorovala nerovnorod.ou naději.

- Nobilis est quasi notabilis virtute, - pil František rybízové
víno,•- přelož si to, Bulo.
Isabella váhala. Latina jí činila obvyklé nesnáze, ale Františ

kovi se umanulo ji týrat tím, co ona je, všemi závazky, které má k
svému rodu, k sobě Bélmé skrze staletí.

Rukávem sňal s psací desky stolu-šupláku své papíry a řekl:
- Bulo, víš, že tě miluji ? -

- Já tebe také, - sklonila tvář ve studu, který ani aragonští
nemohli zaclonit,dvacetiletá dívka,rozhodující o eobě.

tiatka této dívky se zdála nadĚena Františkem, otec se ihned po

jeho létohradické návštěvě omluvil pro srdeční potíže.

- Můj otec je přísný, - naznačila Bula.
František se tišil tím, fe této dívce ve vínovém kabátku sdělí,
co ona neví, co nezná, co má povinnost v€'.d€t a znát, ale ona to stejně
ví, jenomže nic z toho neumí vyslovit.

*

František otevřel další láhev rybízového vína a Bula přisedla

na pohovku zvanou'Madame Recamier. Ve Františkově rodině si zvykli vy
růstat takto, obklopení minulostí, dějinami věcí, dechem dávných poko

lení.
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- Bulo - ?, ozval se, nechtlje rušit její pohřížení,vždycky
se najednou ocitala mimo čas,mimo věci,mimo sebe, někde, kam nedos^^. Nemyslela na sebe, •na sebe až potom, R>TOM. Cosi jí ukládalo
překážky, dávné vzdechy dávných papežů, Aragoncil, kanclérn císař
ství. Bula si kladla překážky, opakovala to, co před ní říkali její

dávní, kladoucí si je jinak, ale stejně, opět, překážky. František

ji obdivoval. Ona nevčdĚ.la sice co je, ale její krev to vědfla,tvořila nástrahy duchu a duch se evářil s tou nepokojnou krví,napoje-

nou maaarekou puEztou, po níž nakonec měla jméno. Přesný, přísný
vzorec, rýsov2IJ.ý t^^dou jehlou. Ona.

?r.iloval ji» protože tušil, co ji pi-ekonává, čen:u vzdoruje
a co nechce mít zadarmo. A proto ji někdy rád týral, aby si uvědo
mila, co znamená její zvonění - akát - •

Bulo,- řekl s úmyslem, - mia aurea, odpověz mi, quid est
nobilitas ? Objal ji, ona xvstala a^přirozeným pohybem sejmula EWj ka

bátek vínové barvy na semiš své kůže. Trochu se chvěla, ale bázeň

na ní nikdy nezpozoroval,

Tuto vlast tvou promčnili Filizštínští v zemi nikoho.Co patří

nikomu,patří Bohu. Co patří nĚkomu,patří témuž Bohu.
František jako malý chlapec kráčel na Još-tovu ulici ke své
učitelce franštiny.

- Du,

Franz, was 1st das? - ukázala šedovlasá paní s drdůl-

kem na hlavě k oknu. František nechodil jeftě do obecné fkoly uči

telského ústavu Na poříčí, a učil se tranštlně.
- Madame, c' est la tenetre, - fekl.

Správně, odpověděla mu učitelka Olga Strohscbneiderová,vešla
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náhle do jeho mysli, stejně jako v den bombardování Vídně. Takové

í

ráno, polednové, mlhavé, znečištĚné z^aky, uniformami; z jihu
uslyšel vzdálené dopadání brambor sypaných na dřevěnou podlahu.
Zese bombardovali Vídeň, opakoval si x šam a v tom z^vuku

vyplula nad domky a vilami stříbřitá tvář Olgy Strohschneiderové
jako zjevení při měsíční noci.
Du, pass auf, - řekla rnu jednou nfmecky, protože česky mlu

vila špatně, - můj syn je nacista. -

K vonící, vždycky vydrhnuté podlaze z modřínového dřeva
vedla cesta z ddolní ulice, od domu, který se vznáší. Čtyřletý
- Okno - la fenetre v
málo starší, německy drmolící brňánky.

chlapec kráčí ke své učitelce franě.tiny.

cestou potkává

q

- Lalli, komm her, - posmívají se mu. František prchá v

kamení, no počkejte.

Otevři dveře, nadzvedni je klíčem, jsi tu naposled,rozluč
se s hrušní Muškatelkou tureckou i s Diehlovou máElovkou, kterou

jsi řezal v průklestu poslušný hlasu před tím náletem, s Dřevobarvou hájenkou, s hrušněmi, nikdy je už neuvidíš, rostl jsi s nimi,

ony rostly,fezel jsi je, tu svoji hrušeň Bergamotku Espe:rzenova.
Esperenova.
^^j jazyk máš uf jinde, okno - la fenetre - jazyk není osud

a umění rozloučit se je uměním nalézat. Tohle všechno je sentimen

talita, podléháš zdědenému,o němf víš jen to, co tvoje paměti co
kdy! paml-t je větě!, širěí, daleká - i nevědoucí ?
Ohládl se po kuchyni v^ykachlíčkované bíle a končící kdesi
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v pUli u jeho hlavy modrými rybami - raky. Ryby - raci.
Pak přistoupil k oknu a skrze bílé mřížoví dětství se díval

na moruši. Moruše, starší než on o dva věky, žíznila flétnami žluv,

kterým' se rok co rok umanulo právě zde si udělat hnízdo, v tomto

městě na úpatí Hradu, kde večer co večer slyšel vojáckou večerku.

V té době se povely posádce dávaly trubkou. Budíček,nástup,
cvičení, večerka. I po ťdolní ulici vídával cestou do školy houfec

vojákU, vpředu vpravo šel někdo a určitě to byl někdo zcela svůj,
protože kráčel mimo houfec - četu, u úst držel trubku, on byl pocho

dem, pochodem šla trubka přes nohy vojínů ve službě a všichni si
uvědomovali svůj úkol ke společenství, Trubkou sdělovali, oč jim

těží, trubku však směl mít u úst jenom Jediný. Zdánlivě mimo houfec,
kdesi vpředu, zvláštní.
S večerem přilétali chrousti a otec, vyklepav dýmku se zele

ným střapcem, prohlásil: Spát.

Chlapec se chtěl dívat na tvrdošíjnt můry létající právě v
nevhodnou chvíli k plynové lampě zavěšené nad kuchyní. Můry netuĚily,
že světlo spaluje a převtěluje.

Lampa se zazmítala, vychrlila několik slov, která znal jedině

on

chlapec v kuchyni s modrými rybami- raky, jedině on mohl předat

poselství lampy, trubky, Údolní ulice a hradu Špilberku,naslouchaje

hlasům a sdělením, díval se stále skrze bílé, dětské mřížoví.
Někomu v dávné minulosti domu napadlo dát kvůli dětem do prv

ního poschodí domu mříž natřenou bíle, aby děti snad nevypadly z
okna. Ten někdo nemyslel jen na své děti, určitě na dlti jiných,budoucích, nikdo v těch časech nemyslel na ochranu dětí jen svých,pro
sebe, pro svou rodinu,. ale stejně tak na děti budoucí, stařec sadil

strom, dobře si spočítal, že jeho plodů neochutná.

Trubka, chlapec už poznal jej:(__tajemství i smysl, plynová

lampa s občasným zakvílením cosi sdělovala, ryby-raci pluli v nez
námém vodstvu jistí sebou.
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Skrze bílé mřížoví kuchyně viděl více vzadu a doprava k plo

tu ze zteřelých prken strom, který na této straně obrácené k severu
v
kvetl v!dycky bílými květy se včelami a čmeláky. Třešeň odkvétala,
žluvy jódlovaly tak, jak jim to neznámý daroval v jejich p^rvní den,
a nastávalo zrání. Okamžiti přilétli špačci, kosi, drozdi a vrabci,
sledovali zrání třešně den co den, den ode dne, hodinu od hodiny.

Moruše evými tXžky'm i pí ody se j ir; vzdál il n, J eJi C aE nepř it..e 1 •

T

é

zahradě se říkalo odedávna u Czurnů, apak u Získalů.

Chlapec za oknem bíle zamřížovaným sledoval svého staršího
druha, mluvícího německy. Zamřížované Brno chápalo své narozence
jako Brňany, tu zvláštní odrůdu OechV, Hěmců, Židů, kde všechno se

proplétalo navzájem, kde to dávné se mísilo s budoucí.I:i. kěsto tro

jího svf.ta.
Tento trojí druh kultury vztyčil Fischer von Erlach na

Zelném trhu, vypodobniv jej trojjedinou kaěnou.

^alapec uslyšel jenom kfik hlasů,někoho odnáfeli a pak na
stalo to jemu známé ticho mezi lidmi, včcmi, ději, nenávratností
a budoucností.

Otce, starého Czumu, jak se brněnsky jmenoval, neviCěl pak

dlouhé týdny, af jednou. Všední den a on svátečně oblečený v bílé
košili, v i.černém obleku nesl žebřík, pilu a sekeru, vyšel poprvé
do dlouho opuštěné zahrady,v níž plevel přerostla hlavu muže.

Řezal strom. Svrchu s žebřiku a s pečlivostí dobrého sadaře,
jímf vskutku byl.
Vltve padaly na zem, zbýval peň se čtyňni nahoře seřísmutý-

rr:1 větvemi
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Toho večera Frantlfkjv otec chvílemi četl Národní listy,

chvílerr.1 je odkládal,kouřil dýmku, až matka řekla: Nerozčiluj se.
- Nepochopím, jak sadař, nebo vůbec nfkdo může takhle ře
zat strom • .Ani pvůklest, ani běžný řez, to ee zbláznil ? -

- Pochop, - hleela matka, -jediný syn. On vůbec nevychází

z domu a říkají to i Získalovi.- Strom je jako človtk, - zebafal otec z tabáku Knaster,
- mrzaCit etrorr:,mrzatíř člověka,- ohlédl se na Pra."ltiška.
- l'!ebo naopak,- dodel už mase nad rovinami.

A najednou, když kráčel kolem tthotných v-ran na Obilnírr:

trl'iu ho napadlo: Roste tam ještf nrco, nebo to dal B-Qh svobodné
vůli těch, kdo jdou.

Trojkle.ruiá moruše, EtáJ.e z2včšená do své neemigrovatElné
:p-0.Cy propustila již své žluvy • .f'rantilek pátral ve zpustoienérn
zbořenisku po místu, kče bleskem erežený modřin stále žil,naklá-

n0je se k sousedům. Tam někde měla být ta třešeň. Tem viděl sta
rého otce, Czumu, jak pohybuje rty v zaklínání nezná.mého druhu,

svátečni od?n, s rukavicemi a náředím jal,o při náboženském úkonu:
tak choc.í knčz, v ruce má paténu, Czuma pilu.

!rřešen zabila.

■‘■'rantiěek ee loučil s těmi rodnými místy, odjížděl do Ka
nady. Co máě tu livého,fe sis tu vykop2l hrob, opakoval si ze Sta
rého Zákona. Jednou f!kal bále, evé sicilské, kde ty sis vykopala

ov

hrob? Ty moje nesmrtelná dure. - Její dule

eí

tobě, del!'!i amore, si rne amae. Dami la rnuerte,
Etcrnitas - -

vykopala hrob v
g1

me a.mas.

mlčel chvíli.

.Živé ede je viechno, nezemřelo nic, ostatně, co reůže zem

řít, žijeme-11 my? A zemt^řeme-11 rcy, živá duše but;í do vrzre.t těch
potore jsoucích,do vrat,které se snad nerozevřou nikdy.
Sdělení se předává až chvíli pfed srr.rtí jako tajerr:E"tví.Kdy

jir:d? ee může předat ed['lení hniate.telného, viditelného a.

slyšitelného?

-František se pod třemi broskvoněmi vsazenými do zcíet, kde

stál jeho rodný dto, trápil možností sdHlení. Eic liber est Joha
nnis rq.kulka, Eiletín, četl s chybami ručně psanými na Svatovác
lavské bibli Anno Lomini 1677, která se ru po náletu amerických

Liberator! z 20. listopadu zachovala jenom proto, že ji přikryl
lískou'plnou jablek odrůdy Creo v tom najlepším sklepě na svĚtt,

jehož podlahu ufla:paly kroky neznámých, podlahu z dusaniny,hlíny,

prosté uCusané moraVEké hlíny, dýchající, živé. Zvláštní vlastnos
ti hlíny sklepa, kam ukládal Diehlovu máslovlru e. ona vydržela až

do vánoc, pochopil ve svém nepřirozeném příchodu af nyní.
• Udusaná hlína podzemního sklepa tije, vytváří svou atmosfé

ru, stálou teplotu a jedině zde zraje ovoce ke svému dni, přežívá
svůj čar hnití o mr::Bíc, o m?.síce, to je mnoho.
Jak jinak předat své prožití, pochopení, úsilí než v tvorbě-

sklepa?

Proč se loučíš? Někdo za níu; ve stínu kaštanu mluvil, E-e
sentimentality, té české choroby, přeneseš duss.ninu hlíny svého
sklepa jinam? Kdo jí porozumí? Ani tvoje děti ne. Zachránit krk,

křičel na vlast, rnáf za jakéei řefení? A čeho? A proč t^j otec
odmítl odchod & vlasti?

irantifek křičel na evou vlast z dusaniny hlíny sklepa,chtěl

ee prostě rozloučit, prohlédnout, uchovat v paměti, co nejsme schop

ni předat, vlastně nekřičel na vlast; na svij hlas křiče-l, na vzpó-

mínky, rozluč se, ale rychle a odejdi na roh Jezuitské ldrulice.

.

ChlapEc pozoroval,jak rok co rok seřezával starý CZUL"ia

třešen.
Spadl z ní jeho jediný S)"ll a zabil se. Rok co rok chodil

otec v černých, svátečních Eetech s bílou koĚilí a černou váze.nkou,
s pilkou, sekerou v bílých rukavicích k třeěni a řezal větve.
Rok co rok třešeň na jaře vyrážela nové vftve,mlaeé, čisté

a svrží, nevzdávala se. Doromejttí kohouti udíleli světu ráno po

setmění své tajné svátosti, známé nejenom jin, C^rna noe.11 stále
stejný Žebřík a pilku značky Kunce und ..,ohn, sekeru, jíž prodával

Františkův otec na Jánské ulici číslo 12.
Rok co rok se chlapec a pak témčř muž díval bíle mřítovaným

oknem dřtství-nedřtství v kuchyni s rybami-raky už k hlevě dovrše
nými a dělel si zářezv do zárubně kuch;-ně, a.by zjičtova.1, jak roste.

A1l. jet!noho Cne odsunul Františkův otec hněvivě noviny na po
hovku, nad níž skloněn se chlapec močlívhl každý večer e vyřkl to,
co .?rantišek tuf11, když neznámé kroky nevidítelných bytostí kráčely

praskajícím! parketami Malého pokoje.
X.roky, jioií chodil muž-dám, v oblacích plul s C:e-;dvfdero,obla-

ka se stala jím, kroky se Etaly domem,.výzvou, varováriím e jdou - dodnes jdou.
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:C'\\m není. Vidíě prázdný proetor. Nic, co to je nic, piš si do
svého zápisníku, který nevezmeš přee hranice, eeberou ti ho, raději

ho zahod, tam k tomu místu. •
Kíeto, obyčejné místo zahrady, deset metrů nad ním rostl stále
nič fo: nezničený modřín, kdysi sražený bleskem, od té dobJr ee chýlil

svou tváří k sousedům, svou hlavou,.
Jakési nebezpečí spočívélo v předávaném sdělení čehosi Nčkomu,
ve vědomí chápajícího pohledu, v tufení toho, co přijde neúprosní,co
nelze předvídat, co se tuší, avšak nemusí se z toho splnit nic•

frA.ntiŠek ltrái:čel bfvc.lýrn průjezdem s čtverhrannými, pfesně
hoblovanými kottkaici z dubového dřeva, průjezdem nyní nejsoucím po

náletu anerických liberátoril. A do toho se - mu z daleké minulosti mí
silo řvaní vepf z přilehlého kláštera sester boromejek s mariánskými

písnčmi, které zpívaly jejich chovanky: v určitou dobu :peciiovali

vepři hlaó a křičeli v r-tizných tóninách, v tušení přípravy večerní
šlichty a zároveň pficházela chvíle klekání, zvony zvonily, mariánské

písně chovanek se vzpÍtaly n?h.ou k hradu a protože se víc a. více blí
žil večer s vojáckou trubkou, tizučeníc chroustů, s kvílením plynové

lampy, začínali se ozývat tiáhlým teskným vytírr. i pei vlčáci, hlída
jící rozlehlý pozemek a dorozumívající se tak sami ee sebou, ee
pány, tedy se svou smečkou od pradávna»
^aria, krásná Ester —

Chovanky zpívaly, zvonilo klekání pod hredem zvučícím vojáckou

trulikou, vtecli.no vr emu sdĚlovalo svá poselství, evědectví, výstrahu,
přípravu k delší nade-ji, 1 bzučící chrousti viděli ve sv?tle svou nedtji, nev2dávali se jí a zahynuli přišlápnutím otce pod kobercem,nad

nímž se František mod.111 Otče náš —

-

frantit.ek tušil to, co rmiife udělat muž tomu, ke.o zabil jeho

jedinou nadlji. ženy nafíknjí, muž míří přesně dp--loktů obou palí,do
obou kolen, do obou kyčlí. Srdce zločince zatím nechat na pokoji, al
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ono &amo hledí na

to,

co sice, mo&á, nez^sobilo, ale za co má

zodpovědnost.
- On se zbláznil, - zakončil otec rozhovor, který vlastně
byl jeho rozhovorem se eebou samýn.

I>,atke mlčele, bral.a si brýle a začala listovat knihou Snnář
a pzlenetář, vydání 1889, Praha, písmeno S, cule Strom. O stromu

zdáti fe, Strom - viděti, Strom na Eebe pa.de.ti pozorovati --

J,re.ntišek, už ne mladý chlapec, vldřl: starý Czurr.a se nezblézn.11, on se mstí, on bojuje se stromem na fivot a ne smrt,jenom
jeden z nich. může. a má.právo žít, ten druhý n.e. ftroro týrá ze. to, že
zabil jeho syna. Sterý C^^a přece chodí etále v černých fiatech,

bili ko[ili, černé vázance, romýšlí, kam poEtevit nejlépe žebřík,
ke své svátosti přece rr:usí přijít připrevený na. život a na smrt.

Třeieň rok za. rokem vyháněla nové re.tolesti. Nevzcala se.

Přece tryskala její míza, ona za to nemohla. VEdát se, znamená včdčt proč, nevzdát se, znamená znát evé prameny míz, jež je nutí být
mízami, větvičkami, i když nemusejí být z tohoto světa.

:;te.rý DmL7.e zápasil se strorr.em. Vědomě ho týral, reučil,velice
tálo odřezával vftcv po vr-tvi,a'by wu způsobil co největií bolest.

františek zjara vždycky čekal na jódlování u jejich altánu,

:Brňané, Ni-mci, slavívtli svt.j den, den obrácen! slznCE; hlasitý
sraích žen, EJ>fv, to všechno tu visí ve vzduchu,kt("rý nemůže dýchet.
Dům-muž stál v minulosti a stojí tem dočnes.
Za několik měsíců po náletu viděl zástupy žen před ttejnou
porodnicí, vrány pochoCovaly svým tfhotenským krokem kolem m!st,kde

tušily ledabyle pohřbené mrtvá. lt.aminky 1 potom a vždycky jako v tu

to

chvíli stály u okna - la fenetre - a. nahlížely ven, podobné na
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první pohled vranám, hledícím jedním o&rkem do svá tušené kosti
-

umrlce.

Vrána se neusmívá, říkal si František ve vzpomínce, to ne;
lrantišek, hmatající ustavičné rtavěšené, bíle obarvené mříže tvého

CFtství, dětského okna. v prvním poschodí rozbořeného a témšř odkl:l zeného Coir.u, podivoval se třm ptikfun, kteří neomylní cítili

^ničiru. Neusmívají se, to opravdu ne, ale vždycky je viťJl tam,
kde kdysi bývala pohřebi8tr neznámých: létohradický zámek, zámeček

v Plandr€-ch, hrady, k!s:.CA. Sen- tam sice tito ptáci navštívili i

hřbitovy, jenonže

f

jistým nedopatřením. Nemilovali oficiál.ní,

úředně uznaná místa. hrobů, tle právč ta neznámá, ta třeba na

Obilnic: trhu.
Io pfti letech vidřl vrány, jEk kráčejí tPhotenekým krokem

rio Trhu, z nrho2- u£ dávno všechny mrtvoly vojáků byly etnurnovány
a noh!be-ny n?'ka.-n do hrobt. Zůstalo tu včak cosi stále laskavého a

nad? Jne, .r.o pro p t ačí zobák, ačkoliv po tí stata. zn:: i zel

a

návratného, pro ptáky-vrány však současného

2-

v

c c

jánách ne

líbcznéhc.nadcjného.

„odívej se, uslyšel za sebou a dívaje se směrem k Jočtově-

ulici, .franz, vast ist das? bedovlasá paní Olga Strohschneiderová
ukazuje hůlkou na ok.no, c 'est la. t'enetre, made.rne, tyto vrány mají

r.ít znal-: tvé kul tury 7

Přechod rnořero. kořen; rudým.
V'č'..zera, všechno včera, po kuropřn! borom.ejských kohoutů.

Ct(:c a knírem v černých ěatcch odcházel do obchodu prodávat semena

a zarrac.nické nářadí, po kuroptní bo:r9mejských kohoutům Ti se ved
le Získa-lovy obchodní ěkoly J>arxl^loa11r.:frlybax^Ejp:xjhm:'hm^^±l budili
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den co den, jen svitlo a edllovali svá poselství svému hejnu, svému
*
a nejenem svámu, i jiným .hejnům, smečkám ps-u, vepřům, chovaným ses-

trarei boromejského řádu, lidem, nebot pov^most jejich rodu kohouta
jim to uklldals. a oni viibec nepřemýšleli o ne-povinnosti.

Za nt kolik mřsíců vid?l frantifek svého zeinalého otce, hube

ného k nepoznání, ve skl€pě umírajících nemoxcnice U svaté Anny.Otec
ee zmenšil o celý věk ve Ekiepě umírejících, řeka se zmenšila o celý
tok, zast2vov2.l2. ee kdesi vpúli na konci svého koryta, jenom boromej^

ští kohouti, potomci t?'.ch bývalých, slyšeli svůj vlastní zpěv a výz
vu, zpc-v-nářek, křik-povel, . PLOi-UlPL SE, Sr1c1, povel jitru a jitro

uposlechlo, jako vždycky př-ed tÍL uposlechlo jitro a provždy potom.
Teprve po nich se úpatír: bpilbe-rku rozlehlo vyzývavé probou

zení vojácké trubky. Vstaňte živí i mrtví a naflouchejte.

Auto čeká na ronu Jezuitské ulice, vzpamatuj se, Ir.Laulein
Klara měla letenky do Států ve své kabelce, neoé.letťla. takto,odletěla

v dýmu fx Oswěnčimi, pouč se konečně.
Lu, Franz, vast let čas ? -

La fcnetre, madrune.

- Toto je fena tvého pluku, opakoval

bí

a cítil opl:t toté!.

Nehmatatelné teplo protékalo jeho prsty, TEPLO, oni epolu nemuseli

vůbec mluvit, mimo slova miT.oslov,cítili Eebe a v tomto konečném
vesrr-íru, jenž ei usmycleli: být válečným, když Hitler dobyl konečně

VoronOž a dočel na Kavkaz, přejde Ural, jcstlife Roosewelt nepomüe
Rueům, a on jim pořůže věude, kde se to jen ďá, sebe cítili a do toho
vlastiErádně purtll Prsntiěek ^Armstronga 2: vln, které odmítl vylruehat

jak se tehdy říkalo.
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Radiové přijímače mueely být Ebaveny krátkých vln, každý

věcri, fe poElouchá Krorr.Příž, tedy včechno kromě híše, jako jsou
t:íř>e? tázEil se později, ale i potorr. vtichni poElouchali rozhlas,

tEn kromě říší, mocářství, doby kamenné.

Čin ská váza se zřítilr- ns ze!!:, cle frantiěek v kru.té chvíli
o:pckovril jediné žent- svého Eivota, jec.iné, která mu mohla porozu:':1Ft, oblečené pouze do vínové barvy vla2trií kůže, stíněné jeho

řpanělekým sekretářem, mřížovaným oknem dĚtství, čedivýrr.i vlasy
učitelky franttiny Olgy ftrohschneic.erové, tu hloupou otázku:
Quid est nobilitas?

Bula opakovala n?\jak6 pohyby ^rukou, asi ty, které rýsov&ly
všechny ženy přes všechna staletí jejího rodu, stejné pohyby tou

hy, naděje, smrti, odevzdání, bezrr.:oci a úžasu, ona věděla, že

rickuje áljiny vlastní krve, jež není pouze její.
- Francois, je t'airne -

Vrány cítily zobákem, mrtvé, netopýři uprchli zr2.něni aEli

výbuchy časovaných min - s tfrri nepočítal údil zvífíat,ani ptáků.

František si fekl: opust tfhotné vr.hiy, toto zamřížované

okno natřené bílou barvou,na rohu JezuitsKé ulice ti leká auto.
Zri.ovů, j"'ko tolikrát, vstrčil klíč do dřevěné Cranky plotu,

nadzveCl a otevřel.
Musíš vidět ta místa, ř:1si:o, naposled, a pak rychle pryč.
Vrány se slétávely na Obilní trh, maminky - opět - vyhlí

žely z okna, ačkoliv v Čase op?tných tanků, projíždějících kolem
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porodnice na Obilním trtiu - vlastně vyhlí!ely další tanky.
Okno - la fenetre -

Kdo tedy je vítěz, ptc1 se Fra.ntiřek sebe, pozoroval starého

Czumu zápasícího na život a na smrt se Stromem. Poprvé si Czurna
oblékl zelenavé, turietické kelhoty, podivný, zelenavý kabát z doby
cír2řEtví, zahraťu už cávno prodal Získélfun, na rameni mšl hůl s ran

cem. Manželka odhodlaně krá.čela s ním.
Oba šli jižním směrem po Lipové ulici - Někam. Prantiťek

v€-

d tl kam: Do Rakouska, Co V ídn€, kde je -mohla očekávr. t leda bída. snad

nějací příbuzní, ale co když v bojích. o Vídeň zs!řeli v sutinách
domů?

Konec toho dubna končil v letopočtu číslem pčt. Ještě před

rokem boromejští kohouti v nedalekém klášteře nfkoho probouzeli ze
sna, toho, jen.t vxřil v sete sgiís, i jiné, kteří YE"řili v krajíc

chleba nebo v udavačskou odmčnu. Lucili i vĚznř na ^pilberKu Z!!ěniného ve vězení.

Věci tajemně souvisejí s dějinami

člověka, co s náni prožil,

ukládá do jejich prostoru, do sebe i do nich, proto je tuk těžké

loučit se s nimi, za c.€setiletí si zvykly na človčka, poElouchají
ho jako vfrní psi, i on naslouchá včceri, x oba stloubila oboustranná
nadfje na přežití smutku, zádumčivosti, osamocení.

I stromy rostou očekáváním a nadějí ve své půdě i ve svém
pánu. Ta třešeň se však sttla nepřítelem starého Brněna, oba spolu

zápasili, oba se stejně týré:li. On vždy v černém obleku. v bílé ko
řili ee smuteční vázankou, každý pohyb m[l promyšlený, ne.e:e.dil pilku
v době j^arní mízy, to nejvíc bolí, krvácí, tak krvác€j, třešni,pro-

klínám ti věemi bohy e Uébly,zítra nebo za rok už neuvidíš Sonnen -

37
wende,, zbiju tě.

Strom mlěel, někdy - viděl .František - naříkal. výrony míz.
Starý muf se radoval., v černém obleku chodil na jafe denně

k své obf'ti právě v čas, kdy z ní prýštila míza podobná lidskÝw

slzám. Dobil jsem ji, opakoval si, je s ní konec a jódluje odcházel
do svého bytu za manfelkou, léta nemocnou•

•

.Ale třešeň rok co rok vyháněla nové v?tvičky, te-nké šlahouny,

j 1r.:i ž vzdorovala osudu,nevzdá.vela se. Eaj íc svou pre.vou nevinnosti
v nadlji, žila. Ani muž se nevzdal, chtěl ^im2.zz.t zločin na nevin

ném, jenž zavinil•

I když C^^2 zahradu prodal, nepřestával chodit za svým
snem nenávisti.

Vrány :přešlapovaly po Obilnin trhu, čzuna., ani se neohlédo
nuv, odcházel v turistických [atech, sirény houkaly .. F.ÍJEZD TANKU,

CTOk, městská elektrárna hořela.

V přízemí domu bydlela rodina Kohnů, šlo se tar; po píti

schodech vlevo, nosili jim, v ty svátky macesy ne. obrovi tér:i talíři,
Frantiř ek je rád chroupal, tvrdé, s prohlubeninarr:i, s obrysy čehosi
,

neznáoého, s vrypy čehosi neznámého. Chápal Cé...r jFko vyzr..amenání

a choval Ee k nčmu jako k tajemství,o nĚmť víc€ vtdí jiní než on.
Všichni•židé a židovky jeho

rrrsta

se vznášeli nad talířem

s macesy v oblacích dýmu, kouře a vzpomínání, přítomní ve svém

rr,ř-st€ tak, jako je tu přítomná Lula.
- fliiluji tč, řekla tenkrát francouzský.
Špilberk ee zachvěl v poznání, že tato Paní určila jeho
o.sud, všechny hrady spolu sp:řfzn?né to poznávají, dávajíce tu

zvěst zřetelně najevo. Lula ho objala kolem krku.
Spjali se v tom přečvečernin přítmí a barokním s&lern zaz
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nělo nánAé klekání

e

boromejského kláštera, zpěv mariánské písně

chovanek a eestřiček, vepři ucítili svou hodinu šlichty a sborem
kvíleli píseň hladu přes tesklivé tóny kost bojících se večera a noci,

a křičících strachem na. dřevěném plotr.-, do toho všeho se okolím hradu
rozlehla, trubka pro vojáky, dávné mfštany i pro nč, vlčáci puštPní

z řetfzů špilberských kesemat se rozbihli s hlacitým vytim zahradou

kláštEra a oni new.ohli dojít až na konec sebe.
Vfechny ^zvuky slité v amalcá.m je najednou probudily.

Lule se oblékla, pohlédla na nĚho poprvé pokorniJ pohledem a
beze r,lova.si klekla před renesanční obraz s ostatky svátých.

ncruĚil ji.

Kolikrát spolu hovořili o tom, že panenství není vnucený stav,
ale volba, vzdát se. toho je poznamenáním e. znakem jecnou provždy, jako
smrt je jednou provždy.

- Uznej, řekla, tenkrát, - ty, my dva,f'ekt,nejsme z tohoto svtfta.

Di'im z11ičil nálet, kostel a klášter boromejek dosud nestačili
od.klidit po zásahu amerických bomb, otec zemřel i me_tka zemřela, zítra
se budeš dorozumívat s jinou smečkou v Kanadě. fárod má nřece jméno po

určitém společenství služby, v n€ruž někdo musí držet u úst trubku,

sd{lovat tornu vyčšímu a Lejvyššímu naplňování e tvorbu úkolů nových,

v nichž jeóen člověk odpovídá za druhého a za vt-echny, za celý stá.v
v národl. V náhodnč nasypaném kamení u silnice, o níž ee ví jen to,že

kdesi má konec, povinné ručení není. K bordě povinnost nem>áš,k národu
ano.

A kdo to rozhodne, ptal se uprostřed z^^ady, velitel, kEterý

se přece jednou stráfného^zeptá: Stál jsi tam,nebo jsi ze stráfe zbčhl?
hodit do jednoho pytle ovce a vlky, víš jak to dopadne? A to Františka
rozčílilo, lidé přece - téměř křičel u toho bleskem zasaženého m.odřínu,

nejsou enl ovce eni vlci.
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Kolem ntho si šeptali coEi ptáci a on uclysel: A co když se

jimi opčt a opět dobrovolně stanou a co když nakonec buCc chtít být
každý vlkem a ovce se dobrovolně vzdají a. ještě- poděkují ?

Trvá ti clou'to to loučení a všechny sentimentálnosti,ZineĚkáš
auto, pomyslel si. JeštE musím vidět to

lÍSTO,

kde rostla a bojovala

třešeň.
ir-olezl křovím, plot už dávno spálili v území nikoho a tam,

kde starý Czuma slal strom před odchodem až na malý pé.řizck p€t prstd
nad zem:', ros tl y dv" třešnove v,:' tve a zreJrnř hnaly c o ;:;:vr tu.
?

František spř?chcl JoE?tovou ulicí, nyní tfídou Obránců míru
f—.

* >•

kolem kavárny :Belevue, minul v chvatu kostel svátého Tomáše, kde ho

před desetiletími křtili, sect:'hl na Jezuitskou ulici

2.

rozhlížel se.

Luto s bulou v tom roce končícím na osmičku tam nebylo.

Bro, rij€n, lS SI

40

Pohled

Jiste se vám někdy stc-1vá

že vidíte jak loč odplouvá
Stojíte na břehu a je to Cál.ka

Dívéte se r^ dálku a je to břeh

rak

úsm^ěvné zamyflení pije

se otot.íte

z továrních komínt a vy vidíte
jak ^hromosvod otevírá ústa
polykaje blesk

Snad ještl nikdy se vare plachá plei

neřízla o zrak pohledu
J.l.e víte

le přijde dopis

fak lehký

le by si včela

mohla odnést

včty do ťlu

Stačí

podívám-li se

na vttve: élomů a vicím
tááhnoucí rajky

194C
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Rozmlr

Do ticha vnikám a rozpouštím se

MÍ2Í tvary

a slove

opadávají na. v-Oni

dívek

kte^rými denně procházím
Vanutí stéká po stěnách

Vymfelá pokolení plují pokojem
a světélkují občas

Bývá mnohdy i pil těla

nebo ttlo vrostlé do stromu

Jindy pil roe:tliny
klesá

zvířete půl

eapomenutí naříkají

poletujíce kolem hradeb
To je jedno z přání

a stoleček se prostírá

1940
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Z Děsů

Kluk tkrtl sirkou o podešev polí

a bylo z toho léto jak malvaz
^rédlo dučí leželo vybíleno

kolem koEtelť e u krchova

Přesto však nelenili ženci

Ms.nCei nač tím krčel vousy

co ženské vyváděly u potoka

A právr tehdy velké klíštf
víeící

na pupku zemf

ae napilo z lidských vln
a t^řlo jak ltotě

na peci člověčiny

Chaten:1 prol ínel a. cukrová

třeěka

kytar

tle nikomu se nerozbřesklo
jen rybář kroužil čefen

1^46

a připaloval
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' -I

Fředjafí 1949

Jákousi schůzku žil
v zpustošeném lomu

napovfd ?3:1 nápovPd-a.

smrk

Spojka zkřiftťlnřlého jitra v Itfrbirě dosud,
zímomrivé tmy

obelstí n-J.hy ležící

naznak

Když vzkř^i den výstražným povelem jasu
zdfsí se pták a ro^azí

zu.fující se krab komínových houťtin

Heslo potají kolujících ir,iz
v hnř-d.obrvé dřeni prut-

fičela svi tnvtká černo zem vĚcioucí klamání

buciž velebeno se zalati-mi prsty
Schůzku

Smím

r:. Mučím

podivných kořenů

ve zpUEtolfeném lomu ZÍTRA
kryl nůdy mech
Leptavě šeptal zimostráz úZkými ústy

žilnatou pieeň chtění TO
pra.sklinĚ VJ,"Vřelin
V tlamičce úžlabiny

budoucí to narď.lat

určitě náhodné

všák o straži tE' bdí JAKfsiVilcill

než tma EVŮj žitný bochník bRZOiiffiDRZOlffiKYSLIRAW KATO
'ÚJ.E;vnf rozřízne

Pak pootevřenými vrátky šera
prchá rosou třpytu ztracen
svou krví zaskočený stín.
V Leopoldově 1952
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Drhr.utí kobky

Kobku Mimoeen - číslo -

ksrtáčc drhly hadr
bezmoci vyeurovtl bez jndi..Ylého
zaváhání
Spina

za nehty se zadřela - na nftžky není nárok
tle hned,

palci hrutl mříž

v?i:ící modelář
írrty za tínal - poh_ •b je pír:mo dne do fošen podlahy

z dob císaře

i.Uav, J ?zyk rnri Žovsn hc nlunce
é

beE povolení vylizoval
po rozích kýbl

co zbylo

andile:ké peří

Jakési škvarky připaluje

kdoti kdejsi na ^ánvici

Čísla

Jedlíci víry
u dveří naelouchali už jenom jitru

krokům jak v k:rvi zmetal čas

Malachit 1^45
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Melodie

Nahořklou kávu

neurčité noci

zaluboka pil ve vyklenutém mrazu

cele Sebesálr.

ve vyklenuté

nočky rnihu drobnými ťstky
nfisály se na tvář

M!'íž lakoval nebeský barvíř v době Leopolde císaře
blahé paměti

se rozevf>ela

Najednou nč:žná hrdélka

jako rány už beze etrachu kdy bučešnebudeř
Prýští
Melodii pustošení naslouchán

v dece za.chumlaný

e.. rer: sic

ten žlutý zub noci

prut mříže

skousla

v podivném milování
Bez přeptání.naElouchení

Sebesárn tlení

tkání rozkládajících se sebe samy

enční tlení

Sirný lo'lih

se stĚny
v zvolna stéká

na prkna jeZ hobloval mráz
Mříž se sune a vrcCíslověcčíelovf.c
vplétá se do ní

ZAD!T ňc ZALIT ČÍSLA

Zakovaný v kalné strouze

času

VÍr11

MÁME PRAVDU

byl otcem vlci mráz

Nahořklou kávu noci
zhluboka dávil
kavalcem víry polknutý I ZJEVENA lillDE VŠ:E\V: TVCJE PRAVDA

46

Každá vlc svou vlastní mříž
nýtkem luny si EVářela

krůtě raněná tak mimoděk a jako mimosen

Melodii hladu naslouchám

křestníček věcí čas
A vidíš do pater trestnice vrostlý
jak vře ústky pórů saje z matky kravičky tlení

smrt

MELODII

RŘESTFIČLA VĚCÍ

Kalachit, 1551

boleGt

zmrzačení

BEZ RAD FOD NADIJE SLYŠ!Š

SMET
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Popis jednoho večera

Křivou šavlí naostřenou v zbrojnici NLE'YLJSEK

do modřínového dřeve zas
okro^Alého večera lal Kelituji

Hnčdí se zajizvila. tržná rána
modří rozeklaného nebe
šeříkovým pří tmím ee řinul

mlýnský náhon

Na jakou Etracerrou .formu tu odlévá
tavič :pod Šutrem Záhoří

vyh.ře2lou litinu Zálistek světa kamsi hnal
krvavým ŠlahoU?lern po přímce lačnoeti

o kosti

se cestou

opíraje
Ale ten úsměv jímž ^anívá

prostřený proEtor chvEiní hvězd

- zvláĚtní úemĚv fil -

Vyrážka se nad ním
hnisem usmívá
Své kráse se diví

ohnilá čelní kost
A

to

je vše ?

Malachit,1953
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i

I

/

Kesvor.ník aneb /

Okrouhlou rampou přecházel šedivý

j

stesk v hadrech včera

Do noci všemi okny -

Šel zádumčivec a občas kalíĚkv ledu

na lopatku etíral po koutech vzpomínek

Skrytá vazba kvádrů se chvěla

kroky

k nástupu
?;Jé_ EVon:ících loupef.ila rez
vlhkcc-tí tivé a zábradlí této treEtnice

zčernala výhní - trestnice čaEU na neuemířenou -

Do noci vŠE:lti okny
f<a:rnP' zastíraná mal tou
On po koutech smýčí

ě edivý

přechází

s kapEarrii bez kepeE

drtuiutou chodbou

Strop očaz-EHíý a. NEGEÍLITELKÍ
klesá a Etoupá ze stln jistot neodprýsk&vá omítka

a štukatér pravd v chmuurném. zamyšlení
očekává právě toto jediné svědectví
Spélerif kůte - elunce zubaté - mtlba se loupe
a barvy

navždy vybledlé

Ruce prorle:tající

nikdy nejeou jasnější

trestnicí fasu těmito zdmi

tré:.verzami myšlení jsou křídly

prcetor Etříbrných

hřebů

kolem nichž

se zrr.ítá

Kalachit,
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Stěhování

''$án: s melodií svícnu
/který ,zií rozlehlým pokojem
kde na chviličku se scházejí mrtví a živí
v soustředěných kepičkách
před e:těhovakím

: Sám s melodií vázy
z níž vzlétá ŽHia na ještzřích kfídle-ch
oétná do krve své e cizí
A ještě ntkclik drobnoetí
nčjaké dějiny s vrstevnatým prachem
cínový korbel z něhož potají
si nakne stín sotva usneš
Křeslo kde navečer

eedá.vá zemřelá rna. tka
a kde zrána najdeš tři čtyii Ktvpř je
t:!rtví pláčí
E-lyšíš je i děti je elyší před rozedněním

Sám se smějícím se andílkem
kterému se tak zalíbila broskev
na cínové míse minulosti
fe slétl ae stěny pod níž odprýskla

čára osudu

jak na mateřské dlani

a nemohl pak nazpět Leč přes tvé schýlení
dotek
pohyb s něhou na ústech

hle přece sám

upíjíš
svůj hofký lék - nelék

v počaeí prašném nečasném

Trochu s úsměvem čteš své listy - neliety.
a divíš 1ee všemu
proč 2,.

e. 1964
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I"ředznamenárd v této

chvíli

kuchyně.

Dívám se na plynový sporák

Starobylý kříž po babičce
Kodrý ^hrnec po ms-tce
NecopEaná úloha po chlapci

Rozházené papíry po mně
Na věiáku zér,t€ra

Nčkdo odešel a vrací se
Venku se hýbají větve
Uklízeč kuchyně
v

Strach

Nedopitá láhev
Chemopl2s:t

sirup

E:ttio

Zahrádkářova chemie

Kos
Stíny se dlouží

Osaroťlé ruce zapadají

Aby nevzešly

Velice suché zrno

červenec 1974
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Nesadnost
Zaetní už není šupinaté
1 když eopečnatý papouiek okloval

bílé

těstovin

úzké pruhy

TÍI!l více otevírám

abych konečně vešel

To ovřem n&1i to

Odpověč:

jenomže co když právr, tam chci jít
a neodpovídám

Paěijová cesto s rozblácenýrni hvězdami

vproe;t:ř-e1 úl

zvednout tr> za č^ruhý cíp
a tebou odemYmout tato

železná vrata

na která ukazuji prstem
/ Nebe po ústa naplněné vánicí a riedočkavýrii dvory /

Vítr neodemyká Zapadly

-

Chvěje se v nich a vrže v kolonách

jako

na pešijový týden
ťtechno je odpustitelné

nedohledná zamžení

ul 1 v hospůdkách zamykají

Vzít své slepé prsty a

vím

chápat

uchopit

písma
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Jedině tebou odemknu
tle chvíli před tím budu tlouci do tich vrat
ne která ukazuji prstem

/ V zrcadle viCím
Odjakživa

že ona si ukazuje na mne

/

I pašijový týden končí
a víme přesni
kde
16,35

1975

seO

/
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Te

ni s

/ Dodatek k Eaeic Czech pro pokročilé po roce 1900 /

čára č^áry

Kurt

I
hráč

lajny

se sebou anebo arci

pakliže byt při čemžto
Hráč hráči tenis se sebou

s d€jiny pamět od pruněti k pamťti
Za všechno všechny

ke společenství

/ vzor

všichni

hnát

mozek

dech

podpis

Tvrdý ^^a hnáty odívat
bílý
La

bílé

bílá

rubáš košile

chernise

Ta druhá Etran2.

tebepůl

smrt

tak ty
*. na ten tai to kurt

ty sebeEmrt

erciže

se sebou anebo

se sebe

SEBEVIZ

I to I

P-richodit chvíle mlčení

ne

-

světa

anpayer neviččt

divá.

neevěta

6

topbal1

diváci se sebou

mávat

mávají

Empayer

vidět aut jhno

ne do sebe

RAJT
kdýž

jaký

na svá lajna

hrát dlouho déle nejdéle
hrát přes skrze

ta

a ta slávy slavně

únory

-

a Harbours

sporná míček

Lob topspin pro nedomrlý nedomrlá

nedomrlátata

-

společenství

I
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Sporná m!ček únor

úmory

Ó 1'nory

line g^^d

Ivo

I

míček únor

Výsvřtlená

Fóre^hand 11ft vrchní fuleš
vysoko nad sít posrpnová line guard
k
Sztirt baChand reto^urne Diváci nechápat

odívat na s.Wj vlastní match

dívat

Jenom tři sety vítčzný

že se dívat

meč
1 Davie Cup

Wimbledon závorka

ěedesát devadesát ? V p^rvní set moc chodit smrt na sít

Třicet

snílko smrti

Ó

Ona oro nehrát z base liny což kdokoliv kdykoliv

Nevidomý
hrát

Milanu

First service

bals

Line guard

Zdeněk-Iva

totéž Jan o Jene

jakási sinsle

Milan Milana

Mew

t.?ktéž oni

trpělivá single

s Milanem

second service

očekávat

se smrt

o Milanovi
net

jaký jaká fiftýn se smrt ta smrt

mít vlčí vlk mha

Každý řvát na sebe

GAME

Ale avšak být ta foot fault prvotní hřích o němž nevěC.čt nikdo nic,

OTEC

ADAM

MJT.KA

A smrt dát zcela

A hned smrt

Set pro hráč
oko

Hráa vězení
právě

mít to telecí oko

o tnlata

Vfechna vlajka mávat

vědět svá

byli

/ rovná se/

HAD

avšak on

Telata

kde jsou

jasný aut

eden

-

EnID

RÁJ

Karle

o hráč živý o smrt živá

SLÍVA

NA

mít dobrá lob a drives
vlzeň vězeňstv!

proa c^hange court

aut

VÉ0NÉ -eASY

ukřičet se sn:rt

samá right

zavřfeňskovatelost ačkoliv

divit se

THIRTY ADL
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Kikdo

nikdy

soustání

nevyhrát nic nikde nijak bytí hledání eoubmatání

souv?tí

soumodří

Počítáním

nedopočítat se

počítat

sousvěti Počítánán

svědomí

lajny lajny lajny

gen GEN

to nebýt počet a gen
Setball

soupovea

jasný pro pro teri ta to smrt

když NERUČIT

ZA NIKOHO

šedesát jamý let jedna ku nula.

že hrát

/ být hrán/

kažeý ta čivá.k otazník a fe každá divák být

placený za fiftýny to se zatím pro tentokrát

nevědřt

Od vě-čnř věků věky vlk

/ vzor Protektorát/

tak tedy pravít

jásat Hallo

girlls and boye a k tomu ta Black Sabath and Naze.reths a v hledišti
úplně zblblý

KIZZ

Kíes me for ever

Uacpat ta břicho televizor G^rundig

Smrt hráč

hráč aut

fiftýn

Etá.le nevědět :

/ v podpalubí vstřícných zpěvtl /

Tajm brejk

Fault fault

nekonečnost

sort hráč

hráč emrt o nekonečnosti

A na.jednou v rozpacích a házet raketu odcházet r;mrt nikdo

v rozpacích odcházet hráč
ve vzduchu stále viset

ó l1oravené

diváci se sebou nevědět kdo vlastně vyhrát

IíATCliDALL
Ó Oeši

pozn.: návrh k použití jest tento: vezmi video
rekordér / ovšem u nás není k mání / a pfehrávej vtechny gemy. Fák uvidíĚ.
"6 smrti kde jest tWj tvar? "
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PRAČKA
Ivan Klíma

Probírala se haldou pů4lt.,ab3 '1.oplalla tbjttk aía^ v pralce.
rra4k4 l>;yla TilkÁ, T&ilo •• do aÍ 1 ,••, kilo prádla, .. t-o Jí. Tyho-W:Oelo, pl'Otch' mohla p?"át Jea Jednou do aJeťo^. liy^l, dokud
dlti 1113 Jeátl toaa, prala ^aamoc.feJol la,a.t1.ji, ale Yid_rok.,y a 11ecbutí. i:€DÁridlln ácdoí pnice, })1"0 Jejich be^mudiJaou neulčln aost. .Prach, kterl litfel.A se l»,hen níkollUA hodin aon \UÍ9d11,
jídle, kterl přineslA a uYafUa, se neaá^^b.l a.a.ldlo, vypraní
prrullo a.on uillpinLto ttéJnl jako ait4 :ú4o\1,a ..-1c1, kte-n ti
lo lila »a pat.ti.čni .mťato, ;&" po chvíli na,,cti.-,
.t koa 1'eiJ)a. tf1^
ly. viichDl bfli nepoH.dníi dcery i can"'l^
' ť{ \
rtcerJ" uI ovism odc-dly fJ. .rUtp, k4e Yl.11.otul ,71 on1' ^d; Ho y14ila napeale4y? Jeho ponoiky, se však jctti Tilel7 y kupf ttádlH.
!rhla lednu po dnbí! '& M&ela je dn ;ro&&du4ho l,a^w.ie^> .e lli4h
bií^ tbtaYl, trochu aaliati l^:rvent. ^oYOu J)OJM>ih ,j.oce f'Uip
tt.tkd,t nenoati. r^la Ji ne/Cl protít _,111 to d.obd..bd.. b.u,tA tkaai^,
11eJapíě » praY4 vl4i, bC.hvi, jak ee tli.. Ydal.a* tíúh ^i do&t'1.1. od
11J.Xterf a tich #Yých holek, o4 dlvk;,, klenu Ji Jako 1žd/ ^.pfol.
ijCatal od ní poao&, e^eU ^lu nu to ji dal., co Jlib ,vlas tni U11al'? ?.‘^4 lperq, pen!u ace\o aapoa drah, '•'i• ^••^^l^ ,e o

to, at.Jt4,y •• uaa1JJ;Jí:eAla o •let ani o pettta,. fe:YM.fli, kolik aly/4114, tin dul kolik doet^e údemo o4 a-r/cll. paoieatt./ Jt^ohtl1i to -vl4ft a jeho aa to 4okcnco nikdy dotikalc, připadalo n, k
'1.fia t aeoee!u.J& Jaho 4oree,ooat :1 d.oištaoať«
kvfla :Pr-.lku, aa^tArtla p:no&&a a atlakla^ Unl:ttka. Voda iucůTl pfOtldil.A do altl'a.
" onQ ok4Akea
jAk a se
tou eplan&J^ btlou )uaoutu prcíllo prátku.
lehO^^^ • Atpfetřli
jo-,lt
31 pf^iúšrl ilen • Teit by •• MJlla ^átit 4o pok.o Je
tflohll s1 ul!t volalho la.-11. Yf41la. -.^Jak ie ó^ k tuau ••o^.o4lt. 5—4
oelo^ 4o'1>11. $t4 4.oopnoa\1
touhu naloli t jo •via • Ylaataíá £--•, aísto toho p^üla jó^Y'iJUlqsŮ,
lejt llYOt »•-^.id.al. • fA4T pottuoo.otí. € lituty k rodl4ta,
k i,f,t-ltať fatllO^fcJcl k .lltpoYl S. k jtllo pMtelt^ 1 ,ort^to•tt • 1'i\an a ke koleCh • d-atan, k —ďřiu^a#Íi; 1 k p411aat^
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•

,o-

poU-.ao^U.
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M1Jt4y

tk Mvidtdr
ydo* •^pfla '.f
ioqelal a ...
'JN..ba «o .
»...ltť lUtód»
Yál.yk&l.^ • ...Mbi11
•i to.b.6, 1. Íeltňo-' ... atoja, »•e- • . •
)ldť její n«s, ti^.. o-. •• •ů.
llt nikom —
obt:ti. :roto®^ Jek Isa ;11;a.i• J1 Aftttrýóh
litlilo.
'ZT •• •4:alri pNt^lťtYi •« •yiráod^ & Mi? ... takl alb'loTil
don dat. poeXo..i 4óbóll •• Ylaataf' Yilrao ne<l«T.UC-.
111 a-.4
oelf t/ůý, ••po.a tu jí to lJfipáaJo. 3t«Jai->o 1'«čovciÍla a\áVit
poettu., b ••-" priw \á\d,oet ..• St.it ,s-o TlBAJtať ,etl..a1.
^©hlA ri oqeií^tt, Nyl tolik yfol l>ylo tfeba uapofft» tolk
«kolii" Y,tkóilat? tellh ai •-e^wut ke ldann. á kltt4\
•I tftlra
Ml4«t to poatol* .. kqi toltt 114.1 •^tt-1o ▼• at.jueti \tolli pno^•&í1&tOhh •• n-tout .. "' prioa
t •«• • --JU..9 -v1..:.
■ 1t.it5ho kaitaíko ,řtlÁ.ti; k^Ž ^^...ol!i'!>' UYltll \71oaU •tddalo,
t prftlee ^JLl.o t ko.yl ta ...at4nálo, p.. •• lrabt.it • JUo tty" atrhl a nó\o't' ••' .alliáltl. &unia UaltUo
prlku
Jala. t'rl11 '••nitat n«41Ía — .^Uffrttt •toj»
ú 3ei non po^ui...
1- -.1r1a1 4o ot.ffdů.lota^ •14....1» .J-.l ... —«• aanlil .•točit lra•u.&"'1^ •• #!• . ie- ěítí
t4_., iy^Uůa"ril4Wl1
tidko ... ů pdlo JUo sil
•• y at
a a-.bla •• ...aap41t dat:iat.
•• jt ••••lo pt^^41t:n-6^ft.&,
«a«a»^ t.. Ji . eo\etll jHJJd opra-lt ,r&&3ku?? XáyV •• aapol •t4rul ?U1p, k4J,\,y atatda ..lak& »a4JJ^t • •• obJovt. JTalla. "b.7
tú, h'YOlat ačklrariH u ff#oJ& paridt.ittöll: ...ltr ale. U. by .1 Ji•ti úIU. afJ.-.a
a\y ......salt.: »ttJti«
f_.oJla k talrafo... . ohY'fU'1 l14.tov"-1.& t tolrf^^^ &tNdfl. !•do» »Nttl, alla Jta •uV .....,011t vftti... a aioll a,
YŮak ulitl ...-.;rsaáa y
at Yt etnJiOll.. lb-11 to llbfi,
yt^^...ío1 a geolo,gcnJ.. l'd a! 1rlliaha up.sto aqoYO.^ .
—-- Dlllů. 2-paala d .. ahJd
, ,o^la a.Ja ....... l 4^ •
-'irkr Jslti ji^úutoalaj fj.^^ O)pa-.4f ..l&o? lebllak, aat
...•\o a--4 paltkt
V;rtolia. lt-1.o •t..
...®it1 ot.t U-.>1 kďyl Ji 'f'jaleohl,
•&...ka je )feot Mlaota.1^
•1oth\aJ11. to O.P&Y.11 ••tai« jnda ”-,u o to t*
,
•DO jo&dfl&- ly to u,o^^o?^
.
x
•i,
^toia.^,
pwda yU • U. ••.O.st..••
alo
• —
••• 11d4íie, 11 f«U ttea .^^j •lk^I 'k
;Jtl11, \"4^ to ••»•

vWow

hlo^ri:
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•n,-lYla. tllaki součW.ttta^^ :
•PJkQJv vTa. J®te hodnJP ll:,la
«u frekl& Jéitl afoo aa.ofho,
nlni —••sil.
,
'
Ralila se v:,btrtt •! tTd.f toho tlorfk@u
Je bo ani aikd.;r
aevlé!lla, le ji Jtn nade dal 3iho f #^ino e telerouí líelo. na
b.rl to •hJa.l hodllf llOYa. 1-léhleh l14t b .s-Y.ftl ubfyalo* tdiál
Yl.f.lla, le nt1:p Je ltebl llOYlk, a.le pak pouala, le Je Jan so
lnic, polttJcáf a. nei*&t».t lháf. likdJ' ae neaopá.tra.l& 1s kclika léna,111 Ji kd;r podvedl. j, hl'oma..Ul •ěcl, spoustu nepctřebnýoh kni.11i^s
atai-4 ofcru.7faeáal1e. mtnoe a. ještř atarilí d.Óe'3' a kellmk.t a latuak1'at lllilai, b to vě^cluio e1 naštl las, J'eao® u 111 a. na flňtl
•• ho iind;r 1leY.1'bilo „ l'
h/1 YlaAlt&I Jtbo liT-Ot? iad., J1 114pUalo, I®
lepiti "f'Cl.bfO ae!ít nel Ut _
J1lJto 111 011.
Doery et nrhl.y po nJhl. ?f>lik uatlov&lA Y..,olloY$t J^ ▼ lúce a
k látce, uullt Je, ábi s1 vlfaaly lidí kolea &ebe, lldť a114 t?^
cf, t.b:, ai v'-lUy toho, o-o je li-ti, a ae toho^ co je určeno ke
lniáae, oo 3® leda a^a.anlí a -dul. léusp.Us •íAk.
Jtk 4ih^& lltGú ttrvat, ha.i ten ilov&- ae^ dorAtli? A- pfi.jedo
WHO? řfeila pokoJea. ia \\Óadeth
V1 \rial al optt o.odll praoh.
&ttolliOa, :::^YPentlu, Valeri^aw, m«thN - &pétohetlknK.at, ko
lik penla a.a to ""3bůel á .a leaa to bflót kou tía prolal.&al slt.Ě' lni? ledall^ s« poTeleYalT y sflal'l&toy/oh ltlcich - kol.ik ltodin IUJ,d
aial alniártl, Jak a« • nisi io^eil la^tt. JJ. •« napcs14', pola
skal tli? t:d:, 21 allal oalovU? lijtli U-.03I Mkalt motNtko

.-e-

•

amelni: .117„t
Utlnilni ti ala,. I okba Tidčla 4o ul.1oet do h:rl, ^^d' lice:,
aťl nerostl aal Jedial •^^•t kde la-oaf nA'olUCa ni1^s.n&čů na
lalkÓne-oh protlj-šiho c.\om.u sé 11tdal aahl,anout an.1 ai'ual Eelen?.
Jea atta, (le^rn, $8.&e a re^d ^vhky •I ona 111la tak l."áb 'fflDtm
pffro«.. átlla lni 1'#Ye.la lni4let DIJcdt t 4oUa blí:úko l^s^,blí^
ko řů7 aaebo •spon • joto-.. Chovala \y arl.htat
•lept••, •žd 1 «yoa. A llll,a, by _, plať o-.o^tfch •tTomA•
hyl^ je41d I co •! 4op^fdla, dokud lnilni 4oe17 ^Qá, Ae a a1fl1
..-•nj Yijel.7 m •f^te^ ril,tp all eluilni, aaeli ai
bh1
-wp1uvu. ale -— 11^ •^••c^d, lnintli& lnil lalťl lniTnl, •hlni •• t.ci, pha.ti.t, ^ba .t« ..,•&•• .10 d4lnSot ••• ru-opd
...po t—,.. p^,._lstáloh s1.laič^teh •Ir» ha. Jih. IÍ.0),.1.k let tekf af11" kJ&to^ ohatt.
a$
»hT^4 ai-.rl- Tlela, Da
•kůi^, khd \jl.a.
k:"71 Jih^Jk Y7ll1141 • oQa, &4'1,o
e^ •• i. I^
pffao n.4 YC>Qj 1'la^ittS.Doo. ro\l"A •• r1:Ad.T ba-

koha.ů
na.,,.
.al^.,._, '-

4
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Tlla
h W.«i. okaea nn»r • le^^a, •• •• •
,o4
1414 o^n tiché a pca^nwt pfllenl ,1«^...t1. ••£)' tak4 ••
••• oua "f1ha.oTala
jL4el i .tuf oi»áA;. I^ltola ,"4
4o Y04:, 51 odUriTal "Yl\linoa Jakob)' •11,^....-111a1» ,••
••
:roebfhlT P hladin? • pak •• opWt TYtoathl)' a d1414a Io atei^ litiutntaú 11, klltoá ploo!ta wd.7^ - ,—14^^ hladili)', to jnpadkť ae ,-1o1 4o lůubtnr 31 Jťaal pflta.ho^.o a 1411, ••^ n
ula o&toupit o4 eUa y áraattú ti&koatt, la b7
•hl.a
dt w4abt pfíleiitoat, alki • ui n^lat &adel.7.
tiš ai ani r.e.,ia:12atovalai k4)' ^p^1^4)' akl'ktolUA 4o tlmW
s^vb)' a& ak4le - 31^tl •• t4 do\7 lipl/lililo ^-..pol 41414 NkA.
- Juvonll talsfon, btla to :u1r::a, J14í ••Sataril 414D^ •ftniú ti t djo.kl práci, ^14?i
-,,U,,ok;
n.li,lkou jrúl»^ octpovltlla. *l tel 11,11, 111 laktlke Ttan rosbUa pralb.^
•BechoeA al pflale, p^riGo ta •I?"
5
*Proaí.® t,, dú)'! $• aouf• i praft^ ••
:u4' ote^^t,dokud jt • U ffda.^
•atvMUa 3&^ la al pri«lo •wui.tf. Pth,jde ••ti u. •I •^
kdo kolitaout'^
•^o. tal4ou <ih111 'b7 tli d •U bft.^
•ífo Je doU14* phd,eti'.-rala lob!'& 14J14^
hltala tni 31 4oua vola.la? •»wláTOla to-UU^ 4oN^ Oa#Ya..,
111, .. blij ^riao ...,••. wlu. ..ta«» potad
poth^^hla*
•1 oo Wta,t Ul a, • ^b G.11,Old&O •ůtC^l t’
\'84.r •• tak)'
••
•o.dJel?^
•Sejepíc,•*
•1 aeffkal, kt,y m reáti'P
•tfe d 14 tlelíM litříki!.*
*ph'oaU,^llldd • Ita y ne14014aJ 14 ,--dt.1-t.. •••
•Co U •poddhli t a^tacalel,•iebl.1 lil M •"-tkak tfta«,hle> "Pd •• aao^-&TAl.^
•t oo
41114? Yolůl Id taktt ttl ph4 al'.tollb
ItitlJ.
aud a..-,^ Jekla $•••> la Jcatll ta ll^M14#tJl • •• aedrn.
alJ.T at at4Ua11 at11,uo14^ h 1&1 14 aJ3,— polllllt«*
•3e 141íto,^11á111. li d«, ta -'I ^^14t. Al 11,1411, jfljt14ÄÄ llo if1411,^ J.A pak pfita&t al al -.-14«^

•••

•tavta.
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••ts ...n ^nak . o... ••

I
r,okl^ roaloulilh.
Sptitrtoa un4lla »••^»u^ k^^Ataou
1o41«^^ koal.1:
llle.T& o® k/ftla n 41euhla bn, ttort )31 uproatfe4 jakob7 pbkit ^aaniloll J1^1^ hl-4i IIO^ari olka Ji hladn... vatfťo Qod.
\uanlck fas*
•"QJ ja..' tu, . 4'-l"
•ll T7sokJ a jo111kud ,ZPfroen/. f je4114 rue« 4»1el m.41 \o- kabelu, t 4^nh6 •^tál Jakl»1 bllavf
•rred .to ^áAoto^
StrlU f ttl Tic.
tsla to ,o-ao^&. Vzala, ji IH&1 prats: tl11std ;onofka • pravé
TlJlt. Jeao^ )t\^rft alia jillou - le41vl b!lou.
•Ids .iate Ji u1«11*
•tsl« j^E oayl^ o latro ••jš,^ Y,1$Tltlil. »d k ,C41.
n ^YG.el^ v^áh 4'Yeff.•
•»au,Tliala sl, !e l&j1rl polild a& ale-o &A S+3-tál
43„ Yzlekdo j1 to. Co taa ten 11OTa mi^ n&lť?
•ůt. extbo'ffli Ytoiar.,, ^dúop ^^•l na vitrína. •I^al ata^

&aa

rl,

001^

. •Ťo .Aj al. st!rh.1 T!^lmo ulnf.* Pol^bla ae toU, oo
. ffQlll 4o4-1&. ott$bizA .bh.91 lltah-14 jřealts. A ts ^dbilky
a •Mlfts ae •t^/oh. l^^u«^
hl jo^^d ko-&11 nawu. elllup7 na Id •U krátkf a fíd'k4.

•n

FUlp
Ylasr
a JtJtl hutt. VoAllt ai.l81ei kouh &
ku'°lu» ^ull7 Jakó l,itál á- JI ta wnl
kt\',koUv .-

jf a.tekla.
,

Irdsd

..

l)J'oll. ol>til:l,^ :hklb oJ&lapík "7Mxla, •^roe^npÍ »••»•
yJoi po 11-tot, toJ^ 3^o koferd jro plO. U^ oi,M el

•.

8na
'
-fJ.fln^^ ho do bupelJlJ' a
n •vafi t lulYU. Ponolkll • tál« ArklA. t ruc^ .lak ••
^Aahofe'l Jl\k ae t\i obl Ya-elJ' a jní
tdhd. • atch ana Jlnoll 1-^tw? !! D.oh l^ Tl.aastnl ao1.11r, bnalnl
ji itittYl oAo4U. a 41 oůo at aa4 &?«••• opi.ohoYal.a :noe.
KtsÄ •ť Conad. Uff, prak lll bzla o4auav.ta o4^ dl a sli^aa A01 it^fllT. ru.«i1k kl&ael aa &a^£oh a ayjtil •t -.terUu
4o áitra s^J .
•tJtJ4^
llep-1a •• • (lbaU.
(1t.ll1. k al b^múbe11 t^1Mf, jak \/1 s.-ait jls;wa Aa bh m
•^Ul& itt a.liti, ^UY.1. •no^^.-ter ,-1 k Je:rtu • Ad k4e flit o▼•J1«

▼•al^

to,^

•J ▼/

bysto U

•A.1 ^4boi X4e

••••Jaialt^

to 11Jetsl«
«Já potfet1'Jll - idfe)iju^

ats

.
Stáli dotah tftl^*"
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hlt )OQ%111
flt_,IU
nal •I a i^$fol ^nqu bzhl'Ultk
• •saal MYiYi __^^,*
llaa1tl.*rUM. ^&otorrU.
Ya N 'bft Jako
VfWlt.la • pař.ur 4'-rf wlu&
• p6loi116 J^ na «-^h
jrelkyy.
^Uť* řa14»^
,
•^l(Uol
• toa podínat. •«-'^--••" aoYG ei tiffll liY.7
•ttoTb: •• afll a^rtt .. "- a
T'11 —
•ttwa
tara.«
"!'O bt e4 ▼<» ll/l^ lukarl, ^"-P hUftl. •• na ai, Jako .7 jl
polo IU Utd nt. Ya^me a siiů.1 je^ $korcTvykflkla^
!filj.1 — kaji Illsto • ,••'« ••«••UTbf 4yo11jat:ro'ri ....... h
’101ků •• vfa ••tJ,• OR'tTlda.
. *Jea ..,^W 1.U.
T7atoupsli PI •••1ika. ff.boi«ů pmiS. hakot • aatoQt.11 U poktj«,-jal Jt p.t.ppdal •• ulSebaf ro«1t14ý. lc1Mť lelní .....
lila, tapeta J^Mht 04 JQOI '1-atlA •• 4^ aaa... aa,nQ].- bíeaoy/ W,
Witl
l' Wíťabóťtl 1'717 j.—a 4'.'rl kft.ela, atolů, t^l^Yiaor a ro^aa^dd
(eaka • ^Tl.»:!nJi.
' . •,.
'Jfe,onadita
ttihU jak4a1 ytpínale^ po4 •...>••
Mla
a odbbi m J^jí14 ••, m ^n-al7 na^^dll tó.-., aXadt...
•co ton WtlltAt.a?»
*,
- ^:úto to tody
—narda i,lkaf..Jt “
\ :(
• ...•• let pdn.* nakleUl •• k 111, al •ctttia je... 4a...*s^t
...... Milíe .. Y«^
na&aU 14 •^^ a*14to Hot, ie \
...
—t.t—na •Ifttua ._, ^•
to..."1}tó
•1I0 • >a
!•.. Y1a ••• našcau uj^tua^, Tak to $••• tel
• Th«o-...a ••
^_.q, •^ra •• ta4,y, # Y1'i paa1111 ti ^akl... k...^ a j...... lab f1JnaY4o... _.,_ :Sltlňl j,...ál
a
•'fiU. y __,l &«14dÁ1a • dftyea
Bili •Uq •• adilr
^rtpSjt... etod ^ÍIDlotaYl stftal, • .^14. "to,—, ot,- :
*J^lkú,^ a etllarl& Ubllad.l tiu1 dlaa kQd J1. Uakla htoabl.1ť ao ltfaam.
.'
•1«o^to tú to o^^^ra-- oa^U, • • lll31^ •• b^rno... .. 'bPh
b ....«1?
*1titl to ar^U^ * fO^^Uo •• 3t
• Vil&a, k«,I 111
•li Ye ...Hob, •^•—U _jatoa.....o... to .......••
-to "' dok#,’ 14"1 ...a..
ll^Aliana a\la^; po tl ••thtrUtl 144^^7 ^kffayf kap... Jakk
a.t^i.. oil. B\&111a i1. ela.4oe a llwstl 01a1-,UY'81a. ..^na., 14^^^ Jí

•$©• ^.w^.*
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a Uk • Vitfila • bl1.fi-lkt •ta-p«•údolt e: otfele ot. i elo„ pot" #1. 4lou• oiižlaalA Utkou 41',;a;,.
má, y ^m- ltolloJ:117 dvefe.
tni ji tu lloTb lni haitf? i p:rol eaa l];a'f
Pni j^ tak opaktfeá? !fff ji Je,jf al jh^W .U.o"-t?
Pi"Ol l:i 4pr,- JttfllATltl_',UjL lutlJi •• I jeaou •• afalet
Pn8
a.1. llb!
^Qo I4aq a ttak ah olldll, d.JtJ. •
d'.skohoatl1'
ieů t.t\4i y oiaí^ 4o^ft a«í po^loucb.f.t o afJakfa oi&ta ueltlatl „
•IlcollT — ••Iho &i aad hlavu. n-oi ti h.š1. ••, ..t. •tato abt ••,..
la doaa a Itkůa, al Yatoupí Filip a. •h#«« ji?
lni Ji ul y-111, tak ^oůo aeol>J&l?
1'101 v je;Ut Jiotl 111.kd;r a^40»-a4lo ntc io41.e jejího p^Hů? ho
JJ.' ta ana^W tt-eital a •• 04t k43l ^tak uiilnaU. a.1>7
4o\h
• ulltelal, a>7 a,l.nlla TlecllJlr eftJe pofllPloeUl A pttJel •• i.a
opra.ritloYfj tu K11te^tf a koauSq tmi? Schoulila ff celá • lt.411,
po tvnf.f1oli JI at4bll' tll.c;•
C^epik •• lmo'ftt cbJ.W.1. *nď bl.&8U. •loObll •• Ježtl ^llaho,•• tqb.ret. •• Jhtlla •oltlf.oat^ ^Ualot ako \17'ěl u v. 40ff1U

Vak-1^, otfela •i 4o kapesníku lllept41.6 pret7' • ůaloledovtůa ho.
Yeil Jt. Tabqu po sehodJc.oh to pata a potoa Jd\f
.,PoMrť
okl,-il •• a id, •aahof c)ljb( tóUa4l.í»^ ot^"hl
tenré
h& el\a ^alfila otvoma
Jako tb.ea • ^dnhoí AhYW
Co to •--Jlalo'? INI JJ. -•• ^táU? l4o 4« flas-Q.1 tu lln^<t
C4 a ai ^Allf.llta»trol #1. ffd® • -,64a$ VA11181&» Jak .. #t ^—>
kfdontl tfu. •• u.a upŮJcte, Ukble lellM •• ••^^^
po4oai1'o •t ^ud pfeo^ 4u
sia11f at>r ltlela aa4«
•!«!
,ltll 1)flkl',r\l iit1.1 a o\letoY-.a< —«afb^K
•• plofillac^ th4^ 4wh11 opn.T4^ ohjbllo tóbra4l.í. U,.I pohléá1& tolt, á,aW.l^ laobtú •oi.odlltl. ltjJ^ ^&eko Uabl1, a111 ,, •
•• ••^U^ y t£Al^ i'Yttipakrttv4 kooto^t oůtnp11a o4 pnputi •
pfl'lakl^ ok« atlal.
•Pnaía, ^"-•^
tea o^hl&plll • 4lYt la ■ •• neaklůll fhd
pootevfrn^^ ^eflli.
?.-.«'-•• •ti^ aktoekl^ oo1^1nh3 aft Tnlla koff^lrd. 4-reafat* 16Ca '.t,.rl.a "'"£• ůll^--4 * hot-oe d/oWa. V ••— " A'Yeb lehlT
u.i^taak P7^r»- o-.
•p^^^
pln'^-....-..
.•I02lt.^ afco
^y.úla,
!• l pNTedl !1 kolu ^ro^47 P^
tlfi. la l«'1ua •
t^.rúl visel oů pro^^ra^ •hq Jph ••

••a.

...

•••-1 ••

-.^-i.aM

ea

6
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to,^
•sm^iil •^'d.at 1 al.i n^povšilo ••»• Je.ho nce n.lftlt Ta0.n a seAdely Ylaabí le^rar-Jello 17 Jl c.lltll7 aejeout, o4trhuut Ji o4
a pololit 11 k 3Mta na^bM.' •Ale jsea rid.Tet •
al to via* le u tohl^
cloat lan. Jiwt Je kráttt, au\ 4+ouuhá,
aneto co si -,a11te'?'*
*Mte jra^til ,• pfiklYls, kV@!!!• l4o 3^ "f'laetal len llo^lk?
• A tel TT4II aho pf.efTe4\,
t^ v a^Jnasita .rohu půdí fa nt^
cou6k4 ddce :.i^el lakt^l pfeait -.Urt.# ps,Ue«^ P.ftetouptl k U
vjel • edluůll Ji.
-V7k:fikla tl^J.f.
-rfed d vta^lo ob.ro QJi b^ilUké uosno• Bohat, nicbeg/ ráa
a« \l71Jtn, 3ako- l,1 17l po^ů&ell 4111^^ty.
•Co tomu ffkáte?*
t1411a •vo^ Yla^tD.1 thtf.ft llutou, u.on le.ekrttwnou a na3edaóu
•••ttlrloa t-nlf. Stil aa af, ne* • ů4117, Jtllt n..i.t c17ilej m
•tůOYsl y napjatfa d^^bto^
.
Co kd.II to uat nik® li.Tf, a1kte ^ratthl, Jen taato17 Jn ntTI atia. 1'1lle J1 to upailo i co kdil to je ^^1pt jehe tYU te
na •eb^ '1'ula p.J:,Tl bll^ o4padlTeu jodon,
tla sebe etotečno-11
p.<jdo\v sv6 toil! dua* t
•nad J^ to tn.it. jeho I •« na do atalo, tnet • jsho jfcbv, &a
Jeho JDAnaiwet, -. 4o^li11T01l etbedrln, a riil n&ll&l k stnai všeehny, oo b.rll alaběí, vie^to.r, 'I' jeJlahi snioíoh doa1&a hotel AlJakl lldakl. olt.

a'

t Jůl bude její treet?
Pu^-^l«,oKe aekakl, h.l to al niloattTj!
Tu aa ni wlllal ^.rok
k nt. Co. ul hl{ -r nce«$fAkJ a!atroJ?
ao ještl .rona&nat, al ee, ncpffu.e?
Pf1vfela o!1. rotlala •• ppo-4 ni Yafe^raln a hna propa4ala.
•111 to ueapl.U,co?^ ^dal. ai l«Jf" sou^.
•údlle^ffllt^ •yCt.oUa.
"
'
•t^tf nko a^U.o,^ t.Ul. •Jle pn.la •• Jttla 111
a ston
d.plal al^pd. Tak lt
Jf '7I0 .. áreatll©?^
Vlúaa.la, lt Jeeho hlú
Yadilllje^ Pootttfela oni. Vl na U
nest.11 • llra\al •• tel • ilnafe. •Mrna 17. — •ll t • oAÚtl •
•aa4 17 1o nasovalot tuk 17oho^ —ill
,-,, ,ni—p
t
noaa n llYa.flla. • Jtltl j^cla\l e.l1naa k4"N. i-oOa it4la y pře&alot a otreJ^^ni 4'hhi. io^ntt&1na
)nanaJ^ JY1a4-l •I
rak n nt,hl, •^ojll Wu., lUai U.lf-. • ona 11ali&ilna
.Jak e« •otor t4niJ nahlu!al ntolW • óttli htanaj f7P'4 •ue aotor,upenil asdni wt&na, o4Ua!il praln ke acli' • \\117l •I nce •

Btadí

••nan

£•• 17
„

•tara

Strašpytel

Alexandr Kliment

bylo Jti{in.ou judio hrálov$t:ví u v tors hr/H\)vstvi se

úkdo ;:ilč{$bo eoJ.J.l. C.:.ho l:y .j,a taky mě.l htit, kdyt oe tu
.lix'oi:o dUeio ne přihiodiio • nic .zlého. . !6.atné hrr.w.l.ovství•
.Iai.dy úst tu vycnázalo 1:,;lu.nce, :r;tert ttviti.lo & t.tálo. a
"J"ečier tlo apot.:ojcn.ě sput Jn.so oattl.t.rú é.obiX lidé. Nebylo
petrcOa, aby někdo, krom-6 jiahrlv-jcn hv\;.zd na nebi, byl
tsy joijtě vz...i-uiru • V :r;oci V'tlch:r....1 ti: e, slwica a^li^ nebyl.,
rfJiYéiho .z^vukíl. Vesnici nechudil pjíloci'l:Í^ u ur^i ®ě!ta n.e-

hrály stráže. Ziodějllke povoláni ve b^»t:uáN hrulvvatvi
n.lkdo lle vj"kDn.iv«iJ. .zxovZla t.tlk. j-u.&o i>ovoLÍAl ;$..,J,.--z;eěni.k-a. '.ra
dy aa nc.z^y.lrAl hrd &rú díla iani trib'tl.a, ha. a.ni Jiďlná

srdce. Krásné Wly ! ;. 1rt1ybycno» všechny ty sny mili vyhrá
vat, ro.oimáimá ž.-.4 vy ad ui^< .zdálo, me nevypráv^e, co J:m.e hrdá
ni snili, ijbri co j íú«*^O till.

*^^tri6 hráiovstv! li;ctií Jeť.tě raj. :,a piÍhrad ... ro u.Jiee.
ftyzlíV,;';C ^.;.si nti;íl"t:t .rta J...a.jice. Zi\...ic udě-lcl. .<otrm-ele-e a

i:;7 U:.J.Í.cf; animt,. i.uoíc jw uchrÝ« i'Ulie pacnoilená pro zajíce.
i>-all;.:ů. p-o p-o.J.i a ílu uut;eh.i,i j.O poli. leče me na pex;ái;i. ,"i.1ei:.i té vňak _?l:o nus i ;;to si'1.jiee Ji:'11 ,.,e tu Vé fj^ntaém itrů-

iovatvi v i>o.licli "'lfct& eof-.id b&bá v.zl.ik.4 :u.otstvi s-ta^jcn

.zují.cú a te

J.:..

;.iotádek. Jaksí 0a dohodneme, kd.a p(lJd.e ná •

_..eká.č a kdo na eouvraté. i je.čtě ....i.k.cly me vr-1 á!&atn.ěs 1::rá'.rovß tví noíít't-&lo^ .ze b:I se uiláci oabrojili i'lin.ttWi a stillt—

11 opldtkou nu myslivce.

Za..<y o0Cas avuni w:t.ir/4éek. J:ie:k.do ita:l-c uhrel^ ii-lle6-itá vna.k
je, ~e aůetáYá vice liái zivych a me ten, kdo
byi u!

otari a lo umfel do:aa na ;>.)crt(,ili^ Ze napadl na válečném poli.
ih-eoe 1 my budeme Jednou Dt.eři s 5^!Ul4 1 souati. abychom dovc-á.ii

vyprávět poh.iůky o bta&tmSJ-4 nrá.lovstvi. a. kd;r.z je- a>vY-2.<riTÍiae, 'ti4k me roz.louči:r.e a taky o-io Jclett:@
odmed j.z'ne př.iful.i•
'l w

cho hr,;;;,lovat.v!. kde ae n.i.sdo r.@boJi.
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Ale yta.X uJi to Oyvá. lna tma neJs^reréJ^ta stradu • ^YU.yck;, ne uro4i Jedno jablko^ které je čonivá. V kril-vstv!,
1:de su „i.i.kduy riu.kio n!oeho mťbil^ i-il Jako iiuchTáJ. jed-en

člověk

st.rn.chu. J.racnx>YRl

se

.:itrai;Pytdi«

Jak vji>aíiá ;traJpyfcel ? .Jako ay'wl
.rrtrachil. l,oji r;t,.
Ueori a n^^Ü&i. leUuoe k.^dÍYkeU!e ieourad J.iat.úy«

a6pa&Q
zie^£..ruje. Strtiipytel nikomu n.ic Ml1ařJ.njs a
n.i$@ho taky i.eposl.ouehá^ irostě Jen
a-aU a. hlGi!.
Jďuu acleia sousedi do práce a zdrávi :

* hocrý den ! Jak se tale ? *

8 Já ©á® strach»” .řikn a trabpy tel«
ff

li.řco i.ijei, & toho #tacnu. 'l i^^'traehem sadéláYúi tiate

na chleba 1 Mě och.uUat ? •
" úellJu

napeču, • .říká Jtralá:,ytsl.

tt á yroč ae uY.iho tťtr".cllu i1eě.i.je6 1 J. .roß ke nW at.r-t.ch\l
nej^čci ? •
it

crtiteré se ř.loj.w.,• .řekne .>ti’n.špytdl. • Kdybych llil baty.

utj
1-..

O-jeh naěGiil« JshleJ. bych si rllte prpichl Sl!'dc&.

ei!lcoo bych asdopekl. ;z iuee by jako r.a-

ké'.ywyeh

sehYil "'3*pwil zll.avj awilLk a ta ^uhl.ik by zay&H

mJ

hofel bych ji i
Ä

CO

lilii 'i

dim«

U-

echioha.. li^^i aepew.^

*

it hö.JM se«H

_. .řak t7 ee boji.i, 'to yi; al.e zvlil^d _pr&,ee.

0

ii!^L sec_

acdá• ^^qvuji hlavou a <livaji ue na Jtr-.Jp;:rtl.a jako na
vD.lmi Ylit^baou byiknu, kteroa Jet'tě nl.kkdo neviděl a llesbt-

_ral. • J^^ ;lai ty svláútni bylinka.« Sy roatei a pXi tcs &:«
boj.ti. .řovia iw..Ä, kdyi so bojill. co to vl.u^t oalý t.en

dě^lii ? •
• Já vyhl.ii.ta iieitiat!, it .ř^e.mu StrUpyto.l«
vyhli4ej I Vy^itel l tt .římj! H.-@.a4 a iispéc.aaji do
losa^ do nahu a k rybníílal. S^s^tai ilcW.
5
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3

Zlao'tni lidá si upiva.j! a apěcuaJi do práce. !tastn! llo.é
a.a.Ji co dělat. Já s-e jen a obavaroj. dívam, ..JAS tlta.o^W Ua.é nesou pilya sekery. í3udou pilovat a f.Ikat. op:t\)u
dneiQU lavit ryby^ líi byeh

tel.ltik o Jti.'uloA. Bodi a! ti

ae toho uaodvá!il. Já 1'yoh

<ttl

bil.

Člověče, poaor I -;enra. ti uaek:lÍi nohu^ .iiia ti u:ři&l.io
nikniku. a^Jíci etros ti ru:-azí .bdavu. Zebfik se &lomí.,

s^^11e, čole.r. rovno-u LS upičstý ltxwr&n a »atljet ne.
V rybníce se utopii, i xdybyti umól pinvat. :C.&fú6'"dn se
áo l.elcniuu a r>e-'11 vodou ^Ujeě jdno stH.r..J i'&l:ez. iiude

čiitó nebespedí.
atraá.9/tal t.1't4i :,Jl-od cJn^lupQu a ..;.:tcdí. lil^dl it le$u a
^«l» lea k n.tibx, i'o r.mi iluji mraky j^.o voay. J&ká
ikoda^ te ty at1íbbrn6 vozy jaoa v:eUovati na.lehony ac-

,'tisl.im.
2vykfltrate nky .t.<1 se 2eú .^náz:i ťičlcl.o hoj!,

zpivá. j^vy-^i jmaemae si na

t$

$.Í

j^o

Strasp7tla a radtli JlO nesdrQV!se - de urj den. Moi:J. by ae
na náa &:.né-va.t. úe al tčxdne le„r&ci. iJakj ůobrj d-en, kdy i.

den ae plný .t◄%chu. dnky <lobrj večer. když aá-rove! ae
aowinnkem ;.itrutipytloYi ..^.s'^mija tuůzou !:i.ueí kt1f:. át:r<seh

ve ňn : Je aďvúA Vidút, straeh v boci oe jen tuši.
Scu.oeó.6 $s vra-cJi ;omiiú. *.íU,iou l{.o2o pl..ni, ryb a J-i:.blů.
Jedna ryi.)u a j('!Ano j"blko D.odi -tr&ťi.;;ytlovi a tawdUe ho

zd"vi:
• V;yhJ.itU ? VyhliiiB l s

a W„bxí...i_ 1 • re—e át:aůpy'tt:l, a:.,o sa ryWw. a a J u."1A@
neP'QdikuJe.
%b a Ytlbittc divaji rytu a Jablko. Ryb& jt: ;.řace

vyhlili neutťarti^

S{ostí. ř»t-r^pytcl.

áu u_{;;brky dá.tu rybu.

Vi"te.

jt1:::1tli ital(

c.Íiá't'Ú.t-e

ötr&ch. fQ^rni kuu.Bil ryby,
cj s;:d.7t. t^y po!U:nu. kousuk ko^ti 'l a Jádciwr. kost se ai íJled aa,iche cio krkky
druh:á kout no
^xlií na ^čtltku^

*e kvůli

x-y^

a treti kout dopadnu. vi.<itrá kout
y p,;tr0at.ted.ku 1
Boji& ae,

H^ai um.:...,
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bt:i.ti.ipytlovl ^^č.i v bri:.ti®. Je vic at.rae.hu aeuo i.ladu ?
Ju vic hlAtlu nebo r-Straobu ? ...t ^akdo .1UJY:,.hliU. BikdQ
g rybou nepemů.fo. &ybá ja ;tudo.wá^ 3yrová a p^^ koDU.
Vůic.hni iS&ji toilk .;,rjcu sa STjm Lt!stáme, £e u.I jim nnaabyde ani chvíle, aty se' ae Im.ou moUi trochu b6.t. Ach,
:>do se boJit ten je u'tak
Ale vb fet;sstxíí!& krAlov-ltvi ^e přece Il.eDW:,bé přUoCii

£"dLé AeMěe.tí. !.ltraárz,\y.t.el nesui.e W'!li'it &J.ad,y. i.fi.Jd.ou
&oused.ó. naaak&jí Uřívi, ..•oJ&ditia.ji oh&lt a rybu upečou.

upečenou rybu pečlivé odko6ti. a aby sx^-.bá bir&iyytel
newbllall vxdllbáou nebo aby oi enbá llici ncvypichl oko,
které ^musí poČJal atruule vyhliteU, pikni po^lou6ku,
koasek po .l(.ouaieka StrUpytla
ftudrc, Jehož pevolámeáním .ae:l:! orat. a.fllri přeeziělot, 41ou-

ho ptem;f!Uí a ^pak praví , tvetú tón, Jalo Gel boji, a ná^
ze Yeeeil. neJt"batnějU ? Hen $.1 ilodi. Já a1 mtAiÚII ^U=a.t
al&YU -lldankard-• ffa;;a. \ime co tan bt.rU;yMl vl&Bbl
vyallu.Ui. Jak Ju.® itali^tn.4 ^'tak jame ilft.a^^, ale po!á.4
Jua jeáti taky &Yě<lay!.

■

1o bjvé večerná ď*^®j, -^d,z e® ae^^. l!Diy~ přijde éern,
ilod-^UllCa. ?úii.11.!-:'^i fótl vf>ech auan a oli^^ 1 a daleka l3e

troui wa.li i yelei li<ié a kaldj ntíe;e darck a.t>y

^náa

.Straipyt.el ne^uel. Jo peřád Je&itl al^a4;. takháme ee achái.-e jí 1144 v oc*dlii do ' kostela.
Vc svi^Ucl xtAtop.iae, &J7 Stra.ipytlovi lUibtlo a^w. ie
Kft'if>Í -la bát, přiáli taky ;l'O ka!dj »li pfípaú báalčAl Sa

dYofe neohir.l.1 stát střikaěU. Zapál.ú&tS avil:n, a.lti pouiavámee
Ji .na dx"Llhj ko11oe stolu., aby anal stralpytlni uchytly
vouy. aoaaoJáe Jfi^^o. U.ic-ilae, te j»t^ J&Dl:co ro^^o
jili
12t.Hsi

na

hvls4icxu, ^nikoli ^-kř:1Hk1 jú by se tu ^^4
nikdo xrt.0b.f bát, a pillty j&bl.lta ra^^áj^úae

peúti u čtvrtxy, aby b7lo vicilt, i-e J&b^lka 3e S5"6Y6 a
bea ěern-a. bSwn.x taky ochutnáme®, aby a1 ni1'4o wm7alol, ;-.e
Jablko Je-otrávcnó, a miakuu _ptistrOúb SirdpytloYl pod

noe. aby 1111 zaVQnulo. A Strdpyíel jon .blodt. Je to ^^ani
zaJlwvf, cliYat ko, jal JUlC.!ijtel alodí, al® kdyi hl.U!
ui moc d.lou.b.o, zeptámeo •••
4
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ué n"Yyiůi;i..®J
11

bud «! hU&d^ lúda.

nilco r.áa i)oYÍd1tJ. eeho ae boj!i ? •
!llepořidalr.l ímtoe .Strúpytol.

l vUchni au Jr ^ěJi. Co Jsou to aa let-:;r;&^^ al.ova.
K't-ej"d jt^e v zivotě fié?1i>lyioU ? .>rúd.ná slova Je.ku pytol,
<luůá alov& Ja.<o t.niaó.a..
st

Mluvit cisí hči. Vnu^áv&j nčco I "

st Já

se b-oJlm

u f.e.muaíj

63-

v:rarivěti, • řea.ie Jtr&dj}]tel«

i.itit, jM'i.a t^dy

tsCou.

3

u

my t.1e a.uioiJ. t.r,r.;1ěm

tvdau vaJ.íméxau uml11i«"

GAu.ijJi.a«

atrai.pyte.l s« racliial p.irtml:uvit a. v,T;rivilt či:lio Ufl b<>J.!.

Mji :le všeho. ^ji su .i ryby, ůe neJvic .ze vteho ae- bQji
et!ibrašhó .er^WO:a. r:-oto l)c£tád tak vyhlíli. 2-^ Y aalce,
'tu^ nad normů, íuesvetla. au 'i

V d.Jilee nlaUi ha't'^i a« nfjJdtív objevi $4U.ý ^ri.čeC> wlkj

jf.Jco tečb neoo k„nusc1t bílé liti. ^rdó^k • xychle l:'&.rte.
n^tlkuj@
a l'(tt.i k

s@^

tloustne, p^YaleJe se. kypípí,
^;jde ul.»^xc,:r, &eJdt: s.ě.aict

A ze stříbrněno UerÁ,

^•^ k»p! e

na:d:

lla,ou ^ta--iou

kt^:ré ^pát\1

pov,U1:a jeko vozy
tdené leek^^i^ 'ilýa.i ko^&n neilr'ii jako a J^^ch 4óbr;,c?i
h'teré ^l'v.Ohou být í ětt^^. Je jen sJ.yiet, Jů au to
valí. Je sJ.;ybet '1\Ulim!, iustj k.tUc t pl:'ií.akaní bičil, v,leJi

ee

ielaaé^ — stii^^A
t,cy ^tóaji ol.ov^é laaole a 4tllviné hra=abory bil^mJi .aa.
p.r--Ja^d.ná Stidy, pl&ciGYě. dřevin.li

a

G\hchll. .liilaot ko.p1t, těltýc.b ltOl - QbYan/h bot
.ak'o by ne$ bylo clt<íÝ^fm&. A preleti to«

eiyäet

" líio Uig; vi<iii, .b'ímlt:ti« SUclli;i bo\ťrká. •

" Jenáo 4á au bojím,

se ty

j^^dnou ^takovotl .ealuu

ssy&kou atoěi k zc-w. a ee ae s nich na náa Y'jayp-o Yéjno
Jako pUanové cobylly. ?hjšdou ná». ro^ělapou n.ds, ic.lZ'Oo\l
i tosti,
a vai^ctmi

st

řekne ;')t.raipytel.

ae Jen améJt.

ntaky ciude zr^ím« MyaUvctinl a^ v-t1a^bX^ ie syl;ll.ivcllm &
Jejich dětoď 20 n.1o nea^mo, Jen kdyi odeYa4a,Ji Jo'bou.lty

a pu^^. Hyollvci pusuliq od@Ysda.Ji prí^^a
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kt.za. a -to jG ta Zť&ía. .?Wl.i d.ůatoja!cJ. nel)Othbuái klobo'^y. mají Gtříb^^ čapky a puéky odi&Pf&-4.ali sajiocům. A
d Jte to vbecdno pž*ell.ene, kdo ad..staa.nó m,. iJ.ru. bu.du pořá4 :r.a ůtékuu. Bud^^
'Wt i z.&Jtců^ pfátelé I • feknti
.»trdnp.ytel.

se

• Uc J:/i.{!?vyhl..UeJ I ^vyhlížej l
blaa'tné& k:rilovntvi z rua.kti prš.i, rav^a.a_ uělcdy padli.ji s &ebe i tr^hre, Ue Ještě ae ;^Al.kdy Biellitalo, ie •
Oy s nebe ajUd'iy pwicárové vo11y. a Je&ti
tomi d—
.Jtovu11 nčJAk:Qu ^u.i-.-.u eayčkou. rt\°)rou se .-toU it ae:Uai.
Co bychoa vytu.ižcll I A ptt:co 6e- od té dclJ7 obea.t.J udo
-útavil. a Uval su 4o dú^y. Va. sjel. a cesty. &\ly no,
l't4yi oči ko^tiká ?O mracích. Clovik
pf^81.1$ali
o ^takové
^čca, kteri $9 ^^kne a
čl.ovi.k
Je popleten. llad.eil nolu na Mtbillrťk ? •itl^QeA
vail$: ?
A idyi e potk-^^. ui nhri^^& - d.ohrý ů.u.
novt
,iioz4r&Y. ktbrj " u^&l J^o oz,,e.ní.
v@

,, Vyn1iiíi?*
•
I •
tilde nevi, Jsstl.i jp-s kyhličal.i dlouho nebo kratc.,.
Jc$tl.i. se attíbmá mrX'/.ak.7 přiiNUy ve dne ubo v coci,
ale it:&Zdj 3C p^U;atuj® W& • ^&al."1t. sm'3yčka l"enu #e
pt1.klonily k seiu. • hr^akA ög a:pal.o fítříbroé vojUo
Jáko p%"achori peti. Jako
jůo áo'tllff ^utiilil. ale
»•byli to ^awlilé. Dl.J. 'to •ajácl vo •"ři^^rn babi
a. t rrukoou aěli pu.iky a Mče. Krajem tdnly v'1a.ěa@ p;rupory Jůo
a net^ahly po ...eeJ.. 'twů:,ky po ae:mi« Lyl
h.lwl, bid.a a nelJOhi.dek.
iiic^^ u.tik.aJi. j»ě.k.4o ui viděl. jiajie@ s puždu. J':f'ed.
c^üupou at.oJI čt.r-i\.Óp7kl a ua hlavě má nnru..eo nl.tiboko
aoc.zenj u po r^ena.

" Dr>Jíi "• aby ti? něco neiroť.i.lo 1 •
• Ale- n@ 1 J^j. o.s iu, bo i->ťoa-tě new..ltu d.ivat, • -.řelme atr-iW'iitel..

"'ira.&pytel £• ncnecahá p.te.cluYJ.t. Aechce ui 5\:U\dat brllnac
• ^^avy* lia aUovakj hrad ho musaJI c>dvéet jako ulopk.
zit:t,aigytel ai Kr.neo nAi::u.ndnt atl.i kclyz uu to nJJ. ^KrizuJe,
ani k.dyf, ho o to prt)el..

^tralpytel / 7

• fak dlo^w Jel vylůllol^ a když Je to ^^yt

G8

na -to neceě clíftt. Stra&pyUe, sualpytl^ I Co a,aá;;'
džl.at. já ? lijporadiíě ? ^Ráa ei na hlavu t^y zuua41t
^^ec?^ řeime ku.Al.
„iiemd.loě si na hl.a.w. .na&G&Sovat ^h.l"nec, kdyi awi na lůav6
kuri:ati11w hio ..htraipytel.
• Ju můie:a vědět, sít j(J. rd.aa n& hlavi ko^^t k4yi. rý
na .Alavl d go x^ena hr.nec,^ tekno ^^J.

xo strd-;,ytlovi aítdt. ^^á
na ;jeho korunu...

^hrruec a

na ^kril.e a

go41wj ••

•ítek v14íú, • r^elc.e krtil.Al. A
^taky a ^^,
Jak to vy^^á. ’Xi.ak dl.oUo ^•l vyhlilel.9 &i Je ic,
Je to tvoje v^iaa. 'ly.a \o vU.c^o neit6att ^^yal^l^
\?ak si '1-wcy nona '^YJIQ'sll^ áak a' tv'8ho mllteati
.nebo
pfIJtleli o hJ.aw, • tebe kulcrQ a a4Yi^a &eč.
.Ale h^
nem,
1.uuuipfch dokud Jb&9 jaitě • liTÍ. • .

•

• Qo mtu:aae vyrýsiet Stn,tpypyt.el, k.dyi
aei\istí jít
ů ^^y," huo S^^pytel a pros.( o ^hmii'c..
•::.1Vá rhl.ava dostanete sSV'Ú.4 ^hr:aeo t • hkwt
mel. " Dojil a^ ? •

a zclv^me

a ieboJ!s;" f-vkne Jtraipytítl, • J^^k bych pfišol. o han.
Dej 111 bůj uoč a. 4J 111 litóai I^
•
mea, který ^aáae, a
_, upAJčuJe.
A Yěl^cu.1 koni po.biti. %'byl. osei.^ r^rnu ^král.

^ov^ii.dí l 1.d,vi Je uk Ykc.hn!.l neitisti tanetane. o)trrabpytel se
i^^ čeho bát. ^il:rnoo Gi ^^u.1 na hl.aw, aby jw něco ně^
infilo • .lro oči prorasi hledi, 4o
•^e hhil,
flo
ia<o itit po.Aliěku.^ a.edu ml o.Ala • j"11 Oal.11 .
ml oc:.we ^p.AlL koi-tl, aby oa.Al vtltal po.fa.i r^r,ohlít dít^ph411 a tak jeU Stvaliytoi clo boje. ^^io1 p<pÚ.i • put^k,
ale oítel .All^wje,
dwsto^^ci Ye eltii^brn'Joh ^^^n
Dfflfi nj,a oě.t&. iěkdo se tu ^^111 t KIMo tu dokonce
.ltoěi 7 J&.<ou ayiJ.áitnt kurral a •bbflj atá • we ? s
^aa v ruce na oslu proU 1e1ea&n$^
to maí t1en
^yby ten ^klacolc nebyl ^sá&ra^tf • ^1Ult4o 'by ai natro111l^
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txalpytel / Ü
^ilaoek y ruce Jt.rUpytla aá aá^sračnou t.1oc. l1á moc i:str&cllu •

.áu-abpytel ne ten.e 'Yáleůčniz polem* P..:ivá. klackem hluva 1^—
blava a aby r.eplitele jo6" víc« vyd.isil, tlub@ si klackem
na hlava .;a rirnec. bJ.Je do poklice* A ;S'tt-ťti^tó voj^ska
;rotot.e Joou ve lSVSch dá^lkách dobí:o vycviOtttrui. spofotld^rä
ustv.211Jt, apoju.ji se do zirapon. "eri -vl.aji _ J&ico
a spoji se v Jeůun Jed1n$ vel^iq sttíbrru.ý oblaka :ct@r
se ^^onec Diovou fialou llm-76.ou satoči na bebo, a Je to
-;xyě.

Je to útaotne
aálovet-ví*

z&

nisi. Jak by ne. kdyi bydl^^ yo ě^atnér.1

;..no, král m č nepůjčuje, ale oae-vz46.Yá stateb^^ 114cm.
Kr.U odevzdal 206 41tra4;TtloYi a hlraipjtel ae atal klalem
°Q:zy \lyla taky svatba^ i:tcro'-l ai vybral aa. i.uu? fiozkGll -?
'hytrvu ? aladou ? šikovnou ? 'hl. která by ae a nia 1 pod
^řJ.nou vtdycky troěku b4Ua.
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"člověk•••• přeatal být mikrokos
mos a eidolon vesmíru a Jeho "ani
ma (Jungo.v pojem pro archetyp du
še - pozn.aut.) není Ji! svou pod
statou rovnoce^nná scintilla-Jiskra ^Animae MMundi-Duše Světao"
C.G.Jung

ZTRACENÁ

DUŠE

Předtím, než jsem se odebral do kina, abych zhlédl Ztrace
nou duši, film italského režiséra Dina Risiho, jeho! Vl'ině ženy
mě před časem zaujala pro své tradiční faustovské téma, oddával
jsem se svým oblíbeným ju.ngovSkým studiím. Zabýval jsem se prá
vě Jungovým výkladem zvláštní řady tzv. iniciačních snd individuačního procesu, jak je podává ve své knize Psychologie und Al
chemie. V těchto snech se odráží proces postupného objevování
nevědomí, konfrontace s jeho probuzenými obsahy a jejich integra
ce do širšího "psychického vědomí". V Jungově komentáři k desá
tému iniciačnímu snu, označenému jako "vizuální dojem", se praví
zhruba toto:

Individuační proces, tj. cesta za plnější a jedinečnější
lidskou osobností, začíná v "krajině dětství" (Kinderland), tzn.
tam, kde se racionální přítomné vědomí dosud neoodělilo od hi
storické duše, tj. od kolektivního nevědomí. Toto odděleni je
sice nezbytné, avšak vade u moarního člověka k naprosté diskrepanci, jejímž důsledkem je1 že •krajina dětství" zůstává defenitivně infantilní, a tím se stává trvalým zdrojem dětinských
sklonil a impulsilo Ty jsou ovšem natolik nepřijatelná, že je tře
ba je skrývat a potlačovat, což vede k prohloubení propasti a
stupňuje ochromenost přirozených instinktd člověka až k jehe
úplně "odduševnělosti" (Seelenlosigkeit)o V dilsledku toho je vě
domí bua zcela infantilní, nebo se infantilitě musí neustále
bránit Zaujímáním "stařeckých" postojd nebo zahořklou rezignací.
Z toho je patrné, že racionální stanovisko moderního vědomí je
dětinsky nepřizpdsobené běžným lidským situacím, a proto je
v rozporu se životem; život pak trpí tím, že vysýchají Jeho zdro
je a cosi temného a neurčitého mu brání ve svobodnějším projevu.
Cesta z této životní krize se podobá návratu do "krajinf dětství*.
"Dětinský není jenom ten% říká Jung, "kdo zilstává pf-íliě dlouho
dítětem, nýbrž 1 ten, kdo se od dětství odpoutá a domnívá se, že
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co není vidět, neexistujeo Kdo se však do "krajiny dětství" vrací,
toho se zmocňují obavy, že "zdětinští, poněvadž neví, že všechno , co je svým původem psychické, má dvojí tvář. Jedna se dívá kupředu,
druhá nazpět."
’
“

Nejde mi nyní o to, do jaké míry se tato problematika, jíž
jsem se náhodou právě zaobíral, shoduje s tím, o čem pojednává
Ztracená duše; zda je to čirá náhoda nebo naopak projev toho, co
Jung označuje jako synchronicitu a má tím na mysli tzv. •akauzální
princip souvislosti jevU, nemluvě 1 již o hlavním motivu (vlastně
komplexu), kolem něhož se nepřestávají otáčet skoro vše^^^ mé úva
hy, totiž problému zaujatého promítání vnitřního či lépe řečeno
individuálního nebo osobního pohledu na to, co se kolem děje a co
ve mně dokáže vyvolat nějakou odezvu nebo jakkoli podnítit mou po
zornost.
Jen mě tak pri tom napadlo, že kdybych disponoval soukromou
psychoterapeutickou pr^axi (samozřejmě ve starobylém rodinném domku
s velkou zahradou, podobném tomu, jaký jsem měl kdysi příležitost
poznat během své návštěvy v Anglii),)bavil bych své pacienty - Rteří
by nebyli vlastně tak docela pacienty v běžném smyslu slova, nýbrž
spíše "spolucestujícími na cestě na Východ" - tím, že bych jim ne
chal promítat některé vybrané filmy. O těch bych pak s nimi dlouze
rozprávěl; procházeje se po zahradě a pokuřuje zamyšleně ze své
dýmky, zatímco mí dva psi by se proháněli kolem. Kladl bych svÝJI,l"
společníkům některé předem připravené otázky; pomocí nichž bychom
společně pronikali do dějových situací těchto filmd a tím současně
1 do psychiccltých konstelací, těmito situacemi v nich zaktivizovaných, jež se tak poodkryly a staly se rozpoznatelným základem inter
pretace viděných obrazdo (I duše se zcela zakrnělou obrazností vy
povídá o sobě tím, že ukazuje svou vypr^áhlou "Pustinu".)

5

■

Kromě Ztracená duše by mezi tyto "diagnostické" filmy patřily
ještě'Vooě ženy, Ber^gmanova Fodzimní sonáta, Saurovy filmy Eliso,
mdj živote a ^nna a vlci'- v konfrontaci s pozdějším filmem Mamiuka
slaví 100. narozeniny - a možná ještě některé •další. Výhoda iěchto
psychologických pomOcek by byla v tom, že zatímco jen opravdu nemnozi
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dnes ještě čtou Rilkeho, téměř všichni bez rozdílu chodí do bio
grafu. Zvláštnost, jedinečnost a bizarnost vlastního zorného
^^u lze nejlépe rozpoznat na něčem, co vidí všichni ostatní,
každý ovšem na sWj osobní způsob, kterým se nejen jakoby legi
timují navenek, ale v němž zároveň nacházejí svou totožnost - to však jen za předpokladu, že jsou s to z^ahlédnout, co vlast
ně vidí: uvidět nejen viděné, ale tak trochu i způsob vlastního
vidění tohoto viděnéhoo

V případě Risiho Ztracené duše by otázky začínaly asi tak
to: Jak se daří vašemu ctěnému bratrovi v podkrovní světnici va^
šeho patricijského domu? (Psýcha každého člověka, 1 toho největ
šího chuSase, se podobá vznešenému, i když dnes již poněkud
zchátralěmu benátskému paláci, vyrfistajícímu přímo z vod nevědomi, a nechybí v něm ani pověstná třináctá komnata.) Je to ne
škodný blázen nebo nebezpečný šílenec, před nímž je třeba mít
se napozoru? Je to zakrnělý, neduživý trpaslík, nebo naopak obr
překypující životní energií? Je to ošklivý, zanedbanj primitiv,
kterého je třeba denně ošetřovat, holit a krmit? Jaké jsou jeho
projevy? Vydává skřeky jako zvířeta v džungli hebo jen temně vr
čí? Z čeho se rodí jeho neklid, když začne nepokojně pobíhat po
pokoji? Atdo

Protože však ve všech Risiho filmech (jak bych chtěl dou
fat) půjde vždy o to, jakou duši má člověk, případně zda ji
ztratil, prodal nebo zanedbal, bylo by nutné zaměřit se přede
vším na vztah, jaký každý navazuje ke svému nejbližšímu životní
mu partnerovi nebo partnerceo Z tohoto vztahu, z toho, jakou by
chtěl svou partnerku mít, co se mu na ní nelíbí, co ho na ni
dráždí, co na ní naopak zbožňuje - by bylo možná usuzovat, jaký
je nevědomý obraz jeho vlastňí duše, ten obraz, který na ni
s velkou zaujatosti a sebeláskou promítáo Muselo by se ovšem
nejprve zjistit, zda vfibec v sobě chová takovou nějakou "ideá
fixe", čili utkvělý obraz toho, jak by jeho žena nebo přítelky
ně měla vypadat, aby se v ní mohl vidět (případně zhlížet), tj.
aby se shodovala e tímto předpojatým obrazem.. Ponechme stranou
otázku, zda je Wbec možná, aby existovali lidá, kte!í by této
hře představivosti nepřikládali žádmý význam. Pokud však tako-
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vou utkvělou představu mají a dokonce na ní trvají nebo se Ji
zoufale snaží vnutit svému životnímu partnerovi, znamená to, že
jejich duše určitým způsobem žije, bez ohledu na to, na jakém stup
st svého rozvoje či zralosti se nachází. Kdy lze tedy oprávněně
říci, že tato duše je definitivně ztracená? Je tomu tehdy,-jestli^
že ustrne, jako je tomu v Riaiho filmu, na.své dívčí, vlastně té
měř ještě dětské úrovni?
Má-li duše - anima, kterou muž obvykle spojuje s promíta^ným
obrazem ženy, být tím, co oživuje (animizuje) a co spojuje přitom^
nost s minulostí a budoucností, co dává podněty a navozuje smysl
věcí, co v nás vůbec probouzí zájem a vyvolává zaujatost, pak du
še, jež se upne pouze k jedné jediné sv6 vnější podobě, Je schop
na tuto svou životní funkci plnit jen tehdy, je-li přesně v této
podobě ztělesněna v určité ženě. Jestliže se však čaeem ukáže, že
tato žena svými skutečnými, *’ příliš, příliš lidskými" vlastnostmi
tomuto obrazu přestává odpovídat, stane se předmětem nenávisti a
A
pohrdání, nebot zklamala naděje do ní vložené, a duše zklamaného
muže se bňk naj'de znovu ztělesněná épromítnutá) v jiné ženě nebo
se stáhne aovnitř a hypostazuje do ztrnulé podoby, v ní! už.není
s to plnit svou oživující frakci.

V Risiho filmu duše zůstane na puellistické, dívěí úrovni.
Je tu kompenzujícím doplňkem vytříbených intelektuálních a ostat
ních civilizačních schopňostí hlavního hrdiny, kultivovaného, po
výšeného a na sebekázni si zakládajícího "ingeniero" Stolze (v ne
překonatelném hereckém podání VoGassmana)o S rázností hodnou své
ho severského, rakousko-německého původu žádá od své ženy, aby
zůstávala věrná této podobě dívčí, nerozvinuté duše1 aby Stolzovo
igo mohlo zůstat. tím, čím je, tf "ein stolzes Ego" - pyšným a pa
novačným Já, pokládajícím ženy, a tedy i část své přirozené psychické"femininity", právě té, z níž se mužská duše má teprve zro
dit (citlivost, jemnost, schopnost ozvěny, pasívního zrcadlení rtd
atdo), za zvláštní druh jsoucna na přechodu mézi rostlinou a zvířetemo Stolzova degradace duše je jen logický důsledek jeho pře
vráceného vesmíru. Svému mladému společníkovi_vysvětli - v bri
lantně podané promluvě - že jeho nemocný bratr odmítl v rámci
svých přírodovědných studií hledat Boha "nad sebou" a rozhodl se
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najít ho naopak "pod sebou% Ukřižovaného Krista nahradil škorpionemo Tady někde, soudí bystrý Stolz, je počátek jeho nynějšího ší
lenství. Začalo se mu zdát, že jeho tvář, na niž má být patrný od
lesk Nejvyššího; mu sklouzla. po těle dold, takže se časem začala
podobat tváři jeho "spodního boha%
Stolzova žena, jakkoli se snaží mu vyhovět a pokračovat ve
na 0věčnou-dívku", jež je podle jeho přání a představ naivní, po
slušná a nevinná, není toho bohužel natrvalo schopna. Už proto ne,
že s přibývajícími lety stárne a stává se z ní zralá žena, Psychic
ky se Však uzpůsobila vnitřnímu obrazu svého pána a "stvořitele"
natolik, že Je z ní bledolící, stínová, ve svých projevech zcela
nerozvinutá bytqst, Stolze však přesto nepřestává drásat prohlubu
jící se propast mezi jejím dospělým ženským zjevem a dívčí podobom
jeho vlastní dušeo Ta postupně ztrácí schopnost plnit svou zpro
středkující funkci mezi Stolzovou vytříbenou civilizační maskou
(v Jungově terminologii Personou) a jeho instinktivní lidskou při
rozeností (nevědomím), a Stolz se podobně jako kdysi Stevensonňv
doktor Jekylle a pan Hyde rozpadá na dvě vzájemně nesouvisející a
stále více se od sebe vzdalující bytosti.

Příznačným rysem navozené dějové situace je naprostý nedosta
tek sebereflexe u obou hlavních postaT. Proto může film svou metaforiku podávat zcela nenuceně pomocí "realistických" či lépe řeče^
no konkretistických obrazů. Je to způsob, jakým oni sami vidí svět
kolem sebe. Nedostatek sebereflexe a jednosměrnost vzájemných pro
jekcí jsou i příčinou toho, že popis událostí, k nimž údajně došlo>
se u nich diametrálně rozcházío Oba se vzájemně obvinují ze smrti
své dcery: on obviňuje ji, ačkoli je to ona sama, kdo v jeho očích
jako"dcera" zemřela, ona obvinuje jeho šíleného bratra, ačkoli je
to on sám ve své stínové, odvřácené podobě. Projekce utkvělých před
stav dosáhla petrifikovaných forem a jejich rozpletení ae zdá ne
možné.
V rámci otázek kladených účastníkllm. mé "peripatetické psycho*
terapie" by tedy bylo třeba nejprve zjistit, do jaké míry se pro
jekce vnitřního obrazu duše shoduje se zjevnou a později i skuteč
nou osobností nositelky tohoto obrazuo "Ukažte mi své ženy, manžel
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ky, milenky, přítelkyně, ctitelky, rádkyně, oblíbené filmové hereě

*-y. uctívané ženské portréty ze světových galerií a ostatní symbo
ly t.emininity a řekněte mi, co si o nich myslíte, a já vám povím,

jakou máte duši" - to by byla jedna z hlavních zásad, jimi! by se
řídilo vyhodnocováni tohoto psychologického testu.

V případech, kdy mezi promítaným obrazem ženy-duše a mezi je
ho nositelkou existuje soulad, lze usuzovat na to, že duše jako

specifický archetyp v rámci ostatních archetypů lidské psýchy mů
že plnit své základní životní flance (vytvářet vzt^ný, společné
zájmy atd.}. Vždy však zůstává otázkou, zda se ták děje na odpoví
dající věkové a kulturní úrovni. 1.ilateřský komplex mdže například
vytvořit velmi pozitivní - i po kulturní a tvořivé stránce — symbiozu mezi partnery zcela rozdílné věkové či kulturní úrovně.

Stejně tak zůstává otázkou, zda manželské štěstí, opírající se
o shodnost vzájemných projekcí a vytvářející kl^aanou atmoafáru

věčné rovnov^ný a klidu, se po jistém čase nestane brzdou dalšího

rozvoje partnerd jako samostatných a svébytných osobností. Bez pe
riodických krizi a konfliktů a následných korekcí vzájemných před
stav je takový rozvoj osobnosti zřejmě nemyslitelhy.
Mnohem častějSí a možná i důležitější by byly případy, kdy

existuje zásadní nesoulad mezi promítaným obrazem a jeho nositel
kou. Lze-li mluvit o zrání lidské duše, pak toto zrání nemusí

u obou partnerů postupovat stejně rychle a rovnoměrněo Mohlo by
se proto docela dobře stát, že některý účastník testu by refero

val o svých mnohaletých marných pokusech přimět svou životní pari
nerku, aby opustila svůj dívčí svět, v němž stále prodlévá, a aby
uzrála na úroveň odpovídající jejímu skutečnému věku. Jeho trápe
ní by tedy bylo zcela opačného druhu než trápení hlavního hrdiny,

Risiho filmuo Toužil by 3ikoli jil po nevinná, nesamostatné a bez
výrazné dívence, ale po zralé ženě, která .má již svá měřítka, svůj

vyhraněný vkus, vytříbený citový život a hlavně - kus vlastní

osobnosti. To by ovšem předpokládalo, že se dokáže dobrovolně zří
ci svých nadosobních, mýtických rolí Věčné dívky, Sfi^ngy, Atény,,
Artemidy, Persefony,, Salomé 4pod. Měla by se tedy ve formě oběti

(sacrificatio) vzdát oněch skvělých privilegií, jež jí tyto mýtic^
ké postavy poskytují (a to díky tomu, že jim za cenu ztráty vlasti
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ní osobnosti dovoluje vystupovat pod svou maskou (personou)J,
a přijmout svou smrtelnou "humilitas%

Ale ani^toto řešení by nebylo konečné, nehledě na to, že
v těchto případech je vůbec sporné hovořit o jakémkoli řešenío Ne
bezpečí ustrnutí na idealizovaných, nerealistických obrazech, pro^
mktakých na sebe navzájem, a stejně tak i nebezpečí narušení při
rozeného procesu vývoje některého z partnerů by trvaly nadále.
V komentáři k Jungově myšlence uvedenó jako motto k této črtě
říká J .Hillman (ve své studii nazvané ".nima
že dnešní moderní
člověk ztratil povědomi o širším významu duše proto, že podlehl
sklonu chápat ji příliš personalisticky, niterně a citověo
Eersonalistické pojetí psychických procesů redukuje tyto pro
cesy na pouhé osobní vztahy, vytvářející se v daném s9ciálním rám»
ci mezi zúčastněnými osobami. Personalisticky chápaná scenérie je
svým způsobem uzavřená a imanentní, nic v ní nepřebývá, nic z ní
nepřečnívá. Není v ní nic, co by bylo (například v podobě vroze
ných psychických dispozic) před-personální nebo naopak nad-personální (například v podobě vždy přítoi^'ch archetypových sil nevědo
m:y Jak je však patrné z charakteru personalistických projekcí,

tyto projekce nejsou s to zachytit velkou část prvků kolektivního
nevědomí, a pokud se jim to přece Jen daří, zatěžuji osobní vzta
hy neúnosnými břemeny nároků a očekávánío Podle Jwigova odhadu se
asi čtvrtina manželství rozpadá z toho důvodtu, že manželé nedoká
ží unést břemeno transcendentních a divinálních psychických sil,
vtěsnaných prostřednictvím projekce do úzkého rámce individuální
lidské existence: On má být v očích své vyvelené rytíř bez bázně a
hany, nebojácný Bivoj, hravě se vypořádávající s obáva^ným divokým
kancem, Prométeus přinášející lidstvu světlo v podobě vědeckého
objevu či technického vynálezu, světec, jenž je ztělesněním všech
ctností, jakýsi malý rodinný "buh", který všechno ví, všechno zná
a se vším si dokáže poradit atd.; ona má být v očích svého muže
nadpozemská bytost, víla, cudná kráska nebo moudrá Aténa, svůdná
Afrodita nebo věrná Penelopa atd. Všechny tyto archetypové"psychic
ké mocnosti", představující 0aainostatn
kolektivního nevědomi
a prosazující se v psychickém životě člověka jako zcela autonomní
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a spontánně vznikající obrazy a vzorová zpdsoby chováni, se však
nutně dostávají do rozporu jak s lidskou přirozeností, jejím! zá
kladním existenciálním rysem je časová, prostorová a hlavně "ka
pacitní" omezenost a konečnost, tak i s životními podmínkami, jel
člověka vždy v té či oné míře determinujío Věčné a^nesmrtelné po
stavy - Prométeus, Hérakles, Artemia, Déméter apodo se nedají
vtěsnat do úzkého osobního rámce lidského smrtelníka, a pokud se
tak nickéně děje, ocitáSe individuální lidská existence ve vážném
nebezpečí o

Tak je například ingeniero Stolz jako partner manželského
svazku pod silným vlivem archetypové postavy Otce, aniž by byl
s to tuto nadpersonální, vskutku divinální psychickou sílu renxivně nahlédnouto Právě ve vleku této neosobní, svým původem ko
lektivní psychické mocnosti, v •této svým charakterem univerzální
roli se paradoxně cítí nejoso\Jněji, je nejniterněji zaujat tím,
co tato archetypová postava zcela paušálně a neosobně vyžaduje
na svém okolí. Proto lpí celým svým srdcem na představě "ženy-dívenky- milé a přítulné dcerunky", a zklamání z toho, že ji ve své
ženě již nenachází, prožívá jako svou nejosobnější bolesto

Vidět v blízkém člověku ztělesněny ty prvky nevědomí, které
si lidská fantazie odedávna personifikovala do podoby vnějších
sil - bohů, démonů a ostatních nadpřirozených bytostí, je však
stejně neblahé jako vidět psychický život člověka, jeho duši, vý
hradně "uvnitř". Co se v prvním případě promítalo navenek, nyni
se vnáší dovnitř, čili zniterňuje se (introjektuje). Výhradním
sídlem duše se tak stává lidské nitro, tělo je nádoba, v ní! duše
jakoby přebývala. Hillman o tomto stanovisku říká, že čím víc du
ši soustředujeme jenom dovnitř a chápeme její niternost příliš
doslova, jako cosi, co máme uvnitř svého těla nebo své osoby, tím
víc ztrácíme smysl pro duěi jako psychickou realitu, která je ni
terně přítomna ve všech věcech a událostech.
Prostředkem, jak dosáhnout toho, aby si svět podržel vnitřní
význam, je fantazieo Fantazie - tvorba obrazd - je základem vědom
a psychického života vůbec: "Obraz JE duše", říká J^ung. "Fantazie;
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píše Hillman, "není pouze vnitřní procee probíhající v má hlavě.'
Je to zpósob, jak být ve světě a jak vrátit světu duši/"giving
back soul to the world")."
Na interiéru benátekého paláce, v němž se odehrává Risiho
filmový příběh, je nápa^dný naprostý nedostatek figurální nástěnné
výzdoby, tak typické pro italské renesanční paláce. Všechny bohy
ně, kentauři, panové a nymfy vzali za své a s nimi i někdejší bo
hatá umělecká a náboženská fantazieo Najít východisko z této váž
né "energetické krize", spočívající v ochabnutí a vyhasnutí zásob
inspirativní lidské fantazie, by předpokládalo pokusit se o ožive
ní jejích tradičních zdrojů. Proto mladý chlapec ve filmu přijíždí
do Benátek, aby zde studoval právě malířství. Vidíme go, jak li
stuje v knize reprodukci, aby nalezl obrazy, které by ho inspirovaly^ při jeho pokusech dostat nahou skutečnost "do obrazu"^ "Na
hý" zda znamená nejen ženský akt, ale i holé zdi, sterilizované
myšleni, holé násilí, nahou realitu.
-

Jestliže na rozdíl od archaického člověka, který okolní svět
"animizoval" (tj. přisuzoval mu samostatnou životní energii, a tu
většinou antropomorfizoval), "odduševníme"svět1 v němž žijeme,
tím, že duši umístíme pouze"dovnitř", zbavíme jej tak niternosti,
tjo živosti, hloubky a koneckoncd i smyeluo V souvislosti s tímto
zniterňováním duše (jako protikladem vnějších projekcí) cituje
Jung středověkého alchymistu Sendivogia1 podle něhož "větší část
duše je vně lidského těla"o-Lidská existence je nejen "esse in re*
a "esse in mente", nýbrž také "esse in anima". Nelze ji přírodově
deckým, karteziánským způsobem redukovat na pouhý protiklad subjeHtu a objektu - myšlení a předmětuo K lidské existenci také podstat
ně patří i schopnost ryze osobním způsobem prožívat svět, dávat
mu smysl, mít své vlastní ''dějiny" a svou paměl. niověk není jen
myšlení (subjekt - mens) a předmět (objekt - rěs); nýbrl i osoba,
a jako takový má vždy určitou představu o svém zvláštním postave
ní a poslání ve světě na rozdíl od všech ostatních objektd,čili
o,své lidské důstojnosti. Proto může selhat, zbloudit nebo z vypočítavosti či zbabělosti přenést svá práva a povinnosti na nkohc
jiného (dnes téměř výhradně na absolutní politickou moc), ale i
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v takových případech dobrovolného zneuctění zůstává zachována^
jeho schopnost ryze osobního prožitku, a tedy i možnost přehodno
cení a změny duchovní orientace.
Duši lze tedy ztratit dvojím způsobeme Bud ji zvnějšníme,
tjo promítneme na svéhobližního, nebo ji naopak zvnitřníme, tj,
uvrhneme do niterného stavu inerceo V obou případech je "ztrace
ná”: není již s to nám oživovat ani svět, ani náš život, a pře
stává tak být oním biblickým jákobovským žebříkem, který nás má
spojovat s absolutnemo

Proto také nelze jednoduše říci, že člověk "má duši"; mno
hem spiš platí opečná metafora, totiž že člověk je svou existen
cí ve světě situován do objektivní "světové duše" (Anima Mundi).
Nebo juk se to pokusil vyjádřit Hillman v souvislosti s kritikou
soudobého humanismu, převádějícího vše na personální lidská roz
měry: představa, že duše je totožná s citovým životem (takže roz
víjet svou duši pak znamená pěstovat co nejbohatěí citová vzta-_
hy), je založena na víře, že duše je frakcí vnitřního života člo
věka a že jejím úkolem je mu sloužit. "Já však vidím tento vztah
zcela obráceně", říká Hillman, "tak, jak to odpovídá hlavnímu
proudu platonské tradice, kde člověk je ^^akcí duše a jeho úko*
lem je sloužit jí. Psychoterapeut - tjo •ten, kdo slouží duši"
(řecky"therapeuó" znamená službou ctít, sloužit, pečovat, hledět
si - pozn.auto) - převádí lidské děje do jazyka duše, místo toho,
aby převáděl duši do jazyka humanismuo"
✓

Při náhodrjém listování časopisem Květy (32/81) jsem v rubri
ce kultura narazil na krátkou recenzi Ztracené duěe. Musím říci,
že to bylo horší, než se dalo očekávato V podtitulku program.u
pro Filmový klub se hovořilo alespoň o duševní chorobě, a ta se
koneckonců může týkat i jedincd žijících ve spravedlivém spole
čenském řádu, takže film pak může mít s n^ámi přece jen něco společnéhoo Jinými slovy - i kdyby se nám světová kultura nahony
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vzdálila a my jsme pozbyli schopnosti jí rozumět, jsou-tu stá
le ještě alespoň duševní choroby1 jež nás s ní tematicky spojují,
Zmíněná recenze však nenachází ani tento poslední styčný bod.
Její hodnocení tohoto vynikajícího filmového díla vrcholí slovy:
"Poučeni Hitchoocem, Eunuelem či Viscontimcloumají (autoři fil
mu - pozn.aut.) publikem do okamžiku, než divák pochopí, že to
hle není dílo a la Smrt v Benátkách (?), ale pouhá hra. Thriller,
využívající všeho, co tento žánr nabízí, ale NIC VÍCo"

Je to, jako když vám do tváře zavane dech pouětěo Je t tom
běznaděj a nuda, nekonečná, tupá a smrtelná nuda. Risiho Ztrace
ná duše patří k těm několika málo dílům světového filmového umění,
které ještě máme možnost - snad z komerčních nebo jiných, stěží
pochopitelných důvodů - přece jen občas zhlédnout. {Výtvarnému
umění a literatuře se těchto výhod filmového průmyslu nedostává,
tekže přerušení styku se světovým děním je t těchto oborech téměř
dokonalé. Hudba má naproti tomu tu Štastnou výsadu, že díky roz
hlasovým vlnám "nezná žádných hranic", a tím ani žádných "opon"o)
Chápat taková ojedinělá vrcholná díla a plně je prožívat se věek
už zřejmě vymyká našim možnostem. Propast, rozevírající se t psy
chickém s existenciálním vývoji mezi bývalou Střední Evropou a
dnešním Západem se přes věec^my společně vnější technicko-formálni zn^^ zdá už nepřeklenutelnáo
Krize moderního evropského člověka se mimo jiné projevuje
v tom, že prodal, ztratil nebo zanedbal svou duši. °Krisis" v pů
vodním antickém smyslu však znamená proces rozlišování či oddělo
vání; dostat se do krize je totéi jako ocitnout se na křižovatce,
na níž se cesty rozcházejí a^e třeba volit jednu z nicho V procesu
takové "krisis" lze identifikovat nahromaděná neduhy v oblasti
psychická rovnováhy a vzniklé nesrovnalosti ve Tztazích k ostatnÍII
lidem, lze je umělěcky zobrazit a - co je pro duši nejdůležitější lze je takto obrazně a metaforicky prolívat, a nakonec lze z toho
to prožitku cestou "krisis^, čili rozlišování a vyhodnocování (t
v Novém Zákoně se hoToří dokonce o "soudu") dospět k případné korekci'životních postojů#
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Kde tento způsob "krisls" chybí, chybí i možnost vyrovnat se
s nazrálými životními problémy. Duši člověka pak hrozí něco ještě
mnohem horšího, než o čem pojednává Risiho film: může zakrnět a
zcela odumřít. Ztracenou duši je vždy možné ještě získat nazpět.
Skutečný thriller však začíná tehdy, jestliže zakrnělá duše už ne
ní s to prožívat svou krizi - svou Wbec nejhorší krizi - jako ně
co, co se jí bezprostředně týká; jestliže ul neví, že její skuteč
nost závisí na takových zdánlivě efemerních jevech jako je předsta
vivost, víra, smysl, symbol, hra. Proto se jí svět začíná jevit - zvláště tam, kde je nejbohatší na významy, a to je v umění - ja
ko 0pouhá hra„ a "nic než"o

Film Mrtvá duše však právě z těchto důvodů už nebude moci být
nikdy natočen.

Z

če r n é

č í t a n k y

Frasiev scénicky „sňatek pamoYn!kdT", paani t roce 1654,
jse^ opsal ze III. č!lu Sebranjch epjlsd J^s^fa E'.8jet'1la Tyl«,
Js.k je clle prv^tiaka a spieovatolevých rukopisO. erovnal a v naklaclateletv! B. Kočího v roce 1907 v r-ra&e vydal FranUl:Sek Se
kanina. Opis převzal dobovou pravopisnou normu 1 zfejad tlskov4 chybj^ Zá-.ěre!nd verle ae t a4a exutpláfi Spiad nedeschGvaly
iiplnl. eruJto jcern tu ec,nku ;,t-edčťtal pf"telO. a knibu jim pí.1jčeval, takže ee pAŠkodila. V še4caiát$ch letech jsem se Sňatku
p&novrdkev& a pGčebcých textO ptlprsvovnl a^nictf pcí-se, kte
rý měl ůct!vnné ěesk^ spi$o'96t3le a.tnt1.lest1 pfoedetavit jak^ me16 gretlanty. Vrcholem &tla b$t p^vě-^n, pf!seha leejality
ritlero,1, kterou aleiil. a Jmtfnea viehe lidu přednesl na slavnoc tním: ;hromá!dtn1 těsni £• bprich1,ai v.^dkaj!cí Sosk.j herec
a ,P()z4ěJld národní uaělec. teřacl a.e neuat:utefnil. ?teltfetl. Di
vadle, kter, JeJ chtěla uvést, bylo avoa zyEtesizacť i vybave
ní.: pi'e&.in-čeno pre bujnou, eilnl ?ui6sazenou •polečoE.skeu kemed11. Tehdy ee
aóAl^, le by to tomu. r,ofaóu otpovídele. Nebylo
ta st:a;.4 • k ea!.chu? sřatek p&nont!.kdT, pekud. u diYa4elnť hletorlc1 nevyirátill neb^ nevyTrátt, napsal nlkdejší vlastanackf autor,
Oťganiz,tor čeEkáh^ divadla a pe.slane.c kroalfíleklhc sněma e &elaveval v něa mladého címaře, kterj přivě v t4 době- rukame
svého ministra Bacha a jeho lid! čackou literatura, divadlo a
veukerj.nároťnť fdv^t dčinni likvidoval. Gratulace katovi, je
hož oprátb ati gratulantovi za4rhn^ut brile, u, Je pfQce noen'1
černi \:omet1,1ní situ.ace. Bavilo a5 eledevat a 11tenrnfvičJneu
ant.lýzeú dokláaat, ž& 1-yl y té scénce uplateil tytéf tecbr.ické
orortře^y jeko ve EY$ch proelulJch pfeclrevolučn!ch a revolutr.ich hrách Cl f.e jeh^ grat^ulace jen zmk\ila 8\Crea,ta. Dnes nad
SĎatka;n • panovníkovým přoafžl!u. jaitě • jinjcb vtcech. If-e4sTU!;..
o bídě, dxotni b!46 aule, &pieevatele o eiT&dQln!ka, který se
.rvott žeriou a jej! aladlť neatrou, g. n:!I mil !est dlt!, P® tt-1
roky U vof'il jak^ vyvrženeo '1 z.i.1nerevy venkovEk4 divsOeln!
Epolečnocti a neměl často co 4^ dat. lak ho zcela zdeptan,bo
zee tihlá ssrt. Vzpeaináa na kaaarida ld^kaN, kt^rt kdysi oitk
zapoch3bovr.l o toa, zda J^ obecnf s.právni hodnetit brcllnův cha
rakter podle tebe „ jak oba Ul poe iaysie^k.la nátlata^ Uirituje
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tělesné utrpení - napf!klac1 nacl8tičtť vyletf-ovotel4 se v tom vy-_
znali - ktor4 člověka mdže proměnit v nEkoho, kdo !e ocitne rimo
vlastní pi'-1jat4 mravnť no^rmy. Platí to Jistě 1 pro utrpení zpOsobená hladem, zimou a nepros tým vyčerpáním. JeGt11 ...,ňatek par.etvníkOv a okolnoeti Jeho zrodu Z&kláůají kemeCII, pak etf:!zlivou a hofkou. óetatnč čtite a koncipujte sami.

mu
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panovníkův

Josef Kajetán T
yl: Sňatek

* reel®v scénický
Fein» r. lt’54
Oreby: Rrčina, Liórd.l.a, žena Jeho, Slov!n, JerGI, obou

eynsv^, Á\.l.8tri®
aoumni té ouóolí

l.1óoů.le stojí zkonioucene. i,rc.ir-a, hlEiva ěeti vá, ji těll:í

Vedle

nebe Slavín.

:.rdina

ak& jej. to slabá ii.ena:
setři Elzu: Jyn tvůj Uhne •

jak mu zúárnó ordcti prthne po oe lavť: niého ,ímdne.

pnccj tu občt - n vy G.""Url

chystejte se cbute k chůrt

v ruce do řadu;
neettJ r.iké8 v pozadu.
a puškou

Vžáyi vá. zní tak avat, henlo•
že

by

děvu k b&Ji nerlG:

Pro krále a •tčinu

Jmění, k.reY a rodinul
Cb&;:x,te

e1

ta

alcvs velk.67

jste n:ióoba tak mělká,

Ze tas pro r:ě rej.a ta není?

Slavín

Netrap, otče, tak zle nm!.

Luáailfi

Pro to hul^ srdce bije.
A k4iyl •k^ &lzu lije,
jest t^ prá.vo Oobré matky,
vlnujťcť tr{na, vlnst1
v synech nejčražž! uvd

Rrdin^

£tatki,

svoji útfcha a Glaati.
Fr4To to ti neupťráa vžCyt 1 v irdco ŽensluS zírám.i

^^xe\ Jeho trud a tťseň nu, vf.dy't jeet to rctar' p!seňl

87

Sotva hochu zNote pef!
že by rid se v boji &ku.sil,
ji! hned matka etraťhe^ 'fffí,
fe by htieh jí padnout aWI11.
Voják má vlek pevnou kůil,

a ssrt se ho zrpovna b^Jťl
on -rěsk. statně' před n! etojí,
jeko vžťycky g lul,! auli 1
teč tu ele pl$t^tet ftočíl
Rozu.z vt.ě z1 nepřisviděí,

úrdce vaše?- t8 se brán!,

Slavín

danu, zaěít poví čJtn! ,
jt.k te bujnl! v ttle hrddvá,
když se " b^^ném poli e táv£,
naa hlsven! korc,uhevI
Ka£ťj mu! Je etatnj lev.
Srtrá iavle v ruce blýsl:&,
po beji Ilf krvi stjsk4,
oheř. rifchá z pohledu,
1 pakr r^ttrá l ku pf+a:tut
Z tebe, sterčel vzponinin!

tvoří zase Jlnochal
Bylo by jen utrMní
tebe negTat elatocba.
F..rd1na

Vlak te neJaa l f'řehk6 tělo

sus! času dar.! platit,
,ouvadoout, eilQ Etratlt ale srdce netrpělo;

lučm1l&

to posavad kypí l.ÍTl,
e prapere® by tihl^ ehtivll
tak Jeou hlaY)' - otupll4
hlukem baje dloah,be;
tak jeou erdce - skasenU4

tíií stavu abreJnéhol
Za váleěné štiat! llchd
4njť blaho ch_ýle Uch4.
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- 3 Hraina

Slavín
Lrd.ina

To mi neklaa za vinu!
Col Je livot bas anň?
Statný aut Jen je4nou iiJe kdy! krev pro evf c.?rah4 lijet A ho b3ly takd aob7,
kter4 já Jsem přečekall
kd)1 bych um..!l kf!$1 t hroby,
nový Uvot bych Jim dal.
LaJel ty cnael novevlku
mís to povinnát:e veliku'i'
Bl^ověe, ty zovel láním,
kdyžto blahým vz:pem:!nán!a
srdce staré ekt:!v4t
A tu ilávu starých časů,

rcsneěenou množstv!s. hlasa,
novjm vJkOz dopf!v,1 froti dlí4u svaté hlavy,
kterou! nynť vzjvfl. f:!I,

hrnuly se velk4 davy,
hrozila au zk'zy t!lt
Jeho lid 'Yě21k vlrně etlval,
kde jen bitva zuřila,
ncp1!tel ee v útěk čával,
násila se bořila;

ze všech bojO, z kruté tísně,
znlly slavnl nale p!eni!
:r;ezkoi tu 1 vtm bych pfál vůdce Nk by v čele Etál! A! i vetsne půle evlta
proti erlu a korunou,
ubrán:! JeJ - nent veta,
Cíaaf- rukeu hrdinn^ul
A vy zn nia Jako lvov4
e reke'ffloatť plaunneu,
vrazi prchnou - vítlzrv4
čeho Třnce^ ovineul
Tranu. Tlastl šachována,
el&ivy sTltem provmiUn^ l
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Ludzile

Jarel

Ludzila
Jaroi
Ludmilo
Jsrei

Lrfina

K ardci 11.luv!I - ale matku
ztratit syna vťc:e tráp!,
neUi ztratit vi.lechněch ststkU,
pro ni! tváfe nepokrápí !
/v čistó& !atf ttelek4&, kytku za kloboukiun, volt
ji! veh,aeJe/
Vzh\lr\i, tiché ouóol!J
vydej plernl hlaholyl
Ea, zá d!tč! - Elabré tebe,
klobQUk kytkou ozdoben!
latinko, j8n odveden!
rřec mám tedy ztratit tebe?
ž&lem h,nu J. J' výskám,
Cenu Ylehe žit! zíekém.
Vesele Gi, astkot tečím
ozdobeným kleboukcs,
Ihivll pH pnu, aatlnt kroOim
k. slávě zlot;z obloukex!
.Ff:!znivě Ji!
osud kj-"Ile,
z domu Bel jsem !tu tnou cbv!li,
a le dojdu. k blaha cíli,
doufán ť a4 nezakyne.
Cc ee 41Je? Zrak U cá.f.í,
rozkol aluT! c mlsdých tváf-!f
Zapl.eeejte všickni se ameu;
zrulte trudu rouku. temnou,
oTincu.jte pr,hy, krovy,
cesty kvťtí® posýpejte,
erdee pleeO. zotvírejte1
radostnými pijte elevy.
Celi zemi k dobl biízkl
roucha &lsvn6 obldk4,
h.raky panek4, cbýSe n!zk4
proud blaheetl protdbi:
lleJkrásnlJI{ alavnozt fťěe,
•••laaná ce e nebee v/Ae,
n,re4a. te nu Uv, a
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Lu^dmila
Rrdins
LuiUila
Js.roi

Lu^d.ůla

Slavín

Hrdina

Lomlvlidce ruku evoJI
k úvazku, Jenf navMy poj!,
j&sn-i kně!.ně ;,oMvál
Co hláeají déta tvoje?
r.:eklama-11 ucho s.ojeí
t'rod bud8 matku a!ti?
Což to není na IE.ně zříti,
že m,.m v erdci utěšení,
jiskru toho zan!een!,
jel tea vlá:ne eel©u sem!,
pehybujíc stury VG8:iii? Hrejdl v:!sk71 m.ěeta, lesy.
Všechen národ ftroj! plesy,
velký, n!zký, etarýt mleůý
jednot! ee, berou rady,
aby byl ten kráan$ Gen
zg vií sily oel2ven.
Ze tlss tr.o u :,,.4w. tu to do bu,
i', jsnm z c(;l 1!$ C u3e rád,
že jeu nyní tuto zéobu
zs klobouk ei motl a,t;
zdát se mi
le pc!ehrláni
?řiJde na věe počínání!
/obejme Jarele/
T&k' ve s.ni, dítě drsh4,
mnoboi.llbně zluv! hlaa:
fe počátek <loby ble.h'
p.ftiblífil ce -v tentc čas.
i ra. OO!'. tí tč pouětí.m z domu
e dl.a pole hrnumí k tmu!
a oo pf1 n,e buóe s!l7,
čťm Jen srdce, rub hne,
Mme v obě-l. ee vU:! p!l:!
tQ památku tOho dne^.
Viecko chystá obtt hlučnou,
radovčndnlcy, r.,!seň zvačneu a Jak! J' mám v J"vo Gáti,
co oe • Erdei oz/vi?
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6

öststni

Auttrie.

Stabec bude v koutku Et,t1,
potichu si zszpívá;
"Bože, nach ai tento dan
poč^t!m Je itut nýcb v&k,
at je aírex, plnym Yóěků,
trful i n,rod cblaten!^
;ope.kují s tichým, poteutá.,'
At j6 m!ram, plným vtěkO,
tr^ 1 národ c hle žen t
/Z.edni opona se vyhrne - v phimSfeatf éekor:sc1
objev! ee:/
rr-osby tiché jako zpt-vy hlaeté
znpoletnou ku obleze Jesnó.
r.‘s prru:J.^y hled! oko bofi,
z nicčžto proudem voláni l-ti: mnefi;
rozáil rts.vťi p,ed ním cer.u tťntí,
Uíenť roucbe• f!rťlce jenoz pletí,
víra ztstaň e váti ekálop9Vná,
ž& vú buée věštba s.oje zjevniz
Celé
ř ! i e
novor o z e n ,
t ! mte
enetkea
bude
b l b E e n ál
Z tii.kj'-ch boJ6 Tylel
krutá epoura zuříla Jen
milcst boi! vyslsle eYeu
chránila jtij r.tpfasožne

a z bran věčných s tvář
m!r se vrátil e vttví nsvad
Vlodafovo srdce aaplas&lo;
sl,edkou tcllhou j^^ě vzpl4l
Ne královském eadř kve
Šperkem ráje zéoben,
na té gpoainulo oka b
k ni se eklonil-vláóce

J:cv, hvtzéla bude s,11í s
blaho ?r!etit s ailoetndho
Vli4c1 bude břúaiě anáza
lidu buče 1,eka aatky kv
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e obnovenou nedtj! k n!
e pevnou aevfrou k ní kroky
Vedle síly buůe milcst Etáti,
o ipasen! nfroeO cvých db,t1.
Vy je v srdci vdččndm uchovejte,
Jako děti k Bohu zavolejte:
"P..ole, v^poJ ochranu
C!aafo a naii zem!"
Oste.tn!

/tyto verše epskuj!/•
/Hymna•/
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Trampoty mladého spisovate1e
.Mezi nejúspěšnější ml^dé,prpzaiky,patří ne sporně lityínovský.Jifí Švejka• Syol,l íabulační lehkpstí, yypravěcskou spontánností a yx
neppslední řa<J_ě d?brými znalostpi, popisovaného prostí-edí (r;:raje "v Poc'.;kcnnš.p.9hoří a cl.emickfpo. prpyozu tamního veJ.l<:éPo závPd^ ppoptal, p^
,zornost b.p.ed.pryptinou /Wavá.rie/. Palší romány navazovaiy.na tento
s^lj„ppý nástup vlast.p.ě, jen uTčitými obměnami hrdinů i lidských prpb. lemů, ale snažily se vy slpyit .či spíš naznflcit něco z toho, co zará17í) Wa\lé lidi v dnešní spotfebně zaběhané společnpsti, v. dnešní hon
bě za VLspějchem, v dnešním zfp;r-mal;i.zovaném pojetí lidské spokpjenos:ti,a.£:těstt. A, také čím je tato společnPst korumpuje a čím je lidsky
?pehodn99uje. Nejctižá\los£iypji, t3e to všechno projevilo v romdnu, l'c—
t^ry,a spáleniště.
" Zároveň se PYšem oh-?,špyalY stále víc přízil?ky urči;tého stereo
, typp,. 9-0 něhož miaP-Ý ap.:tor. upadal. Ob;r?,t.p.pst, s níž pphybpyal svými
, figpr^mi, efektně, Pv-\loyané scény, líbivé erpt;i.cr,:é pfíbpdy, jakási
pffjpmně lechtající. kritičnost, ?Hátka jakési "\lif:ltloypké proptřed' lei",. v.l{?zpvaly, t eImla\lý_ prpzatk. s e žene za úspěchem nej_iP-?,k ne.ž Je:p.o, Ql}.a9-í, kqirié+istéi-, za k?,ždoti cenu, bez, ne?pytných mravních, phle, dů. a přísné sepykp.p.troly vlastních s9hopností^
. , Loni vyda.p.Ý,TPfllrIB,plonhé d.p.y (Ös. spispvatet; dosti,Fezeryova\
dpslov o,pvejd9yě tyorpě. napsai ptěvén y;i.ašín, jemuž Yj3?,k sám roipppp.p.je/ už, rtemá jen příznaky zřejmých 1 půrpích rozpaků,. FLle je
pd, zpp?-ttu, do kppipe :tF?-v.P.pst n?d, tr?-p.p.qst- Celkový ohlps 1pa P.PYÝ, o
. pp.s, FlpYp+ppep),{ého i Balzp-ca, p.p ?nám, . pře či tl jpem p 9uze feieret, Ltdoyé
•, dťi;no£;r-acte, (Vp9-?-'^, jenž je j z?,řa?p-j e, p.o, pelku p+Pz s, pc:tyhodnpu
\ eti9kou probletr-4lti}{pu. a vytýká mu, pouze zpytečné lpcinosti v, pypp.U.
, V, f.:P, napsal, o. románu zdrcojící - pfý -i ^i ;tilcu, Jiří. f!áj ek,. jenž auto;rpyo, té-(TI{l., 1 pptiž vylíčení tvůrčí krize mladého Flptsoy?,te;te,. v;t'.'f,l
.jafpi pp.Q1\3ra.p.goyě, zppffy,proti. autorovi a dokazuje, mu, že 1 ve stejné
., kfizi; J\=iko hrdina je pám ?,\ito:r •. lieče:tl, jF3em, Hí=Í,jkovu rece.p.zt, z.p.ám
, ji J ťn z ďosleJ.bhp.,, a+ e. j^li, p.pdně kfi tická, nes:třilí yedle. , ?9flldn
, je, p.fllpJ..e 9ky prachšpatný.
.(\.le to„mě, na . něm, sar;npzř^jmě nezajímá-, Teft je au^orpvým t3ebe:vyjt9-ře.p.iQ1, nezakrytě autobiografipkým, zpop.9pepím postojů,, p.pzorů,
. Pf ?9-Ptv,av' živočich, ;i.\3-eálů, li\1ský9h-kvalit. atd. rnladépo sptsova; tple, dnpšníchť ^}i,, žj;Lpi};1.o p.ai seypru öecfl, vúvodJ.ltm povpf?-flím. i.p.že-rýfa, dnernir^, fřibph, tak, ;t'fflek;t1.1je 1 i9-epyé a mfflvní p+ost:řej, z
, -flehQŽ.yyráf.í.£l£Q.é.p9y-9-t,, ze+ ?.t;iaj -f._9i.pe.I!l+a(ié,ratolesti naší. liťeratpry.,A to,je na rom?nu. zajirpayěj§í,než jeho.proble.ciatika,umělecká.
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Jepř íliš ir9.t;1i9ký . .Q.?zev 1Ali'1-Y.l;ly, mohl .. z.Q.ít 11 Trampoty, mladého
, spi soya tele 11 •Syizele naděj-9-ého

l fpe.

Vi + éipa.» 1:Ifl-ta

js9u z9ela. spe9ificté,

re čeno. do bově. p 9dl)líněné • . J sou . nahony, y 'ťdff-e.P.Y

;t:rápe-9-f, _ které

měli.začínající.autoři.nejen,před padesáti.+ety,.v.ča$e,soukromoka-

pitalistických naklad?-telů, ,.ale, j eště.pfed . -tak9vými dyac?ti pětadva</
ceti, lety.. Zpracoyéní n?-r_iiětu, se. li,sl.í. od. o\)d9bných "romé.nú o vzniku

r9r;ncinu” /vzpomeňr;ne např.,na !-lezsi99yo R?zhrai;i1/ v tom základním: není
-tu. ani.náznak, co. y:)..astně, aut or,píše,. 90, mu bráJ:.1-í, v. psanf,

s čím, se

..-to,potýká,_jaký IIlq.te:rtál !Jlu .kLag.e,odpor,.ai;ii slovo o po;:,tav?oh, na-

,.Q;;, o.h7edán 1 neJakého yztahu.ke,syětu. Dusíme pr9$te uyeřit, Ze
,111*adý aptor,se z,jakýchsi neznámých, pfi9in.dostal,do, tvůrčí krize

, a. -teo., v. době. prázdnin, . kdj ra?-Ilielka. s, díte-tem. odjela. do Jugoslávie

na, q.ovolenou,

se»potápí, z bytu.. m.p+oYáf.Q.U, z. p+9Yárny na ch?-tu,. z

, chaty, 9-0 t;iytu p:rávě. kJ.pfnpté, rntlenlcy.?-ppQ.^ _P9z?9-im. k:rize, je nejsp;(š

. ml9mě$:Cácty, až, ßnppsky, za+ož(Hlá, ge.Q-11-ška I:r?n?,.. kte+éIf právě z,

.1 oto dly9Q.u 1 r;iá. g.ž, p^é„ z\J-by^ . J?-1:cÝ,

g.ty, , ?e, začne . sy áQ.ět. nádherný

t()kus

Darj,i, , ale, pt i, tom, svádění, sy?,dí„ t?ky 1 zá^; s, ID.l)ohem zkušenějším, m
, tad9:rem Jit im,. jemuž .

ítá, '.'kiastku11 , a, v, něrnž, bez, ob ti ?í, pozná’'" áme

. :Vladigifra )?áralai """. , ten. z , tolio. lc9b 91,.>.J; ;(h.o, iúpote-9-í, yy;:j Q.e„ oyšem vitěz-

'• .Q.é. l{áš, hr9-ina. nej el, Q o, áug9st?Yie, z, jeq.n9g.u9hát-o. 9-\Lvod9-:. ceká, .r:iá-

Y?t|YtJ film:ů,, ktef í. s . .Q.imť

>

p:rojeukat\ -j 1fl;1o. ^cénář. , Hezi ntmi

.z?, se $na9-no tIJlú??IJ1e , it;Jk?-zat j ?,ko, na,

J,cl íě 9y pu!1 p 9, ß t?Y u. na 9-v ouijle trov é-

.. }Jo draI/19,tu:rga /,YJ-9-g.tmír ., Kalinc/j , -pen, .jei+9Y^ěž. p:fátelyky nakloněn
m+a9-ému, t9-+ynpu, a:)..e,pf e(Sto .jakßi.

!t+ipat t3fY

11 ťf?-?rn" potř' fl;)ou. :P:ře-

v člfláYéjLt . sptsnya tclův, pi;tv99-Q.í , ťálflěo. fs.k, nayš:tfyí-.. p99tupně o.:rcený

"?t;itor nuk+a9-a te+ s:tv i a. te+rY!z.;:j., - f9-e> ?e , .r;nu„ t?-lFY, 9-9?-t^e $198, s9-y9-

r^opis\l^ , fady , už, se, oy$em, v. p91;3ta-

, řLlphp, a+e. +pzbp^.fio. P^í;t^^:tí.

, Yá9h ,neyyznárne, - Js9u, zi. n9y<3.,Y.b? " 1 POJ,.?oO ,ale,nep9P0ybně. i, tady
,je.někdo,z?chyoen,p9d+e,skpf^čnostt•

l:ro;ti,s:)..9ye$nérnuiyů,rci,.j<r,-9-ž,prit1uje,ye,yěčnýph mukách,,nas:tavuje,n9Pi 1 a-. +i?lcuje , eqct:;3te.r:;i.9+,

se, juksi. yšep\'...i;i.o, špitlo. K:;ritika

ho znectí, rukopisy mu vracejí, scénáře mu předělávají, televize od.loží natáčení na příští r9k,

intervieyvem mu kterýsi redaktor z Prahy

spíš uškodí než pomůže atd. bostává,jen dr9bné náplasti:

překlad do polštiny z,Dílie,

smJ.ouvu na

zálohu na.to či ono, peníze za reedici

románu v krajském nakladatelství atd. Ještě,že při něm věrně stojí

, jeho sok v lá;:,ce, ale jinak skyě:)..ý "klasiC11 _ Jirka,

jenž mu. zkušeně

, líčí idiot styí k:rit.:j.ků, redakt orů, .dramaturgů a jiných zlodu9p,ů umě

lecké tvorby.,A domápí trable s ctižád9štivou ženou spraví sláva,
, jtž, je, zal;):r-9-1,1.t,IJ9té,. 90-.. se, v,lcr^ji,b?-táči"fiq.m, ppQle. jehonámě:tu a

... o!.li. se, pohybují, v, pro:;3 t:řeQ. í, p:raiskýoh ,ťf;l:r9ů,. her? ček, :refts érů atd. ,
, což si - dok9n9e, natočí . na, film a. p?,k. si, lo, promítaj í. ve , snobské míst-
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ní společnosti,

co:: ovšem rozervaného Viléma Eállca zdisgustuje a ješ

tě víc vzdálí ženě.
Toto pojetí av.tora jal::o bezděčné oběti nějakého spiknutí nezné-

Dýc'"' sil aioo ^tue je třeba ješte upřesnit: 7iléo Hálek totiž ne-

neri.ží pro svou, průbojnost,

od.m.ítakí jeho věcí nemá nic společného

s tím, že by přinášely pfíliš odvážný pohled na život nebo pro něja

ké jiné vážné příčiny. Důvody jsou víceméně záhadné,

vyhýbavé a

tajenné, jaksi

nekonkrétní. A autor se taky nikdy nebrání nějakým pád

ným AWáútá- argumentem - on c,,,.ce vyhovět, aby už viděl snlowu, aoy

už se filmoval o, s.by už byla reeéiice. i;áš mladý prozaik totiž nená
jiný cíl než uspět, žene se za n.íc zběsile, t2.:.:že všechno, co se _po-

cco2. :prek2.zce,

tiy-;;

Je -co dooře rniner.á rada, považuje za podtrh

křivdu, kterou, si nezaslouží - vždy"t večně

a;

2.

z2.

trpí11 nad papíren.

Vfcnýo vyjádřením tohoto postoje jsou přesně vyjác.řené starost

o e:;::istenci: holil: za co clo stal,
l:ú, co musí splatit.

jaké oá zi.lohy, kolik bude doplat-

''Čekal jsem dvojnásobný náklad' /s.19/, ’’Ještě

jsen :ievr2.til našim _půjčkv. na au1;2k" /s.2c.v', "Irena má přece slt;šný

;:Lat,!

;s. "iQ/ ,

u-cenize od konaná V12-ka n2.s zachranUy prfa Mčns-cro-

•f-ou. Irena si nechal a ušít šaty na Věřino. svatbu, koupila krytinu
do né pracovny, deset tisíc uložila...

11

3líží sJ_e totiž čas, kdy

skončí llálkovi tvúrčí stipendium a on se uusí rozhodnout, zda se

vrití do akeoičky či ne. Tam };_o ale nechtějí, clonaívají se, že po

takoýffch úspěších

už

o to ani nestojí,

je _přece ifkdo! Ráš autor

ovšec. musí vyřešit svou krizi. Jal:? Ovšec.že oéiejde do fabriky mezi.

pracující, kde či.ouféi. zase načerpat inspiraci 2 hlavně najít jakonsi
vnitřní jistotu, nebol už se nebude cítit tak s2.1:l, tak bezbranný

nad prázdným papíren^

. Druhou. stranoo. toho to postoje k spisovatelské práci je vztal-i

ve:-ejnosti l:: autorovi. lidé kolem ně'"'o }i.o povs.žtJ.jí za flákače, za

š1;2.stlivce, l:terý si r:úže volné chodit i dopoledne po oěstě, nevědí
však, ::e píse i v noci, závidí ou kcleco, považují ho z2. muže "v ba
líku", jehož přece 11nem.úže vytrhnout nějakých dvacet tisíc11 /s"'17B/,

ječen závistivec ou dokonce poškrábe parkující auto. Rub téhle zá
visti je pal: zbožpění spisovatele jako někoho posvěceného, což se
projevuje zejména na čtenářských besedéi.ch, vlezlé jsou zvláště kni-

1-.0v.nipe,

ty by spisovatele nosily na rukon.

. Ob+az s_p olečnosti, :::teri vidí spisovatele bu'čl. jako zbytečné*«o
p:-íživníka neb o, jakn yýjiaku,

jako vymknutí z fp.du všednosti, tedy

elitiře. v pravém slova smyslu,. je, myslím zafixovw v textu přesně.

SpiEOv?-,;t{;l, a spoie dnost tvoří jeclnotu,

jaden be:. druhého nemůže být

je. to vztc.,..,, Icterý je prodaktem pojetí tvůrce ne ja!::o osobnosti,
kte:-i.. přináší nena'"'raditeln.é '"'odnoty a vyslovuje za všechny jejic'"'
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clpl(:!sti, _ }-,ot:.e, ton,.,y, é:. naG.eje, Í:ter2. te:::12.tiznje skutečný lidský v.dfl,
c.ie jE.l:o nfl:^^, l:clo js v soustavě statni:: řízeného ideologického provozil. úspěšným zaoavovateleo, tlnc.očitelen pož8.d&vkú .'' tfc,., na,., oře 11
v cleletristickfu balení. :.:is.to, že stcjí "v řadě" iůeolo6icky, soí
vystoupit ''z ::.aa.y" všeéi.ni"ho clne 2, ::ít si "svobodně". 102.stou je □u
závist lidí, každodenně robotících ve clabrice, spcu.tanýc"' pracovní
2:2.zpí, závist či obéliv tJ.bo:2::ili:ú naG je,.,o výjir:ie čnýn způsobem života.

Viléw nálež proto zcela logicky hledá záchranu vr;; iabrice - tar:J. zase
zapz:cJ._rie, neb nde nikoho dráždit, bnd.e vypadat jako každý jiný, btJ.de
cí t svf mimikry.
Iivejd.2. c1,tt2. svý.c rooclne:/ vyvrátit ilnzi, 7nfji:::í klan lidí, že
spisovatel je zazobanec, který J-2 s2r.ie peníze, le,.,ce si žije, má
vetší možnosti než jiní atcl./Stipendia, tvúrčí pobyty, cesty do za—
hraničí, popularita, to všechno. je pro něj nu.o./ llísto toho ovšer.
Li.2:izc:l něco jiného: že taková instittJ.cicn2.lní pojetí spisovatelské
prace, v Jiecž tvúrce nenasazr.je nic ze svýc1-, niterný c1", mra.vníc1.",
svf tor..::zorových :Si a.nc'-._ovnic'~ sil & s.iJ o::roj L1.je se e vnE:':jšír:. úspěc,.,er.
l_ 11 ns.c.f ízenýc1-: " ne:nú::e clocli t nic než stejnou iits:.:ou_ odrůdu., pro ti
níž veheoentně bojuje — ovšemže "v mezíc,., zQ:o.:"l.2. "-ve svých prózách:

kariéristu, cynika, _ vypočitavce,. jen:: se c1„ce cít pfedevšír:. dobře,
líp ne:: druzí. Jiný zť.jec ne.oi, nenaléhi. na něj nic z toho, co roz.dírG. svět kolec. nás, neví o Ž2.cllié otevřené ráně ^^^' nep2.lí si
prsty s ni čío. lak byl vypfstov2.n v umělé líhni této cloby, takový j 1;;.
Upfímné vyznání Jiřího 'švejdy je umělecká břečka, ale. svou bezUěčnoiÍp,p<ě.i..4:-roe«ti. poodhalilo pohled ns. uzavřený svet,.v nfož ochota

k_sebeklamu a zároveň klamání jiných jsou_přijí^yny ja.ko přirozený
nebo s.2.espoň. sarnozřejrný. chod. :.:ivota,^^^Z což,spisovateli umož
ňuje necít svědomí a zároveň nastolovat.tzv. cravní otázky.

Milian Jungmann
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Ludvík Vaculík

/Janu Skácelovi/

VAlict aered^ YUyekq kd;'I o tu 113Uenku savs4im. 1 velice

roa naa^:!llá, ■- tak ^^- Mdoh^Suju llikdy p^ocb-ti o to^ &éla 11te-

ro.tara /»etAkd/ dl.a a jttSti ep!I

lli1 t.e.n výai •• jeq' el 6aato •

příčí té* Jt pravda, že tvarba xvu tvorbu navazovala, salrj a Školy
1 ie • f,i£ova.telé p "aohili na eouěna-

ee poučovol)^ ct^^ ěi

niky••• , ol» •ä^ek-y ans Šlo o llci, ktefi paall Ci t-e k literato.•f'J lichotili a le"ou lii aa,.,on ^knih*ou ee :iJo:,lll, U e co je do to

to v Sea OřU..tnnta1 ?3:1, kUi'ť a« b<4,t pecní a S,..ato 1 ctcni dobh o


bejdou, • nallkOnoc ao.j1 •Afoky ^pnktickd zťil»Ž..testi obee • ^fcou?

VUv liioratuey, Její &’^al a vUp, jtji velikost u a14va

ode^rán.ji u v ůk4a ^&u oeob, jo! l-211 sno^n cBv»tea vy^li\
u vtoho, i • pead.

116 avo^boda1 d(I

auto^^rout tvorbs, ollQ. polado^^

Ih 116 ea$11 a máto o4 mteta i o os^eho'eo,

aa4t. ta ne116 ,o.-uaed Tl»uě ;^j!be uevllvu v obci • itdy2a\feae 116voje

••^•^i.aao,

k. jI ai _jdeme pro potvraení

o4e-

b1

llvu. akkon-

f^^ " aplikovaD.4 11teraat^ur,, ;je! □• pouliWÍ. t;lull:ou ^•r om aoci,

k\ari •• o^Ira 'bea 116 an^tao kdfkoli o btjdt, kdjfc ee j! nechoď
^^kovat •••
V bh^

rom

1881, kcl:,l ^Ullhl J$ibion*kl, pile ,l.6.d^k ,i.doaU—

ae ke S^ZMoeloovi// ^yenvi do l^^&2 "llyni u::trel
aapl.M&\

tleby, tu-,r - all tq phe
ro4 o41

)J7 ^nb116 all 116Gitovi b/t vtllla,11 ^tyl

pro^bafi\ ju ůlatt ^11.rfavf \hlekt

t. ••

veli.. -,Ulil to*

U\tt*t^M 110116

jel)O rakvt. len

4oan.oe pito, •• •• tf letarto

to aeeltí? A

Ale

Cect.y jeou

to —^rc—»jit. • •• P^ebolo 1 prol t.7

^MMllať' • to

a»1 telty sPplůat?

o

.a

án116

bJ^M po^\Oa pi'illi lt

nM%

lllflil ^^1 dUd utiaakaeo l

k4o .. jí witat^ prototo

3e^ctbl,

kdo

literátttru chválí, plotuje, aboiňujo * útlá jí poanaíky, je san*
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I

llterilt^wa •Kek^»nudle pronq , a^lt plÝel £••

^sfui, 40. k4o toto'-"^ *40. p^d • aitat

pt.út^ ,•

„ t.^u.lil 1. p^^^^

•Ve40.fcoat jfi et'1 tat sah^aana a t^d iakó vl4y,pavt

S1,dek 'i jifta dopise. Ale \o j phoi t^^V et.av, 1.ak pni

ra ao^télaí? Tan vll4ectl

•• v

4ol)I

ro^^ohta Uterat^7,

kdy jtviiSti YiiUM aallc.\dcno poatat^d, .,ake « á^’t.1 Je^l"\l4& • Vr^w
• MrSttoi. • • J&IM I>&

Uok/ • Arbt,6 6 l;ellbt ale ul 1

pret.-tu doby • ^v jevlltS Teialu&u je tak bohlil\« UáliúAkc, lt hlediiti,/\. pozapo'1!n4ncs Ti^'l pi"i;j4e ^Bh^a1.ta.f ^o^n..r, wn^bodová

ti

- a"tille trvá Jir^ek, MPpo,(ie^ • a pot.oa l*111PR1m, le.Dealf C^^^>

vf, ■- dlcth, Nll doetpi •• S-í!l4a, • tit^ vl1ehlů. • 011t.vtrr(al al
vzéjeIW.1 ul -vyntcdť k tve?b5 1 jojť krl.ti«e, t. ic-nt 1 !ten!,

i;'.tt!várí i c,.ébL^-dn!, !e "znikd acbuttú a 11.-A n-cadlovll ol>co^ ;1d
t ei • pnk - ea *ep-abli‘ky - ul oni ne^wd wí4^omovat, le eupl^^ o*»
t,tnt obenrstTC. Toto sappa\lck4 eebevvldozf, bu4ťof ^eaka :jen.oa
hlrvnr. stesky, roak11lt, na konci nf vepteent do1,y nltkem rosto.11r kt'-F?lt.ým: n/i js z ^á potA!e-n, kár! j^rn ▼ Uiu ko^JIWlY 40.40.4

/tak. o* Cflo v pOYoár!m l"llkopiee ^eno^lo/
rúut

t

e,U

Yýpo.Ucli tohoto

t!mtct l'ldtoi-ca%, llnre, uD<U1oe^d /ta.tl^ama^ pfapadeed I0I-

r-^/ jsem n rúnt T)'pofll.al ^tr,ýa

ne 'W b'ltiek& als^^^^

Dobrd, tak • í; tedy t®i!'me & tU. !e :pfT^re jM pro_ Mbei ^pff..-

rok."\: 1M7, kd1 n^&adattl'ot:dítl nov č z.tyercnro

bud*

nám

Cno

rfFolüü4% p!*e n:u flé&ek do Vod!en 6\lch^t Jt!i :edcte s e1-

lů čv^aa t fee p40.eler:!n!!• kt eNI pl'llaov a tteri T5 -t.rpP"^ 4copljl •
pochop!... - T dct&^ uvldomll jsem el pl'l tet\11 je s;r.11v1 te4, heJtnajat •-í-1 ' ob. bo 2n.ét a eMpat, Zeyera,

Di Sl.'4«.tkl

'Ya-

ne pN o altu ckec, e.rpo! pl"O 1ltff4m:l mři by bl\,_
liUnnt ..'U\'YO?il jel mi 'Y1&et\n!

40.'-,

a je^ t ax YJcoko aa4 bladinco, • ttrd •••

•le i literatur*.•

pfedatlJallje 40., co
•j^

ll^d ^.a,

J
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ale i Uterat.... •

pot Hr^adem, k.4^ etojt zhutni ZZ.ye^riT

ŠP-1 jeM ^h4J

p^^ťk • hNbl nn^räedf

^lY»any

j^ho dQa ekřlYnjť jeekyi t4 \1Uf

4ule t c^^ro^ oblt.ncN et.ilád.oetf ^^^t •• n^^du. Pohled na ten.to

ve ul • ^i^ekNu propojil

\rcalou ul MdOYět-u e mou

ch"1llovou na4i;i. Jaký to ^^^tleky 11taetnf pohled na parník,

jecl tu poat.avila Ut.érat^ra llob& ••4^on tu obet'1 vlorrt.nl pro
av* J nc-vý«nSl18!1 • také proto, le pf-i 14'41>.M rosAil'ov'n( eilWe i.ev..,

^1. ?oj ,&1 al ek^pae, jil mi naikdo ll^^^<tí.
Phd aeohtis 1.,,, ^*4 po1'1e4n't po^^^ra, ocitoval Jan Sk4oe1

v Hostu n^^pohl.a4 bndtv^odnl Sia^TO Merö "Po^d eestou^. Te^^
doPataěci p,3cíi3pil £so ta jako u„ ozoroon! na načlji. J^ nla t^*
nalfj*, to Ylm. K&My •• 11I 1-110^ 4ot^a • .Ue 1 j»re bývá ul tek ^emt.la\ • iut11f, le pfe^chůi t-.lf

„ Lesnatlj. s touto n&dljť, ^k4yl hP-

1! nemh, 1'!;t-4ee1ori -n-aeiat

••• .lt4o t11 bude u v,a eUt,
1140 Vila
G!ti
kkdo lt vú p íi;o^, rod.nó Or,zdy,
zaorot.T^^

/Leden 1982/

