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KOLÁŘ
JIŘÍ

PRVNÍ CÍSA
Ř DYNASTIE Č´IN
Na trůn usedl p^vní cisař dynastie Č':Ln
Vnutil avá zákony celé říši
vystavěl si vlastni metropoli
*
a *žil ta::i swn'v bludišti p^láoů jakop nadpřirozená bytost
Všechno vyřizoval pís^emni • konečnou platnosti
Sjednotil
a v^áhy
rozdilil sedlákům půdu
vybudoval cesty a celý sever opevnil Velkou zdí
a přesto žije dodnes j^ako přiklad nejstrašlivějšÍho ty^rana
pověsti a hi.stori.e svědči o miloónech ^tvých pí-inuoených
usknteěňovat jeho rozhodnuti

Velká ze5 je podle podání proto ták pevná
že maltu spojovala ^krev
a ^kacl^eny v^^aly lidské kosti
Na stavbáoh silnic
a při kolonizaci nových oblasti
eahynuly ooló ^^rody př^hoanó z nitra zema
Aby se císař zbavil jakékoli kritiky svého zřízení
nařídil na radu svého ^ministra spálit všechny knihy
EimiLlo spisy lékařské zemědělské hvězdářské a letopisy
<
vlastn:ího zřízení
Ministrův návrh pravi:
Nyni je zemi sjednocena
zákony a nařízení ^čuje jedna autorita
prostý lid se věnuje řemosiům a orbě
vyšší vrstv7 studuji právní aetody
•
jen učenci nežijí podle nových ztsad
Studuji v ninulosti aby mohl.i podrývat přítomnost
falšuji fakta aby rozklátili současný atav
a činčil! co Vaše Veliěenstvo vybudovalo
U dvora neu^kazuji svou ničemnost
ale venku popouzejí lid k nenávisti
TonrJ. je nutno uěinit konev
Váš poddaný navrhuje
aby všichni lidé v z^emi.
kteři vlastni ták zvané Knihy dokwaentú
Kniny zpivů a dila Sta škol
odvedli tyto úřadům k zai6oni
Kdo se odváži tyto spisy vykládat
bude popraven a jeho tělo Y7ataveno na trid.šti
kdo bude vychvalovat at^aré na ^kar novéh
bude vyhuben i • přislušnilQr rodiny
úředníci kteři porulí toto nadřízeni
budou považováni za apoluvin:0..-y
kdo nespálí Jmenovan, kniby třioet dnů po vyhlášení
budo oejoho^án a poalán na stavbu Velké zdi
Kdo chce atuddovat
a právo
at •• uai u atátzú.oh ú^ředoťkO

Po uakatečalni tohoto-návrhn
bylo popraveno 460 u^raoů že nesvalili avó kn^ihy

^^^ž"ěíaař z^^řel
^vyyp^^la vzpo^ura a hlavni miato l^alo popelom

NA ŽIVOTT, NA SMRTT

ai. pesrill^
řekl.a marnio^a
a tu jsem zpo^^roval. že vidím j^ko ve dne
třebaJe byl.a nej^hrobovijlí p61.noo
Po třech dnech cJs^ začal vidět rentgenicky
za úplňku dokonce bn.revnS
a do týdne věeo^nó křištálově ^^chlodné
Bylo hrozná vidět spok.oJence s těžoe porušeným or^ganismem
ráj
v útrobách zvířat a pod peřím ptahů.
neštaatný
a nemocnou pýchu rostlin
ale děsivější bylo
'•
když jsem začal vidět do lidskáho svědomí a činů.
Večer předtím sedím u časn^ika H.
a přehráváme novou skladbu jednoho svého přítele
a najddnou pod údery hudby
vidím v nesryainá spleti proc^házet celý j^eho život:
^Zwnilovanáho bul.doka na obojku flil.^ony
obltovávajioiho život pro díti jež nebylo jeeho
na pozadí šibřinek v Jiho6esk.é vesnici za
s p^ern^iko^ým hřadem nad perskýma běhounem řeky
pod jenii&iatou oblohou s losa,ritnio^ým pravitkem d^y•••

S výstřelem p^rvní družice
se pro mne stalo neviditelné všoclmo
v čem koloval.a krev
Poznával jsem lidi podle zlatého chrupu
náušnic hodinek šperků,
prot6z obsahu kapes nebo kabelek
Ve čtyřiceti jsem zaOak, vidět a obrácenou perspektivou
Jú byl ten výchozí nopa trný bod
od něhož se v&e rozb^^^o a zvětšoval.o:
^Luna zin^ýmala obzor
mravenec na vzdál.eném útesu byl větší než kůň
a ústa ženy krvavým mořem s ledovci
A nyni nad hrobem
kdykol.i vezmu pero do ruruky
ztrácím pojem času
proobázim atomovým městem
kde lidá zazdívají mrtv, do Činaké zdi
uprostřed hořicÍho £íma
při ut^iní desetibojařů na olympijských hrách
před miliónem vylodujicích ae ^^rad
Ohl&dnu so a ustrnu nad obydlím ledového ělověka
pod ^Eif'f'el.kou obe^^mou ostnatým drátem
s dayt čekaJÍc^ni na zpl)"Do^váni
za obnoatrojd vrcholiciho ^^evalu• ••
Potom kl.eč!ci ^filé atfom;y před pomníkem dírkovače
a nia.si Ta^nie jai připraven na ilvotl
^^^^e jsi připraven na ^smrt?

O
&

-

KŠAFT
Mé jm^^ spoěivá v mých bá.anich
nezdařilých a bezbožných
před nimiž kohokoli
nebot vlřim že vae oo stihlo mě
padne i na toho kdo je ýezme do ^^ky
nebo je j^akkoli přijme za své
V dětství poznáá nesmyslný hlad ženoucí ^krá.st
'v jinošství ponížení otrocké dř^ky
stud nad sebou a zou.Calatví bezmoci
op/tstí otoe
a matka mu vydechne v náručí
_- po louhém utrpení bez jidla a ošetř^i

..

Prožije léta ^^zaoujícino dospívání
vystaven nejhoraí potupě
svěděk nejděsnějš^lho vraždění
bolestné ^lhostejnosti
hr^ůzného sobectví ždi:aajíciho žvanec z krve drahých

Roky rvaní o lidskou důstojnost jcJ přivedou za miize
Běda potká-li ženu kterou bude milovat
Jeho cesta povede blátem
proti něrauž . je vá^lka řekou zapomnění
a sl.zy ^smrti ^řtioí vodou
Ani v ne^jhl.ubší zpovědní pokoře nouvěěří v otcovství svýoh děti
a zapře pro ně krev i duši nad^armo
Nebot prvni slinu dc^vy nebo syna
_cití jeho tvář
však, dřív doženou pod zem matku
nadržující jejich prostopá.šnoate.m a ^řilstvu
pot^ se d^ka jejich bídačeni
obrátí úpl nkem tmy k nžnu
Tuto vvůl.i jsem činil rz:a dobrá zpaměti
čtyřioetiletý na duchu zdráv
abych učinil prázdna každého
kdo by hledal. cokoli v mých ko^huch
mimo prázdnotu ^^ruost a k^Lam
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MODLITBA K POEZII
Vz^^^ byl m^^ý, řeka vonlla
Svlék.1 Jaem ae a l^^ do trávy
Nadá^vky aut, štlkot moto^^liů, ^ohrchl.ot trolejbusu, řehta^^ výkřiků.
mladikA na fotba.lovém hřišti, neslylitel.ný dusot trónovaných
koní, pistony letadel, ^Jll&l"ci^pánový kostelík, Lilá stonožka mostu,
akřipajici akřiĎ tov^^ny, oči nebes a myšlenny na z^liínaoí mod
litbu k poozi.i, kterou jaem ai umínil zdo napsat
Blo^^ím, koulím po ětyrlístti, počitám hodiny, které budu iuooi odpo
ledne věpovat ^'Whitmanovi, zapaluji ci^garetu, bezmocn6 hledím na
hladinu a do pa.piru, do pap^iru a na li.ladinu:
6 svatá a velebná ^Čednioe tajoiastvi
pomocnice v nouzi
Poezie
ků.6žko noci
proaím a vol.lun
vyslyš mne
vyalyi skrze živé a mooné nevyslovitol.no
obepínající nebesa
moře i aouě a všeohny vici
vezmi. ubohou prosbu mou na ^ramena svá
a nes ji před trwi šlechetného otce sv6ho
polož ji k. nohám milostrdné mat^y své
jež jedno jsou
abych dnešní noci
já chudý
na tile i duchu pomoci potřebný
milost obdržel
jejich pomoc v&eoh pomoci
a žádanou báseň
která. by ^I a každému kdo ji bude čist
daro^in vie oo mAže báseň dát
modlitbu i kletbu
promlouvající ^inaom života i s^ti
pláčem ^rá.sy i smíná^ všednosti
ero^^^tel.nou rostl^^^ i zvěři
mateřskou jako zemi
otoovakou J^ko rMJuch
^lhoatejDou j^ako voda
nejmou jako ptáci
věřící jako já v tebe
^rá.lovno sl.unce
S^krze božskou moo
silu a všemohoucnost těch
kteří z tolika tisícil.etí prom.louvaji k
ní^^ra a podlým
odvažujícím se otevřít ústa po nich
Ó hvězdo osudu
prosím a volám po prvé
proaim a volím po d^^ná
proaím a volím po třet!
s^krze lidskou bezmocnost
,
alaboat a nemohouonoat viooh
kdož z tolika tiaíoiletí ml.čí k nám
hl.uo^ým alepým nlmým necitelným
6 l^uno pMa tioh
lAno . zk6-.
/•

...

klino
----------------- ami.luj se ^nade mnou
jsem si n^azDak v tvář slunci^^
Najednou jako by ze mne zmizelo maso, vnitřnosti a zbyl jen pocit
kostí
Ale i ty se poma.lu ztrácely, až jsem zůstal jen vědomi
?ak prudký víf.r kaesi v místech srdce a mozku - ležim v prostor
obebnanóm štěníku husté, průhledné krve, v kteró se pohybuji
nezřetcl.Qé bytosti, pod prudce zeleným stropem se aluneěně
bilým otvorem, kde se z.;jevuji sám., ležici v trůvi na břehu
Vltavy za chuohel.ským viaduktem
L^ehký závan vzpo^^^cy na nemocnou dětskou postýlku a strop
Potom snad v hodině, snad v o^kamžik-u v tom nekouočném čtverci vše,
co jsem kCy žil a co jeem měl žít a nemohl
Nakonec znovu tec horký vir v kraji.ně srdce a hlavyŤTTh1uk. aut, křik
mladíků, neslyši.telné ply::iutí řeky, mravenec ua tváři, shořela
ci^ereta mezi prsty, slunoc a myšlenky na odpoledne s •mitmanro:.

DOI-:l'OR SEGER

Jednou jsem viděl ve varieté
bez^ru.k.6ho hnát na trubku
To jsem se mil začit učit
jak litě vzaii poprvé na nůž
k
Stejně mi je pomalu okrouhají až
^rnen6m
Ale to je psí Mvot
k.clyž se čl.ověk nemůže ani utřít
a musí smrdět
To žááDý básník nenapsal a nenapíše
Dva tisíce let ze sehe kdekdo dojí sl.zy
že mu holka ^vypálila ryUnik
škoda mluvit — rumění dělají zba.běl.oi —
a když se někdo najde s od^řec
je to zá^^^ vlků
a přece t^ahl.e odvaho leží na ulici
^kam všichni plivají

Nepublikovaně básni z původní širší verze sbirky
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Kolářovy básnické reflexe

Knihe je něco víc než kus piírody

a nelze ji vyždímat z díby e poroby jiných
Y.niha je bytost

často ukřižovaná

s korunou ne hlavě
v démantových opáncích

se zlatým mečem v prsvici

s vahemi drahokamů v levici

V knize není nic omluvitelné

a lze s ní zacházet jen čestně
Jiří Kolář

lliistr Sun o báEnickém umění

V roce 1957, po téměř desetileté absenci v české poezii, vydal

Jiří Kolář knihu liistr Sum o básnickém umění. D-: závěru knihy ve
psal upozornění čtenáři: Iřimým podklDdem pro tuto mou basen by

la kniha Mistr Sun O umění válečném, kterou z čínského originálu
přeložili Jaro$lev Frůšek, Rudolf Beck a František Vrbka. /•••/

^etr Sun o básnickére umění tvoří první část triloEie, jejímž po
kračováním bude básnický traktát o moderním umení Eový E:piktet.

foslední část vyplní kniha básní "Černá lYra."
Ohlášený triptych nikdy v této podobě nevyšel. Nový Epiktet

se sice po jedenácti letech dočkal knižní publikace, 5le to již

rozestup mezi oběma knihami•byl příliš velký ns to, sby v součas
ném literárním kontextu působil spolu s Mistrem Sunem o básnick(m

umSní jeko celek, když navíc Černá lyra samostatně eni v úplnosti
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nevyšla nikdy. Její část Jiří Kolář zeřsdil v roce 1967 jeko
úvoOní oddíl sbírky Vršovický Ezou.

Mistr Sun o básnickém, umění se octil v DDpětí se soudobým
I
literárním kontextem. Česká poezie se teprve z&čsia vyrovnávet

s neorganickým přerušením svého vývoje, k němuž doflo na přelo
mu čtyřicátých a padesátých let, e Kolářovy neSit.louvevé, ebsolutní požadevky, které kladl na n::.rsvní ztkcn básníkovy práce,

nepřiléhéJly ani k objektivním podmínkám ani k vni tiním možnostem
českého básnictví druhé poloviny padesátých let.

Dobová estetická norma požsdovala ne literatuře politickou
angažovanost ve; smyalu ektivní úe:asti v ti-ídním boji, být zbraLÍ
v zápasech stuaené války. Kolářovo rozhocnutí pcrafrázcvct právě

klssické dílo o válečném umění je proto velice příznačné a aktu

ální gesto. Je přímou oépov5dí ze militantní aobovou eotetiku a

polemikou s ní. Kolář si k tomu zvolil obtížnou cestu: přistoupil
na pojetí umční jako "bitevního pole", a na paralele mezi uměním
válečným a básnickým uměním se rozhodl přeóstavit poezii jako nej

větší statek člověka, jako cestu ke spáse Ci zatracení.

Další důvod nedostatečné recepce mistra Suna o básnickém,
umění, spočível v tom, že celé Kolářovo dílo do Dnů v roce, tedy

do roku 1$48, z nového literúrního kontextu vyřazené. se óo lite
ratury pédesátých let vracelo jen ztěžka. I těm, kao znali óossvední vydané dílo Jiřího Koláře, jeho logika unikels. Stala se
zřetelnější teFrve mnohem později, když byly .zveřejněny - třeba

v omezeném výbĚru i v omezené publicitě - básnické sbírky, které
vznikaly po Dnech v roce a po Eistru Sunovi o básnickém umění.

Jiří Kolář, hymnik všedního živote, velkoměstské periférie,
který sbírkou Dnv v roce, ještě prohloubil svůj zájem o vše^dnÍ

lidské osudy-a vyjadřoval jejich tíhu v čase, plynoucím den za
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- J dnem, který se programově ponořil do oluvené řeči, přichází nyní

s knihou, jejímž jezykovýn. východiskem je klesický čínský text
o válečnictví,a smyslem parafráze sterého textu je pi-ísný kodex

básníkovy práce.
Předlohou pro básnickou reflexi o poezii se r;tal lli.str Sun

O uměni valecncm, základni a.ílc trsdlení čínské i jeponské vojen
ské doktríny. První český :. i='ekled vyšel v roce 1949 a jeho editor

Jaroslev Průsek uvádí, že podání tohoto teztu je nepřetržité od

1. století po

.Kr., a ne ncvyjcnněncu otázku po době vzniku a eu-

tpretví knihy analýzou textu odpovídá, že spis pochází z období

Válčících států ,ie 2. polovině 4. století př.K., ze školy váleč
ného tll!:.Ění Sun Pina, a jef podepsán neznámým nebo vyoyšleným jmé

nem Sun-ozi, Sun-válečník.
Ifoskýtá se zde otázka, co Jiřího Koláře přimělo sáhnout po

textu, který je tetrieterr., dobou vzniku i příslušností k orientální

kultuie jeho zámlru tak vzdálen. Jekkoli ce volba souboru prsvi-

del pro ^árné vedení války zdá být k vyjádření básnických zkuše

ností s obcováním s poezií a pro stsvení pevných uněleckých a

morálních zásed básníkovy práce, výstřední, je v povaze sterého
textu něco, co,muselo Jiřího Koláře zeujmout.
Jeroslsv Průšek ve svém komentáři upozorňuje na některéhV.lEJsinosti Sunova číle, které se pro Kolářovu recepci ukázely jako poO.-

statné. Především je to Sunove myšlenková souvislost s T.AO. "Filo

zoficky kotví toto dílo v taoismu, oné anarchistické filozofii,

hledající ze všemi věctl jedinou podstatu TtO, tj. Cestu, Kolo
běh, poslední substanci v[ech věcí. Zvlárt^imi cestami se zrodila
právě z této filozofi!e, zdůrazňující .neprostou svobodu keždé ay-

tosti a žádající, aby byl ponechán svobodný průchod všem dějum,

teorie mechanicky sprevovanéhc, totalitního státu.w /J .- Průšek/
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- 4 V Krnove textu najdeme vedle zřetele k organizaci státu, na

nějž upozorňuje Průšek, i původní zcroje filozofie TAO. Jsou v ní
ohlasy knihy _Q_§sta TAO a její Síla, kde Leo-o' zastává princip ne
zasahování a vyslovuje naučení: neznásilní zbraní svět a nezpsa-

hováním dob:ýyáme svět.

a

jinde: "Zbraně jsou nástroje, jež

neznamenají štěstí, nejsou to nástroje urozeného muže. I když

jich použije, má stejně pokoj a mír za cosi v;yšěího." Zejména
neuCeni Leo-o', podle něhož netestá cesta, to Je urnění vámčz;it
bez boje je záklsdním východiskem Suncvy strategie. "^Tím, že

nezsahuje, nýbrž dává volný průchod všem věcem a dějům, óosa-

huje taoistický mudro, že vše je v přirozené herňonii." /J. Průšek/
Kromě odkazů k taoistické koncepci mocenských střetnutí je

Sunův text neplněn tradiční obrazností taoistického myšlení. Např, "Křehlé a měkké / přemáhá tvrdé a silné" /Leo-o'/ e s tím sou

visející obrez vody: "na světě není nic měkčího a poddajnějšího
než voda, ale tu zas nic nepřekoná v tom, jak nepře se ne všech
no tvrdé a silné". /Lao-o'/ S těr..ito obrazy se často setkáme jak

u Sune, tek u Koláře, Kolář se inspirovel z těchto zdrojů. /V ci

tovaném díle Lao-o' nejdeme verš jeko z Koláře: K sobě se kloní
Vysoké s nízk:ým./
Vedle ideových hledisek je pri perefrázi Sunova textu sned

ještě důležitější problemvtike tv&rná* lia hí.istru Bunovi je pozo
ruhodná schopnost sevřít do zhuštěného básnického tvaru praktic-

kalr:naučení i zobecněné zásedy, schopnost koncipovet souvislý text

tak, eby jednotlivé věty měly1 v promluvě podobné postavení a sa
mostatnou platnost, jekou má v moderní básni verš. Jaroslav Prů-

šek upozornil ještě ne jednu vlastnost Sunova textu, "Čtenář snad
bude překvapen jistou zlomkovitostí a neuspořádaností díla. NeSmí

zapomenout, žestará čínská díla;nebyla etene^ nybrž, že se jim '

9

- 5 žáci učili nazpamět. Tak každá věta byla celkem pro sebe, poučkou,

kterou si žák zapamatoval a která se mu mechenicky, bez ohledu na
souvislost, vybavovala v paměti při vhodné příležitosti. I od dne5-

ního čtenáře vyžaduje čínský text, sby ee hluboce zartýšlel ned kaž
dou i zdánlivě jednoduchou větou. Teprve pak pochopí, co vĚechno
se ze ní skrývá."

I tato vlBstnost Sunova básnického jazyka byla pro Jiřího Ko
láře zajímavá, třeb&že jeho vlastní básnická prsxe je často opačná.

Sahá-li Kolář ke každodenní řeči /Er.§.zu nikdy, vzel jsem ne pomoc
každodenní_lidskou řeč/, nedělá to jako Karel Čepek, aby učinil

jazyk prózy a dramatu mluvnějším, aby umění "dernokretizoval", ný
brž aby ji povýšil ns básnickou řeč. Kolářův jazyk vzoor všem na-

turalismum je vždy jazykem ež artistním. Sunův jazyk, který je "li

terární" a přitom je mrčen přeaevším k memorování a k přednesu,ne-

ní

daleko od Kolářova jazykového experimentování.

Kdyby Jl.ří Kolář hledal způsob, jak básnicky vyjáeřit v zobec
ňující podobě sumu svých básnických zkušeností a jak fcmulovat

mravní zásedy, těžko by hledal pregnantně a přitom po výtce
básnickou formu. než jakou mu nabízel starý čínský text. Stylizace

do role starého čínského básníka Kolářovi umožnila s využitím porafráze vyslovovat pravidla tvůrčí básnické práce s nesmlouvavostí

až apodiktickou, absolutně, nadčesově, zdánlivě bez ohledu na stav
soudobého českého básnictví a přitom k němu mířit přímým. apelem.

Jiří Kolář převzal ze spisu Mistra Suna O umění vilečném zá

kladní kompozici,. rozvržení tem.atu do třinácti hlav. Jcnom dvě

hlavy mají téma totožné* první a šestá, v ostatních jedenácti
kapitolách Kolář zaměňuje Sunovo vojenské téma za téma literární.

6 Koláři

Mistr Sunz

O prvních úvahách

1/ O prvních úvahách
2/ O přípravě bitvy

1/

3/ O důmyslném útoku
4/ O pochodu vojska

'JI O důmyslném psaní

2/ O příprevě básně

4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/

5/ 0 síle
6/ O plném a prázdném
7/ O težení
8/ O devíti změnách
9/ O vojsku na pochodu
10/ O krajinách
11/ O devíti krajinách
12/ O ohni
13/ 0 zvědech

O pochodu poezie
O vyrazu
O plném e prázdném

O básnění
O devíti podmínkách
O piíprsvč skladby
O temztech
O devíti krásách
O stylu
O osudu

Při parafrázi Sunových pravidel je Kolářovým ideálem zámě
rem převzít text všude tam, kde to jen jde, a pokud možná doslo
va. Tento způsob se ukazuje mnohem obtížnĚjší, než je psaní vlast

ního textu, prctože persfrázov^aný text v daném případě vypovídá
o něčem diametrálně jiném než jeho parafráze. Doslovných citecí

není tak mnoho, jak se ne první pohled zdá, prctože není možné
pouze nahražovst vojenskou tercinolobii pojmoslovím básnictví.
Gesto, jímž si Kolář přisvojuje cizí text a dává ho do služeb
své výpovědi, působí ještě výrazněji, než kdyby svou výpověď
fc:rmu.loval od počátku sám.

Když nejdeme zvolání "0 umění jemného utsjení!/ Tebou se

stáváme neviditelnými/

C božská záludnosti!/ Tebou se stávlm.e

neslyšitelnými", které je výjimečně doslovné, už ve třetím dvoj
verší :::-srazíme na změněný význam: "Jako pieludy bez tveru a hmoty/

vážíme ve svých rukou osud druhých" na rozdíl od čínské předlohy,
kde čteme: "Joko přeludy bez tvaru a hmoty osud nepřátele v rukou

svých vážíme." Kolářův závčr je obecněji platný, válečník ní v

rukou osud nepřítele, básník muBÍ myslit na osud všech druhých.
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- 1 Na jedné straně oapovědnost za jednu ze dvou rozd8lených složek

společnosti, na ďruhé očpovědnoct za všechny bez rozdílu.
Citace ze Sune, které jsou téměř écslovno, nsjden.e v Kolá

řově textu jenem ťar;:, kde vyjedřují obecně platné - a Kolářovi
přijatelné pravdy - nebo lépe, kde jde o obrazy, jichž lze po

užít 1 v jiné souvislosti. lla příklad:
"Kčyž vody tak pručce se zdvihnou, že i balvany po proudu uná
ší, to Eilou nazýváme. Když sokol na obět svou tek prudce slét
ne, že rázem ji zdrtí a zlomí, to přesností nazýváne. Pročež

síle znemenitého válečníka je strašlivá s přesnost neomylná. Jeho

síle - napnutí kuBe, jcb.o přesnost - stisknutí spouště." /Sun/
Když se vody zvednou tek pruoce
že proud unáší i buC:cvy
nazýváme to silou

Když sokol slétne ne obet tak prudce
že ji naráz zlo.rú e rozcrtí

nazýváme to přesností

Proto síla velkého básníka je strašlivá

a přesnoEt neomylná
Jeho síle -

vědomí vztahů a jedinečnosti

Jeho přesnost -

novost výrazu a objevnost

/koiU/

Počátek tohoto textu, který je porsfrázován co nejvěrněji,

je přesto převeden ao Kolářova jazyka do té .mí^’, že vedle sty
lových retuší jsou i drobné retuše vjznsnrů. Kolář nepříklsd na
hradí slovo balvany slovem budovy, aby text zpřítomnil a uvedl
ho do svého světe. Pokračování básnických přirovnání, která ústí

do naučení. už má jiné, vyměněné předměty. Na níetě vilečníka
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se ocitá básník, ne místě kuše a spouště stojí duchovní e tvúrčí
vlestnosti a hodnoty.

Porovnávané texty petří k těm nemnoho n:ístům, kde Kolářova
parafráze je tak jednoduchá. I tam, 1:de fcbirá osnovu strof i

s poučeními a básnickými figurami, zasahuje Kolář élo keždé věty
přinejmenším tím, že zsměňuje :p:ř-edměty.
Kolář se nedá Sunovým textem ovlivnit ve vlcstních postojích

a morálce, nikdy nepřevezme Sunovu ccrálku, pokud je sám jiný.

Orientální, místy prsgi:LEtická moudrost tCistra Sru1a Kolářovi vždy
cky nefřiléhá, použije tedy Sunova obratu i poučení, ale jejich

smysl změní. Soustředuje všechna providle důsledně ne sebe jako
závszky básníkovy price, protože básník musí být neSL.iřitelný

především k sobě• Kolářovs L..orá1kc Je JedmczncčnějLl. a přísneJE:l.

nez Sunova, Je zce1 a poc řízens

vyf::21.lllu -"mravnímu

zákonu '' e zakc-

núm poezie e nepř-ipouĚtí využití lstí a oklik tak, aby byly v
rozporu s posláním poezie a básníks.

^^tuá hlE:va, kterou lListr Sun včnuj e fiíp::avél!Il bitvy, zlom
kovitě vyjsdřuje požadavky na výzbroj, zásobování, rekvírování

zásob, na jímání zcjatcú a na rychlost střetnutí. Tečy se Kolář
Sunem pouze inspiruje e využívá především fcrmy, cle i tu přejí
má ve^lmi volně - podřizuje ji vyslovení vlsst.ích zkušeností a
pravidel. Kclář-uv oddíl o příprevě básně je r.:nohem celishějěí

než Sunův, a teké rczsnhlejší.
Jestliže Sun říká; "Ostřílený vojevůéce tevymáhá cruhé výzvy

ni třetího vypravení zásob požaduje. Z domove si Vfze zbroj 1
strůj, leč v poli žije z nepiítele. Tek výživu svých vojsk vždy

zejištěnu

má",

Kolář proklamuje jinou morálku: básník nclliůže žít

na cizí účet, poezii musí dft v[e epckaždé znovu.. "Ostřílený

básník si nenechává nic v zčloze pro přiětí báseň/ vyčerpá a

- 9 saroozřejmě 'dá vĚe co má/ a co může dát/ Kdyby mu zbylo jediné

slovo/ jediný zákmit myšlenky/ ví/ že toto slovo e tento papr
sek myšlenky/ bude znemenet pro báseň zkázu/ Ví/ že tok uspíší

její konec/ Pro první "IH"Š má k dispozici celý svět i vesmír/

pak žije sám ze sebe a ze svého Boha/ Tak se nemusí bát/ že bu
de muset brát od jiného."
V zákledním se z:.rrvnost Kolářova básníke od Sunovy morálky oa-

liĚuje: vždy odn.ítá jít snazšípohodlnější cestou, odri..itá vyhýbat

se nebezpečí, ale naopak vyŽEkmje, eby básník usilcvel o neóo-

sažitelné, aby pro ně poó.stupovsl jakákoli rizika. Jestliže Sun
račí: "Vyhýbej se plnému

s

silnfmu, uč.eř na slabé a prázciné"

protože chce dosáhnout vítězství co nejsnáze; Kolář naópak po-:žaduje: "Vyhýbej se tupému e prázdnému/ udeř na ostré a plné."
Význruny jsou ovĚem u Koláře preneeené, prázdné s plné má ve
vztahu ke Kolářovu předmětu jiný význam než’u Suna, a jeho zé-

měru lépe vyhovují jináopozite, jež prázdné a plné provázejí užije teay opozit tupý a ostrý.

Básník je Kclářovi člověkem s větší vnitřní očpovcdnoetí a
také s větěí vnitřní svobocou než válečník. "Vojevůdce je pilí

řem státu", říká lúistr Sun, "Básník je pilířem lidí" neproti to
mu prohlašuje Kolář. Sunův vojevůdce "rozkaz.od vlEdeře přijme",
zetímco pro Koláze "pravialem básnění je/ přijc;.out rozkaz od se

be sarui." Sunův stálý zřetel k orr’anizeci, státu a k vlecaři
Kolář zássdně a všude nshražuje zřetelem k jedinciť o6povtdností básníka k.člověku. Vojevůdce je spjat s vladařer, básník na
opak a lirud.

Jinde Eolář parafrázuje tak, že si vúbec nevšímá Sunovy
morálky ani nepřevrací jeho ztsadu udeřit na nejslabší místo,

nýbrž nad Sunovým textem vytváří •svébytný obraz jillffho dosahua
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"Fostupujexne, aniž čeliti nám může; neb ude^říme vždy tem, kde

je prázdnota." /Sun/ "Zpíváme/ tiniž nám může kdo bránitunebot-

r

vnáěíme Flove ten./,kde je tic.:-.o." /Kolář/ Básník a ticho ce
pek ve skledbě ozývají častěji Jnvyrvat tichu první verš"/.
Zde je nejvlsstnější způsob využití Sunova textu: užití
výroku pro jiný účel., užití textu v jiném smyslu. "Tož pravi-,.:,

dlo věz spolehlivé o hrezených měst obléh^^: obléhejme, když

jiného nezbývá." /SUn/ "Spolehlivé previdlo pro kcĚóého píší
cího/ jenž necbce zůetet poslední:/ líšeme když jiného nezbývá."
/Kolář/ Všimněme si, že Sunova obměněná formule nemá u Koláře

tek čoelovný význem jako v předloze, ele nese význam obrazný.

Tento způsob parsfráze je nejčosteji užit u vyslovení zl.sad bácnické práce, jejichž fcrmulace jsou Sunovfm textem pouze

podníceny, ned přodlohou a na jejím pozadí Kolář veae vlastní
úvahu. Nad větou ze Suna "lJev:. ecej se k zpiieobu boje. kterýž

ti vítězství zajistil, evšek měň svá rozhodnutí podle rozmcmi-

tosti pobmínck" Kolář vyslovuje zásady, které míří k podstatám,
vyjsdřuje je ne tak obecně s lakonicky: "Nikdy se nevracej ke

způsobu tvorby/ kterým jsi něco dokázal/ Měň pohled nazírání/

nebot podminuje-li krásu věčnost/ podminuje ji i proměnlivost/
^vĚ2k věčnoEt poetične/ s proměnlivost m&tična// Věcnost nezna

mená být bez dějin/ proměnlivost není jednou život a po Oruhé
sn:rt/ ale jednou hudba( po druhé obraznost/ jednou skutečnost/

po 6^ruhé mystické /Jen jedno vždy - óěj!" Tři důležitá, Gle

přece jen praktická prsvidle Sunove: "Hatí tedy^ že ermáoa bez
vozetejstve je ztracena. Bez spíže je. ztracena. Bez základny je
ztracena" nehredí Kolář obecnými zássdami poezie a po nich za

hrne čtenáře sprškou obr6zných pravidel bésnické prácě; v nich

15
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I
jenom občas slovem pro^Mitne Sunova inspirace.

Na Kolářově textu je zsjímevé, jsk dokáže vzít óo- svých
služeb cizí te;:t a jenom nepatrným zásshec ho proměnit, i to,

jek dokáže vyprázdnit cizí fortu e nsplnit ji vlEstním textem.
V tomto případě /jde o celiEtve strofy i o.cele semostE tne, caoti skledby, například o hlavy 9 a 1.3/ hledí, aby součástí vlestveln:i

ního textu byly rafinované odkazy k Sunovi, ozvěny' obratů
i obrazů. V t.eti hlavě Sun stanoví zákon válečného umění:

nviastní stát celistvý ned zpustošenou říší, vlestní vojsko ne

porušeném. 0 Kolář zákon básnického umění vyjadřuje úplně ji
žným teztem: "Stát pevně na vlastních nohou/ zstím co všichni se

nsvzájem

poapírají/ jít cestou kterou se nikdo neodvážil dál•••"

Je tu nápadné hlavní slovo, které se objevuje v prvních větách
obou autorU: stát. U Mistra Suna jde o substontivum, u Koláře

jde o slov€so. Na první pohled je to ozvěna Su.nova textu, ale
jak příznakové je užití slova I Sunův prvotní zřetel k státu je

i tedy proměněn v Kolářův dúrsz na inéiviéutlníťstát

ne svých nohou*.*

prvně.

Rovněž druhý verš protiklad jedince a organi

zace jenom prohlubuje: "zstÍit co se vĚichni navzájem podpírají".

Kolářova jezyková hra s význer;.y pokračuje dál: po Elovesu stát
následuje sloveso jít /"jít cestou kterou se nikdo neodvážil
dál"/, po něm sloveso být /"být neomylně jiný než druzí"/.
Jinde Kolář užívá Sunova obrezu, ale převádí ho z konkrét

ního hmotného světa /"tok rozvodněné řnky" / dq světa umění
.
/"tok krácy je rozvodněn"/. Su.nův obraz bitevní vřavy, v níž
-

{

je voj poaoben kouli se u Koláře cění v obraz měsíce. Záměnu

.koule ze měsíc diktuje potřeba jemněji vyslovit složitcjĚí významt "Když se báseň vydá na pochod k lidským srdcím/ podobá se

měsíci/ jehož jedna ěast zůstane nejen lidskému oku navždy skryto".

16
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Parafráze východní formy se v Kolářova skladbě objevuje

i v místech, pro která bychom v Mistru Sunovi c.arně hledali
předlohu; Kolář parafrázuje ťorffiu i ducha čínského básnictví.
''Báseň otvcřená j eěním tahem/ je básní jednoho tshu. ” Sunův
praktický e instruktivní zpúsob poučení se projeví u Koláře

v ''čínském." návodu jek nepsat báseň:

KOyž se ti povedlo prvních deset veršů

Ě;:rtni poslední
a zkus vyjádřit devíti cos nsrsal deseti
Uvic:íš že jich stačilo osm
Tok pokračuj
e škrtej vždy o jeden verš víc

To znamená:
P=i prvních deDeti jeden

Při d^ruhých deseti dva
při třetích tři etd

•

sž čojdeš k leviti Ďkrtnutým veršům
V příští desítce škrtni’ opět jeden verš e pokračuj

Potom bude tvfm cílem nikoli psEní

ale práce

K tomuto způsobu práce s textem Kolář nebádá znovu v novém
Epiktetovi. Zati.J:r.co v tem.tu ilistrs Suna o básnickém umění vytvá

ří

vlastní variáci ri.a čínskou for!úu, v Novém Epiktetovi k. vyslo

vení obdobné myšlenky jek má básník zacházet s_ básněmi před uve?

řehněním využívá psrefráze východního způsobu hubení potkanů.
Ze třinácti parefázovených cástí Sunova spisu je ve vztahu

ke Kolářovu tematu bezesporu nejdisparátnější hlava poslední, vě

12
novená zvědům e špehům. Vledsřova moudrost, prozíravost se po

dle Suna promítá do dobře pracujícího systému patera zvědů. Sun
je v závěrečné části otevřeně pragmatický: "Ni kroku bez zvědů

neuděláš", Jen ten vpravdě osvíceným je vladařem, jen ten mou

drým je vojevůdcem, kdo nejbystřejších hlav k službám špehounskýl!l užívá. Takto nejskvělejších cílů dosáhne.11
11.ni tsdy Kolář na svůj úkol nerezignovsl, přetvořil tuto

část bez ohledu ne její původní téBa v blseň, jež forJLuluje rcli
osudového v poezii. Pokud naplňuje Suncvu fcrreu, '.ek no místě
zvědů a špehů u něho stojí vtóy osud. Citovaná Sunova zásada
zní pak v Kolárově te:::tu takto: "Osvíceným básníkem s moudrj-111
em
umělcem/ je vprevdě ten/ kdo nejlépe dovede čist/ z nejtajnějtích
znamení osudů/ Tak oe dopátrá největších tejemst,z[ tvoření/ nebot

mu k tomu pomáhá sám život". Vztah k tomuto teffiatu zvědů má sou-

vislozt s Kolářovým požadavkem ncsloucbání a předvíčavosti /"zís

káváme ji hlevně z'lidí, kteří znají mýtus svého živote/ proto
nasloucháme osudu"/.

Osou závěrečné části skla6by je mýtus a osuC: "Mýtům přikaž
sby vydaly svědectví/ osudu přikež aby vydal znamení11. Jinde:

"Básník ov8em musí znát Úkoly pěti osudU/ Když jimi skutečně
důkladně pronikl/ vrhne je jako rukevici v tvář snu/ však nikdy

nezapomene/ že jeho místo je vždy no straně živots". Fo těchto
verších násleCuje velkolepá básnická zkratka pohledu do dějin

poezie:
Za starých čssů

když mýty ovládaly nebesa
dlel Homér na zemi

Když Dente zpřístupnil ráj
nebe se zalidnilo

Země zůstala pustá a tma byla ned vodani

.

18
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Potom se vznesl Shakespeare

Pak už nebylo básníka bez velké autobiografie
nebot život každého mezitím došel předurčení

Psrafrázování sterého textu a využití jeho kompozice a sty
listických figur si Kolář nesteví jenom jsko zajímavý formální
Úkol. Srovnáním parafrázovaného s parsfrází vyplyne souvislost

některých vlastností Sunove textu s povahou Kolářovy poetiky r

često využívaná enumerace, vypočítávání vlastností, zásad, pravicel, pojmenování, stálé opakování formulí a rétorických fÍGur^
I když v jiné rovině, přece od savého počátku Kolářova poezie v

sobě zahrnuje enumcretivnost, liraničnost, rétoričnost jako pod
statné principy tvárné i významové; jimi směřuje k monumentalizeci obsahů.

Ze základních postulátů Mistra Suna o básnickém umění není
těžké vyčíst básnickcu zkušenost, umělecký a mravní postoj Jiří

ho Koláře. Objevují se v básnické par€frázi všude a zřetelně uka
zují k nejzjevnějším vlastnostem Kolářova díla: "Nesnáz těchto
pohybů je ve změně chaosu' v obřad /a všednosti v slavnost",

"Když pracuješ s volným veršem/ bud jedinou tvou starostí při

svojení orální tónece zpěvu a mluvy".

,

Za pravidly z citovaných veršů - zcheosu obřad, ze vĚennosti
slsvnoEt - stojí Kolářovo básnické dílo čtyřicátých lets Limb

e jiné básně a zejména ódy a variace, jejichž Ódičnost provoka
tivně propůjčuje všednímu vznešenost., Orální tónace je vfrezným

znakem jazyka obou jmenovaných sbírek a po nich pak zvláště hrů
v roce.

To, že Jiří Kolář ke své reflexi o základních věcech básnic
tví zvolil psrsfrázi cizího„ dvaapůl tisíce let starého čínského
textu, strhlo na sebe pii vyjití sbírky hlavní pozornost a zastí-
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nilo souvislost skladby s dosavadním dílem. Skladbě byla pocito-

vána jeko výlučná záležitost, ečkoli právě pochopení dosavadního
Kolářova díla nejlépe pomáhá správně pčečíst a zařadit do něj
Mistra Sune o básnickém umění - s s ním celý básnický triptych -

a také správně přečíst jeho <lcbový apel.
V Kolářova tvorbě čtyřicátých let jsou pérafráze a citace,
na nichž je později zcložena výstsvbebistra Suna, Nového Epik-

teta i Černé lvr:v, nejen naznsčeny, ele již vypracovány. Nápadnost
a jinakost Mistra Sune spočívá vpodststě jenom v ton, ne parafrá

zovaný text je cizím literárním dílem, zotím co doposud jsme se
u Koláře setkávali s parafrázemi vlastních textU a s citecetl

anonymních výroků a heverů.
Už ódy 8 veriece nám poskytují klič k pochopení jak záměru,
tsk tvárného principu Kolářových skladeb o básnickém umění: roz
ličné variace stejné látky odkrfvají mnohovýzn^emost obsahů uvnitř

jednoho jevu

6

jejich V3ájen:né napětí. Už v ódách a variacích

se setkáváme se zásadní proměnou veršů, vytvcřenýcb z téměř stej

ných slov jenom tím, že básník ve variaci mění znaménka:
a/ Anděl zpíval: Teto země
Toto moře s tímto nebem

Holič pravil:

Jsou tvé!
Poslední okamžiky čekání
Nežli někdo vstoupí a zvolá:
Ránol Je ráno, milujme se!

b/ Anděl zpíval: Tato země, toto moře s tímto nebem
Nikdy nebudou tvé!
Hclič pravil: Celá věčnost nás dělí
Nežli se někdo odhodlá zvolat:
Je noc, Noc, pomstěme se!

,

Teto veriace básne Mosazné talíře ned vchodem vlají a blyští,

pozitivní a negativní protějšky stejného textu, ukazuje ke způsobu,
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kte^rým je později nepsán Mietr Sán o básnickém umění. To, že jed
nou jde o variaci vlastního textu a podruhé o variaci textu
cizího, neruší totožnost bátnického geste. V óa&ch e veriscích

jeko později v Mistru Sunovi Kolář podnikl pokus odkrýt v hoto

vém textu jiné významy. Vztah citované básně k sunovské variaci
je nápadný, ele nikoli výjimečný,Mosazné telíř-e nepi-edstevují

j€diný experiment, který pozdějšímu triptychu předchází. Všechny
v<risce míří k témuž e zkoušejí aktivitu jednotliv,ch složek for

my. Dvě variace básně Ten krásný neslcuchá tomu ošklivému zkouše

jí, co způoobí stylistické pos^uny uvnitř Etejných obrazů, - Zfue-

na zákledního stylového ladění, jazyková redukce s jiné uspoř&dá-

ní veršů. Ani bez nich by

patrně později nevznikle dokonclá, ja

zykově rafinovsná variace cizího te:;:-tu, jakou je 1.:i8tr Sun o bás

nickém mění.

Variace a parafráze se objevily na sarném počátku Kolářovy
básnické dráhy a oa té doby jsou nedílnou součástí c€lého jeho

umělecktho díla. V Rocích s dnech, prozsickém deníkovém protěj
šku sbírky Dny v roce najdeme vsrieci na Dostojevského výzvu

Líbejte zemiI jako výraz Kolářovy sdoroce zakotvenosti života
a bezprostřednosti vztshť.: "líbejte více zemi, líbejte, vejděte

do sklepů, rozmetejte dlažbu, odtrhněte kůru esfaltu, je tam zem,

utírejte si po každém jídle rty ručníkem země, drhněte pokožku

svého srdce a čistěte 4uši kErtáči země, koupejte se před kGždou

nocí ve vodách země, budte čistit Ne, nikdy nebylo prolito tolik
krve, zoufalství a lásky."
Nade vším poznáním a poučením o básnictví, o jeho pcsl^án.í,
o jeho technikách ýje v Kolářově Mistru Sunovi étos. ttos tak ab

solutní, že v době, kdy poezie byla ponižována a ponížena na roli
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nese odpovědnost básník sám - z mnohomluvnosti, nerozvážnosti,
zmetku, sentimentality, mesiášství, je Kolářovi právě služeb
nost nejvřtší pohromou: "Služebnost/ je hniloba srdce/ začne
prodejností/ končí udavačstvím".

V JL.ravnosti tkví neerr.louvavost Kolárových příkezU: "Kcyž
ti velí psát Poezie/ nesmíĚ ustoupit/ i kdybys měl stát proti
celému svčtu/ KVyž ti schází j(.jí rozkEz/ nepiš/ i kdyby tě o to

žádslo celé lidstvo". Básník s tekovou morálkou "vrhá své verěe
tem, ockud není úniku11, p: otože ví, že "jen báseň uvržená tváří

v tvář zoufélému nebezpečí/ může rozhodnout o poezii nebo vreanosti", protože ví, že "je přirozeností básníka jít zouťale ze
svým/ bojovat do poEledního dEchu/ a kéyž nic jiného nezbfvá/

poslušen utrpení/ vyrvat se ze cenu oka za oko".

Kolářův bésník musí počítat s tím, že buce nepohodlný, že
mu nebudou lidé chtít naslouchet a že musí mít sílu řídit se
zásedou: "mluv/ když Likdo nepoElouchá/ když kyne nejmenĚí ne
děje". Tsk sbsclutní postoj znamená, že básník obětuje poezii

život: "Když nenasytíš své básně Vl6stní krví/ vyssají se na
vzájem a zajdou/ Zdechluiy básní jsou stěží k užitku/ Nepozne-

menáš-11 je vlastním osudem/ poznamenají tě svým/ a pspír často

elouží podivným věcem"»
ttos spojuje Mistra Suna o básnickém umění s pokrečcvéním

úvah o poezii, s Novým Epiktetem. V nšm je požsdsvek odevzdání
se poezii e mrevnosti vystupňován ež do krajnosti.-

Záklední téme obou knih je stejné, Nový Epiktet, je jen mo
difikuje: téma je zde zaměřeno k problemetice modernosti v po

ezii. Kolář se opět obrátil pro inspiraci ke klasikovi, tento
krát k filozofovi řecké stoy ť k Epiktetovým Rozpravám a RUkověti.-
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Vztah k Epiktetcvi je mnohem volnější, než byl vztah k Mistru

Sunovi. Mistr Sun nabídl kompozici skledby, text, v jehož vě
tách a obrazech Kolář odhaloval své význerr.y, Epiktet Kolářovi
poskytl především základní gesto, s

líž

se zkuĚený učitel

obrací k mladšímu druhovi.

Rozdíl mezi temstem Kolářovým a Epiktetovým není tek veli
ký jako byl v případě pErafráze Bunova spisu o válečnictví. Pa-

redo:r.ní pii torr. je, že vazba na Sune byla užší, ělo o přímou vez.-

bu ne text, o jeho proměnu parafrází, a vztah k Epiktetoti je
nepřímý, spočívá spíš ne některých postulátech filozofovy etiky.
Jednotlivé Epiktetovy rozprevy o věcech ;ivots jsou jenom jakým

si pozačím Kolářových samostatných rozprav o věcech moderního
umění.

Epiktstova filozofie stoicismu zaměřená k životu a k pra:r.i
poskytls Koláfovi řaau možností. PředevĚím je to Epiktetovo roz^

dělení věcí na ty, které jsou v naší moci a na ty, které v

ní

nejsou, přičemž v prvních spočívá pravá h dnota, a ty Cruhé jsou
pro Clověke bezcenné*. Dále jeho entinoffiie dobra

2

zla, které jsou

závislé cele na ncší vůli,., společenský zřetel jeho myšlení a čin
nosti, jeho nesobecká morálkapokora ve vztshu k Bohu, která vy

chází z poznání, že vše se děje z vůle Boží.
Zde jsou styčné body Epiktetovy a Kolářovy filozofie. Odtud

také v Novém Epiktetovi vychází Kolářs Božské u něho bere ne sebe
podobu Poezie; one rozděluje úkoly a role: "Pamatuj žes hercem
v představení které volí poezie/.«»/ Určí-li ti roli chudého/

žij jeho osud důstojně/ Stejně jako úlohu vzbouřence vyhnence

umělce pána občana/ Jedinou tvou povinností je hrát postavu do

konale a bez poskvrny/ Ale vybrat náleží jinému"»
Nejblíže má Kolář k Epiktetovi v pojetí vnitřní svobody člo-

Oo

t
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věka jako nikdy nekončícího procesu osvobozování, kxeré se děje
uskutečňováním vlastního úkolu v tvořivé práci. "Což jsi mnoho
krát neslyšel, že se musíš zcela zříci toužení a omezit ee jen

na něco dobrovolné, vzdát se všeho, těle, majetku slávy, knih,
W

_

v

hluku, úřadů i odporu k nim? Ifobot at se přikloníš kamkoli, rtal

ses otrokem, podřízeným, obklopen překážkumi, poCroben nucetí,
zcela závislý na jiných." Dále: "Jedna cesta k blahu /to lliěj
stále na r..ysli, ráno, ve dne i v noci/: vzdát se vtcí nedobrovolný^:

nic nepokládat za své, svěřit vše Bohu, náhodě, ty dva udělat dozor

ci nad životem, které ustanovil i Zeus; sám se všsk zabývat jen
jednou věcí, svou vlastní, prostou překážek, ne ni vztahovat
všechno čtení s psaní e slyšení."

Kolář však nesdílí doslove aůrsz na hodnoty, které spočívají

v UEilováhí o to, co je v neší moci?, zvláště pe.k nesdílí dráhou

část Epiktetove postoje: co není v naší moci, je bezcenné. Epiktet rsdí neptst se na to, nač nemůžeme čekst odpověó: "Zeptáš-li
se však Kdy dojedeme do .Athén':- je po tobě veta. lJebot tato touha

nesplněná učiní tě nutně neĚtostným, splní-li se, ješitným, pyě-

ným na to, ne co být nemáš. Naopak, bude-li ti zabráněno, staneš

se nestastnym, ježto se octneš tam, kde jsi být nechtěl. Odřekni
se toho všeho.n /Epiktet, Rozpravy, přel. J. Hrůšs/

Epiktet za nabývtní vnitřní svobody plstí vysokou dsň, pro
moderního umělce nepřijetelnou. Kolář se s ním shocuje, pokud
se Epiktet ocříká všeho vnějškového, všeho, co odvádí od myřlení,
ale nechce už platit za svou vnitřní svobodu i rezignací na sny

a neuskutečnitelné touhy.
Kolář není ve své rozprevě o nic méně pi-ísný tam, kde orur.ítá

vedlejší zájmy o vše, co básníka zavádí od'jeho

úkolu, ale závis

lost na 'bm,. co mu přikazuje jeho Bůh r Poezie, je jiné povehy.
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Je v ní víc společenské aktivity a mCně pokory a fatalismu.
Vztah Kolářova Nového Epiktete k Epiktetovým Rozprevám je
vztehem vzájemného nepěti.

Už volba motta k Novécu Eniktetovi zdůrazňuje polaritu
tvorby: "V tomto okamžiku vzalo na sebe tvoření dvě podobyI

Vymezenou a nevymezenou/ Zjevnou a utajenou/ Vyetižitelnou a

nevystižitelnou". Z__ ltistra Suna vfue, jaký význare Kolář přikládá
tajemnému a nevystifitelnémuf?Čím hlouběji vnikneš co tohoto neználr.a/ tím víc k tobě přilnou tvé verše" /•••/ "Když se octneš deleko
v srdci tajemství/ poezie bude stát s tebou", a víme také, jek

tsjernství střeží: "Básník bučiž mlčenlivý/ eby něco poezie za
choval v tajenstvi."

S Epiktetovfrm požadavkem, který jsem citoval výše, se Kolář
vyrovnává hned v první části skladby. nejprve charakterizujc, co

je a co není v naší moci: "Některé věci poezie jsou v naší moci
a některé nejeou/ V naší moci je ussuzování vůle touha a mlčení/
To jsou neše dsry/ V naší moci nejsou slove krása osud ocenění/

Všechno co musíme stvcřit a čeho být příčinou". DE.:le:i sloka při
náší jiné ocenění, než k jakému bychom čošli, kdybychom se drže
li Epiktetaz "Co je v naší moci je chatrné a otrocké nejisté zvra-

titelné a druhotné/ Co není v naší moci je svobodné nespoutatelné
nepostihnutelné neomezitelné"r. A odtud vyplývá i Kolářovo odlišné

pojetí tvůrčí svobody: "Přijmeš-li darované za podstatné/ A co

máš stvořit za vedlejší/ Padneš do zmetku nesnází zármutku/ A
budeš si stěžovat na lidi iBoha// Přijmeš-li děrované za přiro
zené/ A co máš stvořit za smysl vůbec všeho/ liebuceš nikdy otro
kem a překážky
si budeě klást sám/ Nebuceš
nikomu nic dlužit
“
*
před nikým smekat/ Nikoho vinit soudit ani přesvědčovat/ Budeš

nezranitelný a užitečný"., Ještě zřetelněji Kolář formuluje pod-
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stetu básníkova úkolu v opozici k Epiktetovi v 19. části sklad

by: flLeží-11 poCstata poezie v tom/ Co není v naší moci/ Čeho se

musíme úporně a často n.erně domáhat/ Re.má v

ní

místo závislost

'

podřízení/ 4 snadná koupě/ Nýbrž svoboda e zál:cnitost//K tomu

vede jen jedna cesta/ Opovrhnout vším co není v moci a z moci
poezie."

Jsn:e ovšem jenom u otevření hry, básníkova nezrQnitelnost e

užitečnost není zadErmo. Přísnost Kolářových požséievků na poezii,
jak jsme ji znsli z Mistra Suna, je v Novém E-niktetcvi snad jettě

nesmlcuvevější a vztahuje se ještě více k básníkovu cherakteru.
/"jaký postoj zaujmeš k životu/ tekové bučeš psát básně"/ Podobně
jako Epiktet, žádá Kolář na báEníkovi "na mnohé věci zapomenout
a caleko víc jich zatratitn, nechodít "s postranními úmysly".
"Budeš-li žádat cokoli jiného ^mimo poezii/ Můžeš to dosáhnout

ele nikdy nedos^áhneš poezie/ Protcňe ta nechodí stejnou cestou

s něčím/ Ona je volnost o blaženost". Znemená to něco podobného,
co je u Epiktets "prtce se zřetelem k vedoucí stránce osobnosti",
ztotožnění s tím, "co chce Bůh, abych nyní člělsl" a vnitřní svo

boda, kterou teková práce člověku poskytuje.
Nad_Novým l:.niktetem paola zmínka o Kolářově uměleckém sristo-

kratismu. Spočívá piedevĚí.m v tom, jaké post2vení přisuzuje poezii:

v Mistru Sunovi mu poezie Z8Etupuje nejvyšEí stetek Člověka, pEn-

ství živcte e smrti, v Novém Eniktetovi je ztotožněné s Bohem
/"Vězí v podstatě poezie vůbec/ že se k ní musíš chovat jeko

k Bohu"/, od ní básník přijfuá rozkazy, jeko je u Epiktete :filozof

přijímá od Boha. K výlučnoEti poezie se Kclář nestýchá pou-

kazovet přímo. V Mistru Bunovi čteme: "Umění není dokonelé/ je-li
přístupné komukoli", jindea "Dav neporozumí/ hloubce záměru vy

užití umění druhých/ kterým jsi dosáhl svého/ nebot soustředěné
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harn.onické sniní/ a vniknutí do myšlení věcí je filu odňato/ Nena

jdeš nikoho/ Kdo by neviděl démoničnost dosaženého/ Nikdo však

nepochopí/ jak jsi svého ll.mění nabyl". V Novém Epiktetovi jde

,

Kolář ještě dál: ''Není-li v ci.liónu lidí jeden básník/' Ani mili

ón lidí nestvoří báseň/ Proto je poezie tak blízko jedinečnosti a

svobodĚ/ a dav výrazem všednosti a násilí". Uvedené verše nás ne
smějí mýlit, pssl je oprE-vdu Kolář, básník plebejského demokra

tismu, jak ho nezval Jan Grosmann. Už v_Mistru Sunovi jsme ei
všimli, že Kolář na IÚsto organizace a celku vždycky staví jedin
ce, a lidstvo je mu možnÝm Člověkem. V básnickém eseji Hles očí,

kterým uváděl monografii foto&refá Mircsleva Háka, vyslovil hu

manismus a antropocentrismus svého pojetí krásy jednoznačně:
"Skutečnost same o sobě nemůže být krásná bez doteku lidského

osudu". Básník, o jehož demckretisrr.u nemůže být pochyb, si múže

dovolit vyjádřit bez obalu, co se jinak necluší říkat.
Nejóe tu o změnu názoru, Kolářova poezie nikdy neapostrofo-

vsle sbstraktní dev, jako to činila osciální poezie prvních dese
tiletí to.boto století. Kolářův mýtus ksžčodem:ího, všedního spo

čívá na jedinci, na jeho jedinečném oeuau /vztah k Mastersově

Snoonriverské sntfologii je bytostný i programový/, áojí na re
álném zážitku a jemu propůjčuje velikost, naprosto postrádá zna

ky romantické idealizace hromednosti a davu. Aristokrctismus, o

kterém byle řeč, je jenom zdánlivý„ jde spíš o výraz absolutních
požadevků1. absolutních měřítek, která Kolář klade před poezii.
Artisn:.us, ne který se dalo usuzovat z některých veršů o před
nosti básně před skušeností /"básníka neznepokojují lidé nebo věci/

nýbrž verše", ovšem ne verše jakékcliť ukáže-li se být smyslem
básně něco mimo ruúění, Kolář přikezujei "Nečekej a znič ji",
v Mistru Sunovi již dříve nepsal: "Když nedozrálo mýtické/ báseň
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k neprostému soustředění k tvorbě a znemená požadavek žít e vní

mat skrze poezii. Stejně přísná kritéria, která pletí pro poezii,

platí i pro básníka. Kolář sice, na první místo klade výpověd,
mít co říci /"Pracuj a neohlížej se ne nic/ Musíš napřed říci
kdo jsi a co Uillíš/ Všechno ostatní přichází potom", "Zsčni svůj
úkol od verše/, ale zlroveň neustále zdůrazňuje, že básník nedo
sáhne ničeho, pokud se zcela nepodřídí zákonům poezie i jejím

• rizikům.
Plebejský základ osobnosti Jiřího Koláře není píDrušen, Kolář
nezaporeíná, že "moderní poezie je sestrou svobody e rizika/ A

všechny tři jsou dcery vzpo^uryn, že je ’'jádrem osudu moderní po

ezie protest". Ví, že básník se musí oávážit "vzít ne Eebe opovr
hované’,*

riskovat, že bude nařčen "z pošetilosti a bláznovství",

že bude "vyhnán do ulic a přinucen do blázince nebo vězení."
Absolutní požadavky na poezii kontrastují - podobně jako

v Mistru Sunovi - s duchovním klimatem doby, v níž Nový Epiktet

vznikal, konfrontace je tu vyjádřena tentokrát přímo: "Pomysli:
kolik ohnutých zad a jaké století papíru s vykasanými sukněmi!"

Jinde, "Ale chceš-li, abych neviděl že styk s poezií/ jako tlu

močnicí nejlidštějšího/ Je ztracen/ Když je ao:ysl slov předepsán/

Míra kráEy úředně stónoYena/ Umění hodnoceno v podatelnách/ A
strážci řeči se rekrutují ze strážců pořádku/ Chceš abych nevi
děl/ Že potom se mouka mele z novinového obilí/ Víno lisuje ze

sádrových hroznů/ A med sbírá z vyfotografovecych květin/ Jamatuj/
Čím méně poezie tím víc papíru".

Adprece poezie a etika tvorby a života spojují MistriSune,
o básnickém umění s Nc.vým Epi\etem v jeden celek* Co je nevzájem

od sebe odlišuje, vyplývá jednak . ; vazby na díla, k nimž odkezují
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a z nichž vycházejí, jednak z proměny tematu. ČÍliská přečloha
ovlivňuje Kolářův text ve smčru ke gnómičnosti východní filozofie,
k tradiční obrazové faktuře východní filozofické poezie. Je zeji-

msvé při tom pozorovat i jak se Kolář přetvcřením Suncve prozaic

kého textu v básnickóu skladbu přibližuje ve výrazu i tvsru bás
ním Leo-o', který ostatně- Etojí v základech tradice, z nichž vy

růstá i Mistr Sun. Epiktetův výkleCový a výchovný text clmrakterizuje vĚtĚí otevřenost a volnost formy, to více odpovídá požadav
kům ne výklad o moaerní, soudobé poezii. V Novém Epiktetovi

ne^í Kolář na formu piEc1lohy tek vázán jako byl v Mistru Sunovi.

U Bpiktete nejde o myělení v básnických obrazech, o nepřímá bás
nická pojrnsnování, s nimiž se Kolář setkal v Sunově spise o vá

lečném Uwění, Epiktetcvy výklady o praktické životní filozofii
se neléhevě obracejí k posluchači, chtějí ho přesvědčit, a

volí k tornu praktické p:ř-íklady. Vzdálenost mezi Epiktetovým tex

tem a Kolářovým veršem je wnohem větší, než jaká byla mezi před

chozí skladbou a její předlohou. Nzjdewe přirozeně v Kolářových
verěích echa z Epiktets s některé obrazy i některé pesáže rr.ají

prokazatelný základ v .i:.piktetově výkladu. Např.:

”Myslíš,

že

budeš móci tekhle žít a při tomii.lozofovst? Domníváš se, že mů

žeš takto jísti a píti, stejně se zlobiti, Etejně být nespokojen?
Je třeba mnoho nocí probdíti, těžce precovati, leckteré vášně pře-

máhati, rodinu opustiti, od otroka zažít pohrdání, od miDojdoucích posměch; ve všem újmu utrpět, v úřadě, cti i právu. Uvaž

to vše, a bude-li ti libo, přijd, chceš-li za tohle vyměnit du
ševní klid, svobodu a neohroženost. Ne-li, nepřibližuj se, abys nebyl
jako děti hned filozofem, hned zsse celníkem, řečníkem, císařovým

zástupcem. Tohleto se neshoduje. Musíš být jen jedno, člověkem

dobrým nebo špatným. Bud roueíš propracovat vnitřní vedoucí stránku
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své bytosti, nebo věci vnější. Buě seupřímně zabývat vnitřkem,

nebo vnějškem. To je počínání buá filozofa nebo prostáčke."
/Epiktet, Rozprav;:/ K tél,o části nezvané Do všeho srozvahou

se váže závěr 29. hlavy Kolářova Nového Epiktetai

moderní poezie se musí jevit cizorodou a nepřijetelnou
i vybranému ustálenému duchu
Jinek by nebyla, její moc léčivá
A za žádných okolností nemysli že je ti dovoleno včechno
s nepřijmout nic
Naopak
Budeš se trmácet a naffiáhat
Opustíš domov a můžeš skončit j2ko blázen
Opovrhne tebou i poslední slouha
k budeš pro smích a označen za zkaženého člověka
To rozvsž
Chceš-li toto všechno podstoupit
Dobrá
Ne-li tak se klid

Bud se spokoj' s postevením básníka
A měj za osud poezii a plň její zákony
Nsbo obyčejného človčks
A neplet se do čeho ti nic není
V této básni je Kolář Epiktetovu textu nejblíž, na první po

hled je zřejmé, co - kromě Epiktetovy etiky - Koláře upoutalo:
živý, mluvný, konkrétní a téměř současný text, živé gesto, epe-

lstivnost filozofických kázání. Kolářova básnická skladba tomu
odpovídá. Tvorbou obrezů více vyrůstá z dosavadního díla, než

tornu bylo u Eifmtrs Suna o básnickém umění; umožnila to ona vol
nost Epiktetovy forrey, její vzdllenost básnickému tvsru. V MiEtru

Sunovi jsme si všimlli, jak drobn^ými jszykovými porn^uny Kolář začleňuj\
obrazy a pojmenování z čínského autora Co svého představového světa.
V Novém Epiktetovi je to ještě výraznějěí, i když přípBdů je pod-
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statně méně, protože vazba ne předlohu je volnější. Kolář zesi
luje morální petos svých požadavků rovněž često jen jazykovými

prostředky. Epiktet řekne: nepřibližuje se, Kolář poručí: klid

sel Epiktet postaví před svého posluchače nesmiřitelnou elternativu: bud anebo, buct bučeš filozofem nebo prostáčkem. Kolář

je agresivnější, postaví stejnou elternativu, sle toho, kdo ne
obstál, vykáZe z chrámu ven e neplet se 60 čehi.ti nic není.
LlpUscb , jskj-m takového nehodného člověka degraduje, vclba obra

tů z hovorového jezyka, jichž př-i too užije, má hodnotící povehu.
Epiktet miuví o pohrdání otroka, míra u Koláře je o to větší, že

nepohrdá sluhe, ele poslední slouha.
Co nejvíc Koláře s Epiktetem spojuje, jsou vlastnosti teztu,

vyplývající z určení: oba se stále obracejí k posluchcči. Proto

je^text obou autorů tak naléhavý, výklsd neplyne souvisle a klid
ně, stále se v něm užívá jako základní figury dotírající otázky,

jež burcuje posluchačovu aktivitu, otázky jdou jedna za orubou,
v celých sériích. U Epikteta jsou odstEvce, v nichž ner.:.Í jediná

věta bez otezníku. Agresivita Kolářova je větší, ele je vyjádřena
rafinovaněji, je víc ukryta v textu. Čcstěji než otázkami proje
vuje se v požeosvcích a příkazech.

Zdrojem Nového Epikteta. není Epiktetův tezt, Kolářova a6re-

sivite je Týrezem protestu prcti rezignaci básníků ns vznešený,

božský cíl UU!Ení, proti úpedku morálky moaerního um6ní /" ••• bez
čistoty a svobody/ slova sari:a oč.mita jí vládu nad krásou/ Tajem

stvím osudem"/ proti degeneraci básnictví.

V závěrečnéI třinácté hlsvě mistra_Suna_o básnickém. urění
O osudu Kolář ukládá báEníkovi číst z_nejter.:..nějších znamení
osudů a určuje .mu jQbo níeto tam kde je živoť nejkrutejší /. •• /
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s těmi jejichž život je nejkrutějĚí. Ve sbírce VršovickÝ Ezop
se k tomu vrací jednak uveřejněním zkrácení verze Čerrié lyry.

jednak oddílem Česká suita. V :Dovětku autcra k celé sbírce se

ozývá morálka, vyřCená v závčru l'flistre Suna: "Vršc-vický Ezop

nepřekračuje hrsnici, kterou ae stále snažíc překročit, hranici
tíhy lidskéhorauku, tíhy věty! být tam, kde je život nejtěžší,
být s těmi, kci.o jeou odsouzeni plstit tím nejtěžčím. Toto pozná
ní mě snad také pohnulo k sestavení ČeEké sui tv.Když jsem přečetl,

co se přečíst dslo, piepaola mě eyĚlenka jít za tíru, jal',

vlastně byls skutečná vnější' a vnitřní autobiografie těch, po
nichž jsem při8el s tak bláhovými myšlenkami £ s tak trefným
osuaem já."

Černá lyre i České_siůta jsou, řečeno slovy eutora,^knižním
no<láním životních svěCectví, básnický-m umocněním autentických

výpovědí. Kolářův autorský zásah mimo proměny prozaické vfpovědi
ve veršovou strukturu textu není zdánlivě ž&dný. Ovšem: mimo pod

statnou proměnu prózy v báseň. Jakkoli_tvárným restem i etikou

postoje Černá lyra s Českou suitou^souvisí s Kistrem Sunem a

!.Q.-

vým E-;,ikte_tem,musime si problematiky přejímání cizího textu
všimnout poněkud podrobněji.

Mistr Sun o básnickém umění a některé sloky Nového Eoikteta.
jsou založeny jednak ne parafrázi cizího textu, někae věrnější,

jinde volné sž k úplné nezávislosti ns něm. jednak na využití
zku$eností s variacemi vlastních textu. Černá lira, která měla

s básnickými skladbami, v nichž Kolář reflektovel problec.etiku

básnické tvorby, tvořit trilogii, má oclišné téma i odliěný tvár

ný princip. Abychom mohli snáze pochopit povahu tohoto Kolářova
gesta, vrátíme se ne rozhraní čtyřicátých a padesátých let, do

období. které v Kolářově díle následovalo po sbírkách kry v _-roce
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Rokv v dnech. V té době Kolář napsal řsdu textú, které později

zaředil óo sbírky Prométheové játra. V nich najdeme klíč k pocho
pení Černé 1vr;y i České suit, i k lepšímu porozumění Mistru Sunovi

a Novému Epiktetovi.
Iía sklonku, čtyřicátých let si Kolář ncjt:ilněji uvědomoval

krizi lidských hodnot, vyrovnával se se selhiním a s č.egradecí

evropského humanismu, k němuž došlo za ť.ruhé evgtové války, procitoval obzvy o svobodné určení člověka druhé poloviny dvGcátfho

století. V závěrečné básni Dnů v roce čteme pře6znemenání těchto
obav: "Vezrr.i stát po státu,/ núrcd po národu,/ světadíl po světadí

lu/ a vezmi člověka po člověku;/ nikdy v dějinách lidstva/ nebyla
svoboda, ohrožena jako dnes".

V téže době Kollř Z8Č81 hledat svědectví osurlú člověka, hle^
da 1 J e v 1 i t era túře i v sutenticke: výpovsc.i neznámých obe í váš. lky
•

Přikládal jim miEiořáaný význar, vlestnú tvorba a vůbec poezie a

umění se mu zdily ve srovnání s niLi nedostatečné. Tady se zro
dila idea entolocie osudovosti, s ní souvisí pozdější její vari-

enta, myšlenka Černé lyry, aě;in ličs1:é noclosti. Tady se Kolář

zečíná zabývat myšlenkou posílit autentičnost čila tío, že pojme
cizí výpověd do svého textu.
Rozhodující okamžik, kdy se Kolář odhodlal přejmout cizí

text, eby ho učinil součástí svého díla, spadá do roku 1950.
Psel cyklus básní Rod__ Genorúv, inspirovaný Klímovou Skutečnou

uciálostí sběhnuvší se v lostmorté.lii a připravoval antoloc:ii

.osudovosti* ksm chtěl zařadit povídku Zcfie 1;elkovsk6 U_treti*

"Přesto, že jsem tuto povídku znal dile nez čva roky, znepokojils mne znovu, ale tentokrát tak siÍLn&t že jsem bez rozmýšlení
se rozhodl napsat, či cpíše sestsvit ze e:lov a včt povídky sané
báseň stejného obsahu- Byl to pro cne zprvu jen pokus, jak jsem
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schopen zmoci cizí námět." Báseň napsel, učinil z ní druhou část

Rodu Genorova, a třetí část skladby vytvořil kolážováním obou růz

norodých textů.

.

V ooslovu k rodu Genorovu podal Kolář o tomto kroku svědec

tví,

"•••

jeĚtě nikdy, za celých dvacet let, co se pokouším psát,

jsem se nesetkal s tak zoufalým stavem nedůvěry k sobě samému.
Ne se svou nedůvěrou k schopnosti psát, poznávat vpravdě svět,
žít upřímně události, které se mně nejen vnucují, ele které mu
sím žít, vidět věci světa v jejich čistočistém světle věcí a

hledat v lidech to, co je v nich lidské, to, co z nich ještě dě
lá podoby obrazu božího, ne, té nedůvěry je vždycky až k zoufání,

ele nedůvěry k tomu, co mám nyní aelat / ••• / Jeitě nikdy jsem ne

pochyboval tolik o svém rozumu, srdci, duši, svědor...í, ffir&vnosti
a cti jako tenkrát."

Takto, a v takových souvislostech vstupuje do Kolářova díla cizí
text, cizí vJpověd a Kolář dlvá své umění do jejich služeb. S po
vídkou Žofie Nalkovské nsložil cvoji.m způsobem: nejprve obLežil

jádro její výpovědi a z něho vytvořil báseň ve volném verši. Na
šel při tom způsob, k němuž se později v Černé lyře a v České suitě,
vrátil. K druhému způsobu, jímž s textem Laložil, k proláži dvou

různých textd v jednu báseň, se už nevrátil. rento způsob rozvi
nul ež tehdy, kdy se mu podařilo to nejtěžší, co mlže mode:rní bás

ník učinit: vydobýt ne poezii nrávo odejít z jejího panství, kóy
*
se ocitl svou tvorbou za hranicemi verbální poezie.
Cesta k evidentní, autentické poezii, k nalézání poezie byla

nastoupena. Toto Kolářovo gesto, jeho oprávnění i hodnota tkví
hluboko v básníkově etice.

Záměr původní podoby Černé lyry. jejího úplného znění charak-

terizovol Jiří Kolář ve zmíněném dovětku autora ke sbírce Vršo-
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- JO vickÝ Ezop. "Původzú verzi Č€rné lyry uváděl Vihitmsnův verš: Nej

větší zázrak je v tom, jak mUže být člověk podlý. Celá sbírka mě
la být dějinami lidské podlosti, ukončenýrl svědectvími z konceritrsčních táborů. Nopřed jsem se pokoušel vtáhnout tyto výpovědi
do mlhy literatury, ale brzy jseo poznal nesmyslnost svého počí

nání e rozhodl jsem se ponechat jim jejich autentičnost. Proto
jsem také tyto básně nazýval sutentickou poezií. A proto bych si

také pi'tl, aby nebyly považovány ze nic jinfho /stejně jako zápiw

v

sy z České suity/ než za jakési knižní podání, nebot v těch létech
bylo mým největším přáním pomoci těm, kdo je zaznamenali, donést

je dál."
Přetištění závěrečné části Černé .lyrv a její osamostatnění,
když celek zůstal v rukopise, poněkud změnilo původní záměr sbír

ky’. Z óějin lidské podlosti zůstává jenom to nejaktuilnější - svě
dectví z války a z koncentračních táborů. Už v původní, širší ver

zi Vršovického Ezcne byla pozmšnena zaffiýšlená kompozice Černé lyry.

Svědectví z války e koncentračních táborů se dostala na začátek
a teprve od nich vedla Kolářova volba jednotlivých textů zpět hlur
boko do dějin. Od svědectví z domácích dějin přes Ko^rngoldova, Las

Casanova, Prescotova svědectví o otrokářství a jihoamerické kolor

nizeci, přes Flinia a Tacita až po zpracování Průškova textu o
prvním císaři dynastie C-in„ který Koláře zeujsl nepochybně tím,

že při kolonizaci jeho velké říše- zahynuly "celé národy přihnané

z nitra země", že "dal spálit všechny knihy" rcímo spisů lékařských,
zemědělských, hvězdářských a letopisů vlastního zřízení, i symbo
lickým koncem jeho panování. V závěrečné básni Černé lyry se pak
spojoval osud lidí s osudem umění a v posledních verších zaznělo

1 Kolářovo přesvědčení, že umění je dcerou vzpoury^
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Po uskutečnění tohoto návrhu
bylo popraveno 460 učenců že nespálili své knihy

KCyž císeř zemřel
vypukle vzpoura s hlavní město lehlo popelem

K osamostatnění závěrečného "válečného" oddílu "Černé lyry.

vedly Koláře pouze důvody ediční, eliminace Cvou třetin půvoCní-

ho textu nebyla autorovým záměrem. Fět básní z války však přesto
tvoří celek, který drží pohromaQě jednak téma, jednek jednota ča
su, jednak to, že z celé sbírky jde o nejryzejší autentickou poe

zii vytvořenou z aktuálních svědectví zcela neliterárních. /"'Dě

jiny lidské podlosti" byly předvedeny na textech litertrních./
ZávErečná část Černé lyyry zároveň vypovídá o tom, jok silně na

Koláře zapůsobily chladnokrevné hromadné vraždy a koncentrační

tábory. Když v Osvětimi uviděl dokumenty, nepsal: "Byl to pro mne
jeden z největších otřesů, jaké jsem zalil: zasklené obrovité míst

nosti plné vlasů. bot„ kufrům oděvů, protéz, nádobí, holí, dětských
hraček etd. Všechno poznamenané strašlivým osudert, poznamenané něr
Čím, ne co umění nestačilo a snad nikdy nebude stačit."

První dva verše básně Perdubice 24. června 1942 z výpovědi
šoféra, který v noci vozil zsptřelené do krematoria, vyjadřují
i celé poslání sbírky: "Píši tyto řádky/ s prosím Boha/ eby pe

dostaly do pravých rukou."

Černá lyry vyvolává otázku, čím s prvními dvěma Ebírkemi
souvisí, a co z ní činí součást zamýšlené trilogie.

J. Chalupecký

ve studii. Cesta Jiřího Koláře nepsal„ že Černá lYre se nepokouší
v

naplňovat estetické požadavky avou předchozích knih. není to tsk
docela pravda. Černá lyra sice ani nepokračuje ve vyjsdřování

pravidel básnické tvorbyr ani není jak$áms1 "vzorovým modelem"
vytvořeným ne základě poZedsvků z Mistra Suna. s Nového Eplkteta,.
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s předchozími částmi triptychu zdánlivě vůbec nesouvisí, ale

"nesouvislest" se týká jenom temetu, protože hned na první po

hled je patrná souvislost tvárná. Mistr Sun Je psrefráze, lfový
Epiktet odkazuje k more litám stoikovám. e Černá lyra. už nechce

psrsfrázovet, ale umocňuje báEníkovou silou svědectví jiných.
Beze zbytku uchopila lidský osud a vyjádřila osudové - zikladní
povinnost. kterou Kolář uložil básníkovi.

"Svědecká" poezie Černé lyry i"dokumentací" poezie České

suity, vytvořená z dopisů historických osobností české společnosti
19. a počátku 20. Etoletí, jsou zeloženy na stejném principu, ne

veršovém členění souvislých promluv. V óobě uvolnění báEnické fory
my Koiář staví do popředí její základní článek: verš jako proetřer

dek významového členění textu. Samo členění textu do veršů nevozuje pověaomí básnického tvaru. Veršová forma není vyprázdněná, má

své obsahové i emocionální dějiny e ve čtenáři probouzí básnickou

pamět. Kolářovo tvůrčí gesto zde spočívá ve využití aktivity bás
nické formy.
V Černé lyře Kolář došel ne cestě, kterou nestoupil v období

Prométheových jater a zejména Mistrem Sunem vlEstně nejdál, nepl-

niv zásady básníkovy etiky, vyjádřené jeho básnickými traktáty.
Tvorba je Kolářovi věcí etiky, jejím cílem není v první řadě vy

tvářet artefakty, nýbrž nelézst a zprostředkovávat poezii. Bás

nické dílo je mu orgánem mravního znepokojení, úzkosti a bolesti.

Nejen zévěr Mistra Sune o básnickém umění, který básníkovi
určil místo tam„ kde je život nejkrutější, i Nový E'oiktet ohlsšoval Černou l:yru:

,

Člověk není zvíře ten snese všechno
Poslední válka to potvrdila víc ,než dost
hvšak básník je na tom daleko hůř
Musí toto "všechno" ještě převést v báseň
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S dílem Mistra Suna a Epikteta Kolář zecházel nepietně, vstu
poval do jejich textu, měnil jej, nehražovel svým, souhlasil 1 ne?

souhlasil a nakonec z tohoto nspětí vytvořil vlastní dílo. Ned tex
tem svědectví o válečných zvěrstvech Kolář mlčí. Mění pouze jeho

strukturu, autentickou výpověd ve verše. V Novém Epiktetovi o

bástíi napsal:
Nejkrásnějí na básni je to
že v ní múze mluvit samostatně každý verš

A nejkrásnějěí na verších je to
že dohromady tvoří báseň

Toto vědoci leží v zákledech Kolářova rozhodnutí pi-epsat eutentické výpovědi do veršů.

Vladimíir Karfík
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Kriseová
Eda

Hrdinové současné české prózy

l.ioot..to r-oznélo ke ruiij ntíhodou z Fa.říio:
•1;.r:aa • Jif. zaě!ná:. znt.t zdnuhí • jakýkoli buc! jej! dUvod,
ner.ť ne! ot.raoh, prapflvodn.í ú.zkont ze tt:z.rti, a nežaYriientiho
života. Koiik jen zdi ční cestou 1; jitdinéau Jř.ídlu, & n^ž
F.rýii.t:!#
so \Ta<d &ejft hrfu:.as ,Pt>tót. fitt^wdějnoj nkouéúu

psan! ujit. &av^^t $i oči, on;:sa^dnout J^ednou provldy, aby ce
nťll " ránň~njitočil. To je ono, lieenu prollk;t: panr^.
^^t..

oo

t.o, co tu zůutavia jako hrob, á jt!llO t.var nebude

v GÝch

8 ilách pře=o ci .-" _

_

Věra Linhartová: Lieux errabi e
jo č.lovak atsriií I t.im sodpovadnji pro&ívá nebezpečnost

a :koněěnont. s\teřo nn&!«hl, uvodoa:ije si I Jaké na &Gbo bere
rU^, kcyA odněkud^ shlouhey a s t^^ot.y tvofi sv#t, který

v;ypcdd Jako skutolinýale nitni • Jo nt. vof aný • Stnf. í Jon
postnvit sa ó kon&ek vodle, Mkf-ičet atranon n o&vE-na se

nevrací, -hvon při t.idGro novyzv^rá« Ettf.dou vůt.cu n cdn'C.ave«m,
knldou knihou ne ňlovik gnow n"ává spisovatelea, vytrajo
anebo ^rolu-róá. Co oe viecbno chca po upinovi-.teli, co po něli

ltóaj! t.i, kteří ni-hlidně tiij!

y

asplet.onocti I sabi"8ill.í do

nnor.J"mity, do prontä reprodukce &ivoi.n, do onoho ttvťaán^eho
odiriivid^wuigov^anóha

které jil: kM.e, rozkazuje, e burlil

zn n-ě jaOby zodpovědnost... Tnk no t.o detlll• i.ti.k ne t.o patři •••
poéle t.obot.o pravidla oo dti tit. ze dna

m

don, od chvile

ke chvíli, v p^^anent.ni nirné ne»potoJ^ront.i n ^našt.vanont.í.
V knlddnc^^a saplnte^noat.i .jo at.álo t.^ňi hledat a najít

colkoYý ^cu;ynl,
-Ysdá.

,..1.Ji

J^

to tak obt.ltne, io 'V'ětfJina lidi oa hledáni

v nr.p4t.i, bojí ne uvo^tónt, T.l'hil?nji ne &aaaotň,

• n!I fry aful^^i-na Chvili nrai ae oabou, nncitl nvó t.ělo

a ne\ouli •tybet. avou ^duši« Z6^hánlfJi ti^w o n^^adou si
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ot^ásqr po ^^nlu. font^^uJ! tte e je^dno\livo11tW n rúkkoli
a celkem. AJů.A avOj život neberou jako celok, jako čns,
který je ji.s dán mezi ^^ozením a ^m-.rtí k tonu^ aby hó
vyp^^lí. ^ovökhodl.11 nöco zncnit 1 stálo ee k něčemu chy6tá,
nle
ni -aárOTBĎ klade Jrl'ekóseylt nby numisnl, fi&. bí cestu
..savubóri". Za.jiá{uJe asi ntňl.1 pf'inun podnčtft zvenčí, dbta,
w
acy tok byl p^^^l, aby nikdy nebyl zaskočen vrásdnot.ou»
Je ve v&cech. ittrficí asnbe ye vat.nz!ch. obOt.ujn se pro druho,
pf-icppd-sobbuje tHh Jiovidi &ttbe art.i č^druhě ve evet.ě• vid.i iluzí,
kterou si vytvoH.11 nevidí konkrétt..niho Clovet..a, túe Jú.koWii
nbatrakcl. Ká nt.ah ke as\^rul:1:.ur.'1t, k ho^dnot.ovám1u syat^m,
kterj je^d.nou pfijal a ktecy V1dává za filosofii. Jeho vztah
k
lidem ^^á urňovan ti.n, co pro nlí ^l:or..nvá, a kána
t.o I co jeho a^nr.iého
uspokojem.ía.
V rozpt$l^oati, vze.pletenost.i, v kašťode^wat.i, v nii
žijeme , wi být spinOTatel, port la protonora
-■'ut.očč.ey, .
.spravoYatelea livo^tf celint.vont.i,
atile přípojná
pr4vo čloyik.a no vlatrtní individa^ál.ni žÍYot. n j6l10 sodpovi^dnost

ri—

r.uoot

aa nij. Pří^^^án, ie livot je konačny, le ^^Ít Uě i z.alivn.
le je to horriii nel t,zická asttFJrt. ^wt je otázkn. nerou
r*
_
, pf-!roda nouat.dle ^kl.ade livot.u. 1 ab_v nu připozntln, in ciosu.d
nc^le&l sán acbe. Pronásledován snnrti livot ne probouzí
ko •v^ dokonalpoti•
^iaovat.al.BtYÍ .je ^öni 1 které noJvio &o Yieoh oet&tních
pf'i^poa!ná llovlkui la jo sán stt sebo, lo EIIWli bj\ 1 a !e jeho
liTot je v ^kd<létt ok^aaliku v jeho ^rukou. Spiaovatel Je
očbal.ovatel livotn, fívot^bo ^^nl.u v celku i v jednot.livontoch.
Ve Va^lkíboTě čenkéa nndf-i :89 sp^vu nenkpaodně ti pak
di^a:rmti^^ odsehráváBApoa
o v^l.ns^W b.yi.1 6 nebytí,
boj upfi^by a praviivj al #ookrvaYa. l^^^ 1 aby po^znal ná:.i
sobe it)' • ktol\i jeou kolea něho 1 ^^cl a&11 eebe ro&:Jokut.
na ^krvavé ^ray. ohleed.a\ je a znovu n88t.nvit do tY^^ člověko,
a al
po t.ěi.o tvrdě a •ebes..niču.jící práni do^imhl.
vykou^penía kUré &poětvá ve 1'érl^^; Jaoa. foto Je anj livot
• aač^iná ho »^t.ile ^wvu, Y)'hirda a ^clanich U>^wrrt.i tJt, které
, jaou Jednom 5' 1 s nich GYobocině vytyái'-ia aYdJ individuuU.n!
oUnlaa liYo\á a
na^chá&úa nmq&l ne&áYiala
^^^nkách,

•--to^

na

3

y -ni.chi liji.
ffi čten! -o hltdinova zápasu po:návSe,
!e •nikdo na avit.ě n^tmflle ublilit. ělovlibl víc, ne2 on sár& oobij, •
ladná moc ani útlak mi nepfipravi žalúf.\ teaniiJši.
blíie
k sobě ělovik: lije, tim alablíi jsou nily 1 které jeho onudmi
sohou pobybovnt., ačkoli po nin ot.ále vst&hnji ruce, jsou
be^mocne. Ve rm:;ynlu rulboienatéa bJ' ne dalo ř!ct, fo adbel
mijšíhn svit.a atráci nt,a na« ělovčkrua, který. .oe blili avélm
óobu nobo tomu, co je v ně■ boiaké • Anebo řiloacťický: Jonm
a sJaíUSia být. ,Tá j3en si svůj tivot nevybral nni nevyuyslil,

ale beru ho na raaaoná, prot.ofe je miJ. Je tak t&fký 1 !e ztrácím
i strach se o^ti. ^vÚl au den &9 dno &51T1tl, ofivuji ho
a nelettilll ••• ^n! si neópNvás l^lná úlevy. Honalnáva ai nic
o sobě
o avoY, uvěd^oauji ei každé ted a ^nalim se je
naplnit, protole v!a, ie ge^mru
lil-dina oe sa _.ebe n^odlí, neproaí, n^d ani koho.
Vydr!te ae anou chvílli, ,:n ové čte^nliře, kecyfe já to raw;im
Y7drio't celý livot. Vede kaldod^^d aápoo-o svou celistvost,
nebol p"1 4o poklealoati, l.ii a ^^^uecy hroxi neuRtále. Neni
se o koho opřít^ iwot.oltt nikdo neni ve etaJném č:aee na téd
m!ist.ě. J.sae taecy a ^mwsime b71., nnia by pro to byl nějnký 4tlvod.
Naie pranit\ltic& je ne&doúcnéloat, nozapletenoot, pobyt
dokoř&in.
St^a &e ot^^á jen Jednou, ok^aůik je mo&nll proaeškat _
a ^»a e^ savř^ fcovik ae o\TÍrá jednou a pak u.i aúatóvá
otavf-er.$a Jo v neJiatotii. Itr.dina b^náře takto ^^ostl« Mohou
ho ofeKávnt, osekávat, kle i v poaltK^ím špalku bude celý.
Nic &Y41nči ne^m.Ue pohnout sóklad7 jeho bjt.o&t-i. Porod se
v nntt uvolni káen, pndá & hl&vy nebo s ^hrudi ^ddld do nohou
a je to z vni t^^hn s^tét.fesení. ^y jediná b7s im^ mohlo
odvést v« chvili, kecy Jsa b7l 1c toau pfipraven/.
Vaccul.ikův
neni ubltl^ecy 6eai;i lntelektual, ale
člověk, ktcrj vede velký Tef-ejfli liTot. Poalechl Holdorlinovu
yJzvus Poja ao oterf^w, pfttelil A iel.
.
hhrdina, ktor; pf-ekkrolií bi-a-n!ce amňjbnělooti, jo,
Jak.Id na^pauá, 'rrof'u.lkdy C1ril Ma. V
O blumech
jen dobré ue,jeho náff'a\ k aobi odebraja va
v&PG'^ill7
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Hrdina ce pot.4, co mu ozn^^, že ů r^^Yinuu a unřo, odhodlá
proftt. zbytek svého život.ft podle sYych představ. Je postaven
pf>ed .holé sn.mu Pronáalffdován n&rtt, livo\. se probouttt.

■

Cyril Bnea-je v &ákladě jinou bytosti^ nvi hrdina
Vaculik-dv. Dušfiv Aivo\ není tlilo jeho já, ale neosobního
ono_.ze* ZiJtt ai do katas^trof; podle pot.feb n po!nónvkť\

t.a,

a te^prve když or-..rt nabuši rut rlvef-e,
otvírá se vlaot.níníml tiivotu. ?roiije něco„ po_ Cul't coly f.ivo.
tou-lil, ale nnč ai ve nve nbohoGti not.rcmfal. a tento
po$le<irí 1 kr&tkJ, .čao ai nódovol.í vzít Životu, al.o ^^adne
ho ^^ti. J:M na to právo, spl^nil. ui přece riect..ey pažsdavq;
která na ntho kladlo ono se, vykonal uv4 pov^moot.i. /Koní
snad proto potř.est.án o81U"ti j^ako hont^mká Jjd"oňová v novele
Ne krótiió vyhlidce od tcihol RUt.ora. / .Vrsci ih puk do svólio
doraova a, je j^dy. Cosi .základního no událo vo st.rul:tuf-ci
jebo oDobnosti. do není to vítázntvi. Vaoulík11v hrainn
'
.
bojuje kB^dy den 0 avou calist.Yosi., vynt.nvsny rndo:iti i boloBti.
Ueotřeli, .neotup^on$ n.."l! 110 -Y rána otaěi. Mení hranice tie&i
nebana ti. pekloa,obcji jo t1oučannd wt tady ria zctmi. 'rrcfulkW
hr.lina proiije své krátké nebe a vrací nu <1o ,peél.:a. '"l'e ;x>dJňn&n,ý svou aituact. Zácrnkoa n^^hol & proto oe koncčni
odhodl&l !it.. Indy ppmiobi rotw.i, u Vscul!.im Gil.& uvnitř.
órurýC, • ^alhoje .1\6 a

.

v člo'ffku.

,Doppn;Gtt.ů&

•e dyní eúlosti a ^^n několik ^^irw
souěanné lukě proq do J^od.noho pyUe. "Pokl"Pokln3:.n ae je ^^rak-

terizovat na zák.ladfc pndobn.osti. Jsou to ^ráinové ^románefi
Hliaento.vých /Nuda v Čochach a IBasic lovo/, hrdinové r^owf.n&
rl.ív.eVich liti.los tne l.eto a St.oj! i a;t.oji iiboniflrn/, hrdina
novely Svedeeni a o^pui;tent od b-e^aliq a snad i dnlšich.

Tito ^ráinovt jaou ini.elek't^álov4 /i host^^dy, kt.urj
piše bdsnň o roitř.akách, je pJ\es^^jenj intelektuál/
a intalekt^util na akl.on být. na-.orovcm do ^^^ch lidí,
orig'1tóvnt. Dfl vně, saponinat na vlaa^t.ní apftaob vxint.unco.
Intolektuál jako b7 etňlo ferpal s J^Vch lid.1 to, co.aril9.
n^eaá 1 n4 avou hadici hoavnou do ci%í etuéinA, ^roto!e adm
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si erou newykopal, ja nadoatačiTI, Mdoc:hMny. Pot.řebujo_
něč^rn věnovat &Te Já, ničenu, co ju dost. vzneOená a ušler..htiló,
abi to moh.lo nnplnit J^w předr.taw o sobě« St.f'eden zájnu
int.eloktuála nob.tva on sás, al.o j^w obra.a o aobň, iluze
o evět.ě • v n^ěmi bJ ai pf-ál žit n o &obě v ntíR. Takový ovčt
včak není a nemfile být 8 odtud vypl._vvá .intelektuálova n.enpokojenos-t ae st..eves vicí, odtud prnaant Jeho puzení .r.vOt Miinit..
vybudovat. jej t^ovt, aby ho byl ho&en. ^^hovni člověk je tmi 1
ktery izíi problóR. InteloktuťUfiv pr-oblé;. je v!d:;clcy upojonj
g nč-číc. nebo a něk,Jí'&^
Poťrui ntoo hledd, čin by s^
úttbe čop^lnil, n&Chea bit. n.f4ll. Hledá t&liit\t; své osobnonti
v .ideji, v ideologii, v ^udinil, v uilosint.néa vztahu,' ve veŇljná
č^^wot.i, kdekoli.
I'hbfe
intelukt^wU by hol v £\^onM-i &a!^raovot.
vaa^ch.rcy &dravé sily, niuto \oho vhců: autor nechává fit.c^ruife
u^ttctfed zúpuau, kteri n^^!
nni ^vni\f^n.ia drann-ten brctint.
eohr^ou nepřianivjch ^tójgích nil 1 kt.oró hrdinu raitládaji
t1nebo una skládej!. Erd^i.na se li.a&t.o &J)ÍĎ konstat.nje ne! stb
oebe f-eaí 1 a nevz^^^e ve čt^enáři ^rotitochu; byt jako on,
enebo cpiě b.t\ típlně
tiutor nd-Muje 1 jak nál svět. v.ypf dá,
ela .nevrhá. do pro:toru nečekané 1tvlitlo, spiti podávň r«ferrt.

n1<j-

o^tom, co se tu atalo.

^Ji

flrdinov6 p-rolli spol.eě^nla Y/voJm,
stejnou livc^.i
zůuianost, ktorá je asi • vitšt fiáat.i tot.ohod ae ňwionosti
Jejich aut.ara. V sniodi IÚ.Vtili ide^iní phdtJ\ovu o tom, Jek
b7 mohli uspof-ádat nviit ke -nv^m obrf°.Eu 1 věnovali oe hnutí
zs !t.estnou budouanoat., Ale Jejich prcgaa l>yl imra!cn a oni
satá’oó.oholini oo atold livo\a do eo^^^^. Jejich pl.án
stroskot.al. a tta' ge 7snicotr.il i •jo jich ftivot. Y..a.A ea obrňti t,
kd.}tl byli a,qklí orientovai ae 1lfnA. I}J,li otf"eatmi jako ):(lyoi
aetovci kd.fl zkra^wvala -pol.ie. r6nt.rát. v nnoa spoloČell6tvi
ot.řeacných. T&nikl" filosofie. A f'i.loso:tie 8G rgdí u hoUého
f loTěka, ktor.t aačne pfilet o svaa UYOti, Uria\ rti otásk,y.
Stojně jato t^ehdJr Je i ^n! vňe^chno. zprob.l^sniisov^ro n to jo
dobfe TyhuoJená pMa
einö • fil.oaot'i.o. !'AlI, tY eoučasnd

i
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lit.aratui'e čwato ^n&hraxuJ^ f'ilost.fii palitika. ^Hrd^rové,
rnoho let po o^^au: vlastni
nenaháseji. lH1ktef\!
lalujl r.a svět, .fe on
en.i,Bl a le v tak &lěla ff nanprhvedlivém i;v;t.ě nelio ^mayal naj!t. 1ndividu^ál.n.Í l.idoký i!.ivot
e^.a.mc^6)jmó nomuni tát s.ll.}'nl 1 al.e tiR vfit&i tochu po tJIQrnln
sutd budit v čten&ř'i '1obh naps aby neBSJ'n^lnt iivot. Jako
jooin$ pfiklad zu vše^chny napoda nne tecl Friachňv 3tillor,
ir.tel.ektuál, kt.erj pbežil svňj l.ivot, je^wu oe mu ;>0dafilo
uríkuout, ale dostihli l:m s on eo ji.R :e nlabon.t.i podvolil.
tQl se vtárnout zpátky do svěhó tivata, vyhovčl vihm, vrdtil
6)8 tsa, odkud utokl, ff od té doby jeho dni^ g^ftl.H, i kdy!
t6lo jo dosud tiv4. Stiller konči 7 rnai^raci & ět.^&JUii' ni
uvédo:am.je, le nejvňt.š! l.idnko. t.rragadie Jo D&vla1Jtnoit,
noplodnost, zbytečnont fivota, ztráta ^^alu•
Ale má vtbec bňh_Gvětn s-mynl?
cm.qal svět, v n^6líž
je vŠGChno pripravono 1 li.by EíOhl. byt kditoli zníčen, svöt. 1
kt.erj amtet-uje 1c ekologické. ka'tnnt.rof'á? Je^w\liYj č lov&k
přa$t.ál :út. dávno vliv na svijta běhh a llěl ho amnd Jen ve
v,jia&čn$ch ok^^ic!ch cnich dOjin.
stmtal.i aopoň bohové,
nle v n:iěem svQ't.8 není nic bobkáho, n^eiú tu Ilitint eolkovy
DfS\7a1. CO t.edy ^i::áaa dá.lat v té bidě? Nezbývá néa nal pf-í^out
svžt v jeho po<1^m.něné iu1qsluplno&ti i v Jeho pproblewtifcnosti
a lít. v naJist.otě. ^ovot. au tak, jako b7 bMl sváta 6)P36l .n<il,
jako by oe ayě\d bylo vňec^w v po2'á(1ku. Sady
anovu ■
napadá ^krido bhrdiny S^nllfei .b.i si dělají oo chtiji, Ji ^iu
d4l. ddlat své a loau 6)6) to nolťh!, at ai vleso na gádiu.
fu-d^^ acučaanné ěeake proz:r IUi WJt.Miona kfidle. Jo jako
jeat.f,b, který kdrsi lítal a lovil a t&a Jo uváz^ant Ka nohu
na dvorečku se ts.lopic^d. ZT.ni s n^i.Id nice neaobe, oba&
dcatane :ayl, a.la ul ^^vou. Fotu^wu kof'in\ vatokla roz^&a
• zhltne. ^lird^wvé vedou 11vot Ynucéni na
kouaek &tmě,
v isolaci, li vot zní^tnAlj atráton «qelu. Jhmohou a ani
nechtéjí' capojit. ae do eat.&bli^almentu, neboi to o4poruje
jejich morál.iúmu kodexu. 8akrYávaJi v pPOt.oitu, J)l'íva\i&^^jí.
Jejich 1íyo\7 ae t.ia na^rí^rni ^snluJt, jejich ^^na"a. ise od^^á^
▼aji y s-odinan.nMl
dopln.ana o aile^ra fi m.1enco.

4.1

7
(
t

Rrdina ae real:izujo v rodině, y ^^^^^elskén
ntnmi 1
4
.
n odtud Výchází do zaaont.náni^ kt^ero noni jcho. &ly kruh,
v n6U t&nč! tnnoček ovehio žÍTot.a, se u$uTÍrá, kolM Je
tiroké
r..ikOho u &a ^nís ^pá&mo Moci.
íHrdinově co střetávsji a hocí v rť^dych podobfch
o or.:i mívá drftaznou bu^gvaum poaonu • . Je. t.o o to nebuzpeěn3Jši •
fe toto ntřetnuti v nich
•ttbuzujť Í4le^s.cy pocit.
^rucyslu fivote. Oni ne nezapojili, uotrvávnjí y ooporu, tedy
jnou lEp6:1 než ti, kteří ae přizpfwobili. Stočí, kcyi
bu<iou otát tí1111 kd4l 8t.oji a ut Dá jejich tivot odysl. Z toho
pak p^^ení pocit výlučnoot.i, naPodplatit.e^wsti, kterj je
přije^^, ale plnt.i no Z6 nej jelit.i Ylithi iMlov-öa.nont.i,
a livot se dál defo^n.w,j0. Nedajo ne nic, nejoou sto nic
zmenit. a, tak se obracejí do Rinuloati, hledají t.&Ii kliě
ke své osobnosti. V budou^ost.i očekávají, 1.e $8 nOco pfihedí,
něco, co s.paaí Je i 8V-ět, nle zároveň YěťÍí 1 že to nepřijde.
-Hodina pruvdy nennnt.nvň, nepřichásají k ckr^^^v:ún dYoř.úi.
Vyhoou ite Jim a g nimi i čt.entii'.
^liróinové vedou sun^W • neradost.nt !ivoi.. lí.i11to suUndní
raéoeti ze f.i-vot.a s.i pofizují všol.i.jtdtá pot.ěOon!. Ulá so m.í..
!e nikdy nebylo v čeGk.é li tertst^^ tolik «e.rotil:y jnko
v aedmdeedtýeh l.etecb tohoto st.alet!. Zat:!Aco v šedesátých
letech
T ^=ÓdC kG19kl.ficy, v seťdndasátjch byl objoYnn aax.
Hrd^w-vé ro^edö t.owti po léace 1 al^ to, co se Ji.a po^tfi
realiaovát, je sex, Poamdlosi, v;yt.rioni. A i kdyl sex noroal.i1'uji.
aspoň o to11,, Gr.!. Jg to jecnn z noznoo U, které se tucrtinúa
nho!ií i něco' co Jim ifoc dovolí /e. o Četl
^aan!e^rn nevil,
^e'bo jo to něco, nač ^IUWiili v r.ů.tid:! čas, ^^toiA pf-odtiláv&li
&tM, hlásali ideologie, nec&li na ach"ťudch. )lob\á Je pfič^w
hlub31 a spočiv4i v t.ou:ze po Inaivin^^^fo ^^f.itku, po tajeanCia 'byti u prt.meml iivot.n, Po t^eJmOt.Och, a lli^chA ělOYňk
v&chásí a clo nicb! aarusrui. Hup^^&í W^dy bji úplně a no^kýa
je yl,ak. modifikováno a cloto^ro^váno v«^d saíbPa^nruú nevlns^^ho
já •. Je to amutné vol^^ po lásce, ,po niiě.u oprnvaové:ss,
, po o^hleni iivo"a a oddáloni oarti • hle odeyad^d se druhé
bytosti, nl ul aanleloe nobo ^llil.ence, ee nafile ^nakutač.nit,
prot.ol^
Ja s.njatca11 to^r.rq, kterou ^ut naplňoYat.

.
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Jo zapleten a t!m i r^rtvon. Ueadle don^dhnout aatentiél:ého spolubytí.
Hrdinové čn&to vodou si>Or o křesi^anstvim. Jejich
nc^naa chcv^áni _je kf-ontanská_. nv&ak Je'" j&l vnějai n noni
ns.plněnn f.ivou vírou •” Kdyby byl nUj^^ Btlh, naoohl..o by
přece nu uvtt.ě byt. tolik noapravodlivMti. Bňh nen!,
imobo je-li • je i on pod vlivem gločinné ví^&obj^mjící
ri.oci, kdyf dovoluje pronáslodovlhli spravedlivých.
Z náboženství sOyln l'.r<iinúm jen fonina, s.Č&tticlcy a.oráhální
toOflx. Kdysi byli r:ravní o ^ni hřehí, cváen nikoli bez
citu vinyiny Výčitky jo do^prová&eJí na kciZdáA. krom
11 je to tak spriívně. Po radosti má pfece. přijít. treGt.
Lei je t.u br^ra jako poláhčujicí oko^wat ve cIQ'nlu
neubližovér.i
n nenaruňcvá.ruú fádu I kterj Ja
jednou provirly d&n. Je l«p&! volit. neWí zlo neä vňtiií,
a noni to ^cháp^w Jako yijt.ňí n^^avno.ot. 1id&ké svijdon.i
jako by existovalo jen ve vztahu k
lidea, ve nvfltě
&pclu:bytí a nikoli ve v:t.lihn l:: oobij snaéau• .il.e ovtklold
je sp!li výr^ ataroati o sebe a J8ho hlas volá ßlovfko
z rozptýlenost.i k vlastn!tru. způsobu exiatunco. Syedoai
jo tody nßco ^nuhem hlubšího a atoji v ptiuén vztriliu
k nub! "J?&lof>ti. lil1..11 nvifio.rd volá. naše já do Joho nejpnvodnějš! ait1mce, do nazapl.ot.enoeti, newo&ácnililosti, t.an,
koa Ja:u vrženi. Anobo zjednočluienO: .jsme-U pravdiví
k oobi, j&ae pnivdivi i k -druÍl;,.va, vidta&-&-li eaáai. sebe,
i d^n:dlé nikoll jako abotrukco, ale jako iioi.
V tétc oouvislont.i je eei nahlstě sminit f'o o hhrd^akdcb
soU.ČtlGad ěonké prÓ.zy, i kdylt ee jich týkB u! mnohá. co byl.o
ftečenó o ^hrdinech» IHrd^inky nejsou ttastnUjiS: nel ^hrdinové.
ont-&tnň- t^fidn.ý neftaurtný človii.k nemťi.io ude:l.at nfhoho ňtastn$an$a
Vidobytkoa i ^proklet.ů. ^róinft a ^hrdkoak f enkých ro^mánŮ
zdá ao blť ^^ncipace, j^úů kybojov^imá a noat.ol.end. Int.elektu&lq degradov^aly int.elckt.uťJ.y z ^vftdcn a t.dd
ci _ sazca na pom,^cniky v ó^onňcnoot.i a v:konavc,.tole aktu 1 '
k
Jv občas pf-ipouňt.ěj!. ^en!elky no ntikd.Y sttaji bft
oouť:."atí koci, kterŘ hrdinfia vládne, ^jt -v sobij nllco
se, Dtarodá^vivch boiot.ev, JtoI je t.f-oba pf^ináleti obiti

nenui

9

a konat Bluib.:,. nb!f oa nnpl.nU f\ád, onen fo^^^t kodex,
joholi je třeba aut áršót, aby iu, človr.k neruapudl.

1'Hen^

naproti to=u bjvaji vab&lé, hravé h beulisndově, váfjiivé,
odliéné od ^^^clek, nvi\uk hel • rni tsrly nejdn o upolubytí 1

ál& o úrák z kletby rmnielatvi I o naco Mvic. oo ai ťlovtHt
pr-o awbo lfr.:rffilrina, &li.il o t.oa t;,ocru: věoi. Je to bloud6iú
z nolá^ak;
• 16íiky, ktnrú je čpíš posetiloat.i a pj-oklotil:s
or..tft1'l jen r-ntni::-.

Výsla.:;.1.:eA c_;tfntrlní hroin.ťi a hrcinek je podivný, noradout.rJ
oLri;z cvcta. Čt.eniř v nčn nonac-húsi clovttE, s ::.ÍQa by trn rmhl

ztotožnit., ktori by

ku

byl nilý a hlízcy. Kennnh„ázi o.r.i vj-

cboriisko, ari papprn«k svůt.la, nutofi opu&t.ojí ové ^hrdiny
přinvjlepcit. na rcacestí/ lilo-npíf,. v hUBtón leno. V bytémtná

podstatě- rtt&sí.--wvieh postav jo, ša s.e nmohou &&ocnit 3V4ho
tivctl't, fe konají n6oo, nřtkcty m:oro všechno prnt.i nvó vůli

přiro1;ono;;t.i a -sui ssbou i -6ani ac 8e'bo-u nn trB(iic^r
míjiaji. Je to m:,hni:i nnaoc čewkýnh int.elaktnilň. 2ije::is
t:.

ti$

bolesti. hlťst1Ji se ovf-o§rmý^

pokusili

a

O voccP^io j.sae t'le ui

nczó&.řilo se t.o. Uenňž-eR.G nic pěnit ani na v"l-ej-

nos ti ani v 5<tur.rosi •
Četl$. jcu::; nQdri.vnG Kunci<»rovu Knihu nm;ichu a zaporilláni
&i

-nutor

;;ř"vtvťipil t.ipi, jak náhle přucťbcitú. soba

jak uf e;.eč.i na kopci, z:ut.iuco jeho ilrdiruJ oc ú ná,:;..,nou pln.zí
vzhOru. t:undera rlovaťl svt;!"m hriiinn i svou heto<tu do konco,

oddOU.l fiet oč hrdiny^ r.im. joa snad ul au.o dnbro a alo„

nt) kopci, odt.u.i vidi svět jul;o jxanopti^kum, v něni jako md.t;
pfoGvEí.i:ť svá tinla. Na cinri nvé nct.o^, cynionu. ruilězá nťhu

a cit. Vt.ecl'".r.o je ^rutfl n ffpraveOli ve dovedeno oň <lo konco 1
hrdinové juko by uf ve vypr.žwúé vy^Mdn&nosti coni
a&hlédali. V tom. je e^ útěcho let on^htofittch, &o viie^^

&

č.ojóe al. do konce. $^oduleottd -láto '7titila pronáslať.ovan.i,

ztrťtu 2t.rru:tur 1 na nttff hrtinove r.avŘn.ili s11ti ODucy,
ti:..1grúci wd třni a vr.ii jtcí I aex. V l.et.ech osRéesátjch buťie
Clof.ná t.t-&hn hlecat vyah&éi.ioko. Žernovu neatavi\ človiiku,

osvobodít ho, dni au filono.fiet^ -prohlmi.. '7ffJich toao
moiná už něZdo zahril, ul" jeht.ě nebyl \Wlytian.

Mít

Či

být

Ivan Klíma

nedávno zesnulý americký psycholog, sociolog a publicista
Lrich :Promm patřil mezi typí myslitelů, ktefí tíhnou k tomu,
aby vyt^vářeli koncepce a modely společnosti,a stprdloTOYzl.1, 1
kdyi za cenu zjednodušení ^základní pohnutky lidského chovali
a jednání a tim tedy 1 dijinného pohybu.
Frommovy práce v-ldi obsahovaly humanisticky zeměfenou kr1- ,
t1ku spotřební společnosti a jejích oulidšÚ\jících prTkC.,vývoj posledních dtsetileti 1 chmuru, předpovědi do budoucno stí, jak je vyslovují ve svých zpré.vé.ch členové ŘÚlského klu
bu či příslušníci ekologického hnuti, ho zřejmě pod.nitlly k
Jeho poslední knize •Mit či být?;
!tít či být, anebo pfesnéji fít ta.k, abych mtl, anabo lit
tak, .etych byl, je podle autora zánladním dilematem člov^%.
t evropských dějinách. Eouče.snost z^výrazňuje 1 druhy vý^^a
takto formulovaných dvou ^základních. možností: bude-11 ělOTěk
směřovat především k tomu, aby mě 1, ohrozí samu podstatu
svého bytJ;í, své existence. p?rvnS v historii fyzické pfelit:í lidskl rasy závisí na. radikáál.ní proměně lidského srdce.^
StEnOTené téma umožňuje autorovi nejen vyslovit ostrou a
radiká.lní kritiku spotřebitelského způsobu života,ele 1 ana.d v pledtuše blížíc! se SMrti - ve zkr&tce • zopakovat vět
šinu svých ^názoru ne. společnost, dějiny, hnbofenstvi 1 Tj —
enamxié osobnosti minulých epoch, JE.k je formuloval ve svJch
pfedefil.jcb dílech. Beni tedy stručliě zachyti t ^základrú
lenky jehÁ spisu sna.hné, ale pokusme se o to*
Skutečnost, zda člověk smtfuje k tomu, aby m f 11 anebo
e.by byl, má určující vý&nam pro jeho flvot. ieáná se o
ttdTa záklean:! způsoby existence, dvojí odlišné zt&lifení,Jel
človlk z&ujímá Tfiěi sohf a -rl.či svitu, o dvě odlišní cha —
rakterovf strukturyy: na tom, která převládne^ žňlefí celost
myšlení, cítění a je^^ní oaobnostl.« /str.Jj/
Člověk, kter.t
zaměří svO.j flvot k tomu, aby mll 1 Těechno zpfedmitňuje: nef1-ri 1 fivé, věci 1 pHroau. útkový ělovlk se kupMklsdu nedoká.le divat na hory prito, aby je vidll,
choe je mít,. pflvlas^^t si pohled-na,ně, pofidit si jejich
obriEek, zjlatlt si jejich výmcu, pfemoci je. 'rr!kový člOTEc
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jediní TZ^^: mit. MÁ _ dňm, psa, postavemi 1 dobn zdran,
^atni spa.rúí, má Třdomoeti, druhého človlka, má názor či au
toritu. -rento typ Človika v mode^rní dobl Etéleaňuje proměr_ný spotřebitel. tpotfebitel je človfk, který by nejredtji
spolkl svět, "je vGtný kojenec, který pláče, aby dostal lá heviř€jmé to je ne. patologických jevech jako e.lkoholismus a
-nnrkomanie••• Spotfebovávat je jednou z forem jak mi t,pravdeyodobně tou nejdůlefitějši v dnešní průmyslové společnosti
nadbytku. tpotXebovnvéní je vlastni dvojekost: zbavuje čloT^
k!\ úzkosti, protofe to,co člověk spotřebuje, nemůfe už ztra
tit, zároveň se vi:;ak cítí nucen spotřebovávat stále víc, pro
tože předchcd spo třebovávúmi brzy ztrácí svoji upoko jivou
^^kci. Eočerni spotřebitel by ee mohl chprnkterizovat-slovyi
Jsem, co mám r oo spotfebuji^" /Str. 26/
Člcvělť, kterj zamiM svúj život k tomu, sby bsl, cilí k j1hodnotám. !"ro jeho znásob života .e. ďčastl na. nšm je -pH —
^^čný pohyb, neodcizená činnost, eébopnost sdílet s
dsvat, obětovat, projeYCvat aktivní zájem o vlci, přijímat masnu
Ten, kdo_ lije, aby měl, se ^^ěfuje na. věci a věci J5ou pev
né a popsstelné„ Člověk, který smefu.je k tomu, eby b;lt usilu
je o zl.."U6ebost, ale lidská zkašenost je v podstatě nepopsatelllá a tedy neuchopitelná. Člověk se mO.že jen snalit, e.by st&l
hlouběji pronikal pod povrch věcí a d^d a tím je lépe chápal
a sdílel • Tekové pojetí života zosobňuji třtba Buddha, s^ro^zákonní proroci, etfedovatj mystik mistr tckhe.rt, Marx či Freud.
• Autor se dovolává někter/ch objeW e oblasti výzkumu 11dsk6

psychiky a dokládá jimi, fe člověk je při svlm zrození otevřen
ohlm.a zpisobám existence. Tté.ká v o'bc.obi . sociální oh ,o třesů či
válu: se člověk odpoutává často od T?c:! a je schopen zd^álivě
nečekaných č^inů b. občtí. Fromm jdo pfíklad uvádi spont^^d
rešnci Eri tt na. slr.vué Charchillovo r,rohllšcn::1' t v :iámž na. za
čátku d^ruhl sT?tov6 ^války oznámil.ře od svfch spoluobčauťt bu- '
de nucen pokdovat krev,pot a slzy. "Je to smumé zjištěkí. o
natí civilizaci, fe válka a utrpe.n:! spí! nei mírový livot v
ělo-v^^ mobilizuji jeho pfipravenost k obiti, Eat:!moo mír sp
Edá ponbu'°wt pfedevtim sobectn.^
Y prllběku evropské (tedy 1 e.merické) hi5torie se s^do, le
zcela pfeTládla egoistická slof.ka lidskl povahy. Tcuha mit,
-rlaatnit, spotfeboTávat určila a^Sfovámí vltšiny lid!, celf
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inddutnálzd spolfl^watl« 'l'Oto
ovlivňuje J&Sšl.Ení,oho^YÚl:!t 3ednín1 1 oítbí lidí, je31.ch zi.TÚUt jejich vz^khy.ČloTQ
pfestáw. bit, kdo je, atáTá se t1^ qo má. Zárts:! na věcech, :na
tomť oo vlastni a oo mu tedy mtile být kdykoliv o^dňs to. 111e "jestliie jaem, co„ ^mám, n jeetlile to, co ^mám, je ztraceno,kdo potom
jsem? Nikdo, Jen pokořeni, spláskl, svědectví o špatné
cestě, frotole mohu kdykoliv str&tit,co ^máffl, l13u nutně t neU-:a^ilf ^hrdee;le to,. co ^maim,2:tratim. Boj:!m se zlodljťl,ekoncmicck,fch
zme1i,revolucí,nemoci,mrt1, bojím se lá^^,5vobody,rlstu,zm^^,
ne^^^ého ••• st9.nu se ^tvrdýmlpo^^:!ravým,osam?lým,tene mf nutnost
m!t stále -více, a'bych byl lépe c^hráněn .* /str.111/
• !htečn.ost, ie ve spcleěnosti eté.le více pfevládé. vlas^d.ckj
přinc1p,že chtivost a nenasytnost ovlivňuje vztahy mezi. li.dm.1
- a nakonec 1 mezi, národy, je ncjTýše nebeepefná.LIdská ehtlYOet
neuzná mirr. Človlk, který Ě1je, aby měl, se nem\1£e nikdy uspo
kojit 1 fisni největší v^rob& nedokáfe. udr!et krok s ťante.zií čloT^tn, který si přeje mít ne, nefc má jeho soused.tt TO vede k ‘
soupef-ezú mezi. lidmi.!, skupinami, třídti:m1. •Tt:ícm:! bo ;1 • ••nemáie• zmUet, pokud lidská srica ovládá nenas7tnost. Idea beztiidní
spoleěn:p&t1 v
&Yeném ao-oiallstinkés sviti naplnh:lim tt€nasytno&tí je iluzí — nebezpečnou iluzí — stejnt jako idea o tr--:
TU6m mírru mezi' lenasy^tujmi národy^" /!:tr. 116/
dsilí mít, vlas^ilt^ spotřebovávat etnesiiuje západní spotřeb
ní společnost. (X ní NFremm počítá 1 společno5tt ^reálně eocia.11stick,! nebol ee liší od &ápadních společností jen mírou spotře
by, nikoliv &amlifením). Jej! &oučasn/ stav - stav n-choln, ^zi.—
&e - jeA donšuje tendeno„ cellch eYropskj'oh dějin. f.:vropa. nikdJ' — snad s Tlj^ikou krátkého obdob:! na sklonku stfedOT&u —
opravdově nepf1j"1a kfes^gtn, kter6 ve své :původní podobě
Tedlo k byt:!, nikollT k vlastnění.
•Kfes^zakiam hr^di.nou byl muěedsik^^obltova.t vlastn:í ělTOt
Bohu anebo pro pfátelskcu b7tost bylo pro nfho nejv.ršším
přiktf.^rán:ím lin>u.. uuče^dn!k ds naprostým opakem, po^^ského
hr^iny,jsk jeJ e.osobňují řeftf a ge^rmamití heroovl.cilem
beroů bilo podrol>oTat1 vítint,ll1ěit9loupit, naplnlnim je
jich livo ta byla pjcha.moc 1 &lá'Ya a nejTyěl;í iiove^wst v
zab!jEni^^^^učědn^íka IIDllem^ charakteri.zoTat slovy: b;f},MTa t,8^4.ilet, heroa sloTy mít, TJ'kofl8Ů>V&t,ko^^ násilil^
E^ropak4 a 9enrofl.lller1ckl d1Jin3^^3^ou dějinami výboja,
PÝ^ch.Ttnenasytnoat1; naše nejT,1čš! hodnot.-, jsou: bit sUnlJii ne& ^^1,ntlait, poddrobit ^druhf a T7kof1sloTat Je./S.1,0;
lfea^ua^rf,kterf čloTlka Te41.o k toma, aby ae odTrátU od
&Třt.. tící ke n-ltu b^yt!, se stalo jen prizdnou 1deolog11,matlrkou pro zi.oč^m, je^^í. L1dl9kteM Tlf111 odoikeným Epd-

H-

Kr1.sta, mohli je^ut j^akkoliv, nebot ZrlDtue přece cUoú ni, obIto^Tal ae ca al. Tů ae •ttů. Jeliš jen modlou, rlra.
t .rú ^llahra.i.oThla akutečnf akt láak.r^
rromm nalézá v en-opa.tlch diJ^zácb Jediné, pomtn? r-é.tkl ob
dob! ^rai^n^ého kfÉcstB.nat-rl F.. to J1A konci stftědov^rn. V tcmto
období kof^^Ao ntJsn m.yšleni rů^znýcb kacifskJch sekt a křest,,nakého AY5ticluu (fckbert). hle i rcnescnOní hw.^ni!dnus s,1; svou
filosofií, ^ff1n1. utopiemi a r$?iciontlismern. v c.r...lš!m vvývo 31 se
vf.:-.Jt rozum, :tter;f s^tál u kolíbky nt:teclog1ckého mytle.ní, ke své
^odě měnil t pouhou IBRAlpuluťlvní schopnost, reiESr-;.nční Indlvli^i;^ua dé&ene:rCThl v sol>Ectvi Z.rátké období pck!'et ^inštováad
tenčilo v i.:^ropl né.vretem k]l pohsnetv.í.M
w,dřrníí-dob£ se &a fasádou laesta.nstYÍ rod:! nábcl::enstrl noje. »Ásaýft •prom,hlc,Tjm ^dbofens^^^ 11 • Nikdy nebylo • TJ'hlášeno, ®hl o:!1.ci^inf uenánd, ze.stalo i? 1n:fm sábotenstTÍm, kter6
Yšak vltt^:1.na plijal11. See.u.kOThlo ČloTlka ve sluielm:!ka ekonomiky _
a. alol1t4ho soust:roji, kterf sám vytvořil. "Jeho sáklades jF. strr.xh
n podlísenost mocni núké Dlltor.itt, ku1t1re.ce pocitu viny &a. 11epoů11boct, -^sruštní 5T«.zl..ů l1dsk4 M)11-dar1ty ••• HYeeyml t prúmy a.loiÍH sáboienstrl ae- staly: práoe,aa jetel::, t;iiikt doc ••• 11-J-růltZJ"&lovf n!bci-tniet:r-:e' po^^Á T.7tTáfet *trmí- chu.cktert. ř--.rotoie se
,1OTnt v moderní! době &thl ebolím 11* trhu, .Pfizpttaobuje své vli\$tnostl, své chovaní i VJ.er:.fení ternu, co kupující oč^kráYá. a pe^ouje. •Vsobn.ost 'se už aeEsjímd o e^j ž1.vot "" ětř.fct-í,hle. o to, nby
byla,pindejná.- CílciD trbího o.b.ar11.kteru je úpaá. e.4ta:ptace.
lid.4 už ani luIIBjÍ aTé d6'> - ^^9 je.ks je JeitJ aě'li. 111!1 v minuli*
stolek, 11ebot 1Wa:e° ,sn ego neus^Qe mřn1.t podle -principui Jses
-kkcr.f, ja.klho sí po.btdujett:. ree unií autentické Já, ner.r^!e erlato-vat Identlte.. Trmí chs.:rakter ntmiluje ani nuiávidi, není
př.I.pou^tán k ničemu a.ni k ninomu, neatará. se o nikoho l\nl. o ntc,
r to ne pinto, ie by byl tn.k scbceký,tle proto, tLa Yi.tr.jl::y,ktC!N
chná Je o&tabl:!'111 nita. i k sob¥ s1tmlau, jsjpu tak nr;Y7Vinutl.
ČloTlk asá ^Mho fakt a. •dr-t, tlie ne:tnjíů. Sfl o j^ jich &k.utel:nj
T#Yellt nehl.ed. aouTislosti. Jcu.jfmá. &e ani o ekologickou kntnatro:ta, k níl p^fi.apív'^ ani o .Xlukleá.rní ^^zu,ktt:rá mu hrozí.
Cilea a ideálem trcaího c^anAkteru je ^€lbu?záyn6 funngo^foi s;g_
^daalcll po^^nek a akolaoatí. eioÝřk je teG_r pro ro$^^A fe!aen.í,
hle roswii 'Y jeho po3etí sdegencinTtŮ ve achopnost mauipulaoe.
teho^oat ^^^^^aoe aaf!zesá ro^&Umt1:t je n.ebespefd,ne.bol mle
^lldt a ficlit !loT?ka 4o ^réay

aobes
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Skryta za faMdou kfeslanstT! anebo neYlrectTÍ $e fcrmuje posle^dí podo'ba p^^^ulonbo nábolena^trl, kJ'bernetickl nábofens^tn.
Bohem se altáTá stroj a my se snatimc pf1podobn1t se evfmu Bohu
tím, že -se pilpodobňujeme strojnm. Vokamiiku vrcholící be^zmocnosst1 si floT& nAnl.Ulllouvá,le Tl>e.a. s technika mu po^^ré. stát se vše-

•čm víoe ©e dostáváme do 1&0lec& v nalí neschopnoEti citoYě
reagovat na okolní svit a Čím rloe ee edá,fe btestrota Je :c.ivyhnuteliu1,t:ím nebezpečnlfjtiÍ se toto ncvé nábožens^tví stává.»
řfestá^váme být vltdci techniky, stáváme se je j^:ími. otroky - p.
technika, kdya.1 ilvo^tn; projev tvorby, u.kE1.zuje svoji druhou
• tváf, ^tvář boh,rně zkázy /jako indická bohynr Kali/, které
jsou ^M1 Ěefl$ ochotrú obltovnt sebe 1 svl děti. Zatímco
se kyberaetické lidstvo sebevědomě up^íná k lla.dlji n& lEpší
Eitfek,potlačuje fa.kt,f.e se stalo uctivatelem bo^hyně ^^^y.ff
.(str.1'1) •
•Sen o nov& božskf trojici skládající ses neomezeni výroby,
nbsolutui sTObody s neomezenfho !t£stí z neomezené spotřeby,sen
o PokTOktt ae končí. b#fifaie kcnstetovat,te:
•teomezen, usipokojo^^ všech potřeb ncTede k pro,prchu,nc.ní
to ani cesta ke štěst!,dokonce eni k nejT7ŠŠimu potlšeni.
S6ll. o tom, le js:e se stali nezáv:tslými p^^ svjch životů,
•skončil. t:!m, le jsbtt se probudili. do skutečnosti, v níf.
jsme pouse souěástkami byrokratického atroje. náU,prllmysl
1 adnoraoi prostře^^,kter6 jsou pod jejich kon trclou mani
puluje nás,n.aše myUezky, pocity i cLutš.
Hospodáfskj pokrok zftstal omezEn nA bohntf ná.roa.y e. propast
mezi boha^tjmi a chudd$m1 národy se Ještě rozěiřile.
Tecbnicltt pokrok vytřořil ekolopck6 nt-bezpečí a nebezpečí
nuukleÁraí
jedno či d^uhl solte ^díflt no.J,1 cirtlidaci a praváfpodobnŠ 1 všechen fivot. (str. 12)
V váYlreinf (ne3utop1stičttj.š!) ČÁ5ti svf studie pfe^^^dá
sn n,vrh1' na dchrwu současné civilizace. Je pře8vědčen,
le noTá společno$t se dá vytwřit jen tehdy, podaří-11 se při.TOd1 t hlubonkou mtnu v lidskjch srtlcích. Charakter lidí se sol
te minlt ea tichto po^dnek:
UTědollÍll ne si, te trpíme.
l.
i. Po^&náae pavod našeho strá^Mni.

J. ro^^&e, ie exl.stu.je ce&ta,jak naše strádám! překonáme.
Pfijmeae, Ee se llUEÍme, a.bychom překonali naše str^^^,
fídit t liwti j1atjm1 no^^sol a zminit současnou !iTO^dí
p^raxi. (atr.165)
Juto?' pak formuluje jAki&i dvaadvaoatero ^zásnd,jei by mn novJ llOTlk přijmout a dodrloTa.l,, áby 110hlR ^Tmiknout nová společnoat. la i,nla msti MM, aby 8c ěloTlk vzdů všech foreli vlast.11IJd a nlfoTal ke ^^te='w byti. ^Dile mat ěloTmt obnoVit aWj
poolt 'ltespell a J.4entity ^dole,n.f na 4'6Tlf t to,co je, má ntoupit do TSbli lásiky a eolid&ritr se nltem kolt^ sťbe 1^^^d1t

6

Jimi n^tallr ^Qofenl na 1a1>.l*tntctrl a t<mr-e kontrc1cv11t :;vft.UÁ
pM.Jao11t f-.kt, !t- no 1.s nikdo tt^lma nlho r.etáíc o.e=,ri:11 t jt-ho i1.Tot. UA prcjQvlt „Itiab e dctu k !lTotu re T?iech Jtho projevech,
u^idom!t sl, že ae ▼?«! a moc - to vLechzlo Je rjtví - ale t1TOt
li Tt^c^o, co pl'!apívá k jeho roavoji 1
:itvsté.Y- ;!A && pol-usi.t,
•e nb;r Gces.11 neD&a7tnoa t, cen6.v!at a il uzc • j&k jen dalthif!j P.e&.
t!t bee idolům rožvíJtt schop>nost prn lásku 1 scnornost kritic
kého, nesentl^entálniOo aytlcnl ntl.,«trl.
1 au íc.*r j.lo-ti cM?f:, žt: pro- b1.6s aou.čecnlhtl eovfta nt ttrl v to1::,
l.,e by nebyle st&.nove-1r.c doasttre, úT^eďvn.oetero či pademátere čobrS.-::h &ác&C, 1.llo t toa, le 11dec sc Kle je? ncchce či nehcáJ po 4lc, t!lento s.n.sad žít. ?!'idává tedy Je.dtl; n^.ollk prektlckjch cáYrhO, tter6 b7 cohlf pflaptt k tom,., hb/ ar t7to E&sa,y éal; uV&t.;t T i1Yl)t •
. t»pele!»o^k;t, Jetji neJlepúí duchové n n1tJvSr.n,rJ:I;!J!d: osobr.osti
v #1 mfll UTi<to:;l t, ie Jtjich e:!11:o Již :ncrú kontrclove.t přírvb.
é'a, s.11: kcntroloYot tť!cti.niku, ^oc^1.álni s!lvt g. ťnstituct"-, kterl.
chrotuj! zpolvě-D.Q&t 1 f!.vct. UttS-í &té v.7tvriř1 t no-v4 kcncEP,cf-, avdol;. s studie, •fcteré by saSals p!-e-avstoYft\st propn.tit ae1:.i tía, co
•>
je nutné a co Je solni. tuzí e-e objevit r-lfi:i dlouhodobé -i kr6.tkodob^, 11.af! ;otfetiuJ:r cčjnkou via:.l budouoího líle 1 pfeclEtsvn,
jak se k níau "tliftt. Eioi:potá?'etTÍ ee. JlSi.ad pc&t^Yit n.e ncvl uiklea!7, jt: třeba 1hntd skoncovat st st.aYtm ,kdi atiravl hc&poéáf. mtY!
tx1.etoY15.t Jui. tr. CEnu ae"rav, lldskf byt<lstt.
Ú.Slldní krok k tót>Ů by b;lo sveden! £dr,.v4 spotft:'b.r.
/tutor &1 j^ vláollt !rt Maá Instituce -evtf-m r.cní 1; to st.cnoVitt
co Jé &4.rm.vá tJ. nutná sl)()tfe,bn, ^koveu míru mohov stanovit jfn
sami iv-ctfeb1tell, prctQ on1 sfl.ml se mug! s.6jdMYe uzdra-vit.Kof—
0.i a nt.1t.nf v£r-k je QCfs.1.t rtriklfflQU a YyohOY6.Yl:.t liei kt s.d:n.^é
spc ttcbt, je u.kl uput.febí u-nstick;r cO.f.nt priva t:kc1ocai!-ů 1
vedeni nlkých pednlltů, to lEci \lcil!l t 3&.k zé.k.cncm, t&k 1 ru:.utír:
!yntfeb1t«lůt je^icb etd.Tkalt1 ntd./
;.utor má 1 xfkol.1.k :uiTrbil,jitk cl'ile&it aeo bir.okrs..cli, pt.teřc
retillu, k t1.rt :wafri.. » f3.tiunut1i a uulv&vou tvá.ti •
nc.vr-

:^rvn!,

bQje sttdCYlt ;r-o k^U6ho eb2,a.ns-. ^^uttnj roční :,fi j«w, kt«r1
1:u tudo v7piAecn, k\l.Yltcl^r bl' to, po třttt.cvn.l pous.e
z^ll\C.l
Jeho beapo4a!atln4ho prán a^ IlYot, tedy nt"Tlele n& ton, &ds
11 aaplni sri po^lmleatl v661 epcl(!-fnoat1.(Je to rr,TO,
kter4 sanl^j.u ;,e6a a koexú, aa.ikoll^ oatatatm lldakJ^ b,Yt.oatnt.•) čloTf.k by tat byl eaTObo&6n J)ftr4
'Y,Ydímán!m jU

,1W
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£& streny šáf-0., tak &e strany ářadů. Tad3 ut nutcr vstupuje spí
te do nájema^tví utopie, &Ujně jako t návrhu svrchovaAého 1.nte lcktu.Uuiho tllesa. Eejvytfí
r^ády, tikterá by ra41.ln vlá
dě, poli tik^ a občr..nfurl ve všech ^uil.Elitostech, ve kterých jsou
zapotfeb! ^u..1óstí 11, a jejímii členy by byli 1 intelE:ktuálov6 a umnecká elita ztmr., mut1,a ženy, jejichž Integrita je mimo pochyb
nost^ 1)F Taková raóa. by nebyla. a.ni volená EJlli jmenovaná (.rromm
neuvádí, j&k by se tedy ustanovvila), ale^ určovala. by na.př^^ad
lidi sočpovidné za vfběr a Sířeni Informaci (přístup k imormscim, zcůrazňuje autor. je aákladnim proClémcm butoucí tie-mokr&cir,
současný stsv me.nipulov2néhc roidíleni iniorLi&cí je nnud.rfitel.tj).
jrncnovtln e. f^^rncovala. by růziU korice,vj&ku-umné týmy Et.tů ••
7ronn..si je v&dom,!.e v&ec^hny ^iny, kterl ravrhuje, jsou Jen
t?^o představi tein,, přesto váfí, te jeho utopické cíle jsou ref!lutiětjšď ne'- rea.1ismus souša^snjot. vůdců.
JesUlte Botí město (středováeych křesu.:nU IK.) e ro^emské
mtsto (raclontllstů Ir) byly tkcs! a- antitezi, nová syntéza je
pouhou al te^rnativou chaosu t synté za mezi spiri tuálním jádrEm '
poadni- stxředovfil.:ého svft& á roirrojem racionálnaího myšlení e vin,
které ee počelo renesencí. T-itto s;Ltéza. je tifsto bytí.*/str.1£7/
Uen:! jistě zspotfebí upczorňo-ve.t
utopičnost, eli tářsni
nebo. dokonce nalTitu jedncUlv!ch Frommových koncepcí, spíše o?
cajími, jak předem stanOTená a xjednoťuiujioi téze vede k jednostr^wým ^vrEr;nim (úvhy o T!ivu války na. lidi), zG.j:!má mí tak
dobře' zná.mf postoj rol!.hn?'Vllnlho prorock6hc ducha, ktert necházi
svát 1 lidi na pokraji ^zk.á.Ey a vrhá jin čo tváře své poslední vr. rováni. !!umnn.ietický duch ve svl kritice dojde tsk dtleko, že vá
dí lidi kole^ sebe jen jako cdosobnlné stádo ^nipulovanJch tvorů!
tak ^te..n1puloverých, Se jim ne^^ upMt jejich vlnstní já. (tu
tor jde tak l?..lako, le t tom pro své koncf!pce spatfuje je^dincu
nadiji:jeho Dlr.lllpulcvpní a oáosobntn! jedinc1,fpíte dokátí při
jmout návrhy"'na. zmrnu, ne! bi to ťoká.tell chtlTÍ,ego1st1čt! jed!.L01 předchozí Iry.) At ml naps.dá:proč vleatni to lsil:í &s.chránit
čloT^&a 1 který u.! .vlastně :posb7l l14otrl? Co vle.atnl má být zacho^váno? hToliětj rod? Kultura? D?dlc^tT1 pře^dk"O. Padtka velkfch
duchů? Obrazy/ aochy, literatura? Ale co když jejich ^^rci tak6
podlehli obhamt1"f'Oat1 a. pofJ.Titčnostl? Co kdy! právě jejich rýtTOr3,lcn.áan Jejich dll. 1 pon^^uJe T. lidech touhu vlastnit? .
len! pochJ"b o tom, la naše cl^Tilizaoe se feuh jakpisi nebl^ah;flr:
emf^a (lane ae jí^ od n4ho poěá^^), le &emakf &^4roje jaou.
!erpatelilf
le jeltfa a^fra ad11eú p.fe4staTa • bluhobytu doatu.rúho Táem Je ^aa,S.m! a A^enq^vátelná. !:i, kteff ae lt n! up^Úlall,
up^blajť a b\l4o11 •« lc a:f up^u t, ^nú mohu být nes^ympa tiě tí, ma 1.emt
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Je poTa!ovnt za nc-bezpečnl, anebo je lito-nt, ale nemůfeme je vy
řazovat ze společens^rá lidí.
Pro ka!dcf myšleni, kterl
':phsn? hranice do bra, kterf5 zni
cíle, k nimž by mn člověk smeřoT&t (a nesmeř.1je), Je pfíznatsná
úespokojenost: nespokojenost s ělovčkem a s dějinami. Človlk se’
chová jinak, nef mu myšlení předpisuje, ne^^&eduje jeho nepo ChybnAv$'TOdy a tasí tak dljiny, ohro!uje sám sebe, svoje poslá
ni, svoji ertstencl. Myšlen! ho za to ods^uzuje, dává mu poslední
Va..%'OVánÍe

Jinou vlastností takového myšlení je, fe svět vníml přesně rezhrAniČený: toto je dobrf n toto Elé, jedni chtjí mít, zatímco
d^.ruzi dokáží být, jédni bloudí, eatimco ^druzí nnlézají, jt^in jsou
hodni odsouzen:!, ze.tú.co 4muzí následo^ván!. lyálení si tak u.eavirá
cestu nejen k ČloTěku ale 1 k poznónílopravdovfho rozmlru Mvota..
Smffuje k radi.kiln:!m závtror, kteri mohou vi;budit mezi oslovevanj.m. roEruch, d.jem,odpor či etrach, nle. :mtUokdy :podntoují k ^tvořivfm. činwn. (Ti, kteří se cit! býti oslovenlťpřljmou obvykle Jen
radináln:! závěry, nezajímají se o pUvoční pohnutky m.vtlen:! a jed
nají ciokonce v rozporu s nimi. Tento osud postihl vžtfinu rad.1kálnich myilenkoTjch systém v dobách stifrSích 1 v součeEnosti.)
!lshodlám o'bhajovr.t ^liarp>pgon;, anin fhylocky, ale vín:, ie ne všiohni se S2dokaf.ou sroraal se !ivotem tak, jeko to dokázal Buó^da,
ne všichni ^Jí odhod.léní Ježitcvo či vytzvelost stfedovtkýeh aske t\l anebv jen silu a sebeoběkTOEt ::chwei tzerovu• fi;nozí Se dokon/
ce rmažili je nágledovat, unpni vťnk ^málokteří: lidská cesta je
individuilní, neopakovatelná a nezprostředkovatelná. Napodobování
a sledování cesty
konfívá obvykle nezdarem, a 1 ty myšlen
ky, kter6 se zdály v feči těch, kdo je odkrylj a spojili Se $v-yým
fivotem, jako nepochybné a jednoznačnét se často v přijetí násle
dovníků zpochybnily a metvof1l7.
tezi Harpngonem, který chce mít,a mezi BUddhou,.který opcuští
sri postaven! 1 ma.3ctek, nebot chce být, leli oelj lidski vesmír.
Kdo z nás jim dokáže pohnout?
.
A co se tedy stane s lidstvGm, kterf te.k maznotratnč plýtvá nenáv.ratným 'bohatatn!m země,aktcré :právě v tuto chvíli ohoe pro sebe ^urvat vteclmo 1 co nechaly předchozí genersce nedotčeni a co bu
de příttim genE racím b.tastrof^inl chybft?
Neo.OTedu to posou411, ale nezdá se mi praYdřpoclohnl, le by Ud
atno jen
z^Qa4$ aoio^Qná 11Tah7 anebo Ta&.r<>'Yllfoh d.oml.UT zmJnilo svO.J s^so'b liTOtáj ani neju!ilechtilejA-L!
dokonce ani

na
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hro&b7 bolútn trestem nedokázaly o4Tlst člověka od jeho vztahu k
vtce^ (ktert je osti,.tnl důeko rozpornějěí, nwž jak jej vidí .E.
Fromm). Fokud lta7 -nico doká^Alo vychilit obecné směřování lidí^
byl to bua pfíklnd velkf cbrtsmatickf osobnosti, 1-..nebo UfŮC
vnějších (vétěinou katA.s^rofickfch) okolností. illad tedy zepů5obí prvá či druhé, kdy •a jak lEe jen těžlco předvídat •
. Jaká má být t této si^tuaci úloha tntelektuála, jenf se do^mrúvá, že dobJ.édá tam,
vátai.nn. 11d:í. nedohlidá?
JiEteže můfe a má sdllovat svá pozorováni, fcr.nulova. t svá ouhslEni, cpakovat STOje vize, svá vercTání, jen by ncmě-l zapomíbat,
f.e 1 cn je pouze jeden z lidí, fe ^^^lenost, kterou 51 přisuEUje, tóže bit jen jinýma vtělením klemu, jen! je pfedmětem jeho
^vitickfho zájmu. Ostatní postaTení vldouc:!ho ducha. v davu nevědounch je prastnjá.. Je to postavení §a^a na dvoře osvíceniho
panovníka. 91ii vyslovoTat praTdy, jimž. se jedni bnvi, drur.1 -se
jich d!sí, tf-et:! se pro n^clobí, e.le nikdo z nich nic ne^VyTodí.
Ba.šek to ví a vi také, l.e mu jeho role zajišruje sluěn.6 místo
na královském dvoře. Ro&dil mezl šalikem a moderrním Intel ekt^álem
spoě:!vá nejsp:íi v tom, le šs.šek neprokl^iná, nezlobí e.e proto, le
ho neberou Táhl, naopi-Jt s takovým stavem vác:! počítá n je s ním
docela spokojen.
•
( Citace jsou z angliokého vydání
Erich Fromm To have or
to be? vratné v edici !BACUS, Londýn I975)
o

o

O

O

O

O

O

OOOOOOOOOO.

OOOO

E:de končí 1>řesYMčen:í, . !e Udá JBohou pre.Tdu poznat svfm
myllením, zaf!ú skept1.o^1mu.s. Ti, ktefi se snA.f:! uč^^t
nati dobu akeptickou, li.ní to y očeká^Tá.ní, že lidá,kteM
se zf-eltlou' samostane po^^mf praTdy,budou přijímat to,co
jim bude autoritativně a pomocí prope.g&ndy jako pravd&
vnuceno«
Tento výpoCet je my^l.ni. KdQ oterlrá sta.Tidla skepticismu,
ab7 já aa.pl&Til. umí,. nes^vi pak očetávat,le jej pak bu
de moci zaBtaváU^ Ve 8t4 Tltiinl &lls^^e lid 8kept1c)q.
Ztráci mysl pro pravdu a potřebu pra^T4.r, zvyká si lit bezmyšlenkovi té a nech-' ee Tl4ěet od jednnho ná.r.oru ke druhlmu••• Uieto pravcl,J ne.lu vybudoYak na balinách 8kept1c1.smu.
Proto!e náš- duchond llTot Je pro^^nut skrz naskrz s.keptici.ame11, je t^akf ^s naskrs prohnut. A tak lijeme Te
iTětf • ktert á« ^kala.la a Iru ..Plnt lti. Chaeme-11 or^^iv
zavat .1 _pravdu, bl:!šíme se k_ ^záhubě.
__
(Albert echweitzer Z mlho !ivota a díln.) '

Se zápisků novoromantického snílka / Alexandr Kliment

• •• tijí v ^^^cich, l^^^ je ťr^^@nt. jsem slOQek
radoati•••

Kulttura je vu^l.ká wněni sin niku;. • •

ťoro^^čt ? Vědyt

čloyěk ae universS\112.^ ve^^wnír j^

kr&.s.ně rikaj! NcEzcI, to Vše.

pocit V£heaeius1.1t

v^^2tmý u.:i.1 tek hrše.Y ^pro^Laut. v to Vše jednou b^^ou

vlas'^tn.iho bytí. Jedna z neJkrú^ějšich a:.Uostnjch her
je hra na

2o jsou oči. V kapoo vody se zrcad

li ve^^x, ?rosím• . sousti'eate ae^ buato nžlon^trui ^^i

vát d.loui.o ulodět do oči. k eo je to ? ?ocit, xnžitek,
• ;>ozr^i.ni 1 V5tupuJu dn^^u oka do vesm^a, j^e:ni se n.eko-

tt.eěně rozisi.řuuje & rozp^iná. jenž se nekenžěně ^smrštujc
e. ^^táává.

a t

'toa ^&árovel se .rul^vratně u&kateěliující.m

táta k nekoooíc^!si

ja

mu a k nekoněic^ra •

sto j.ím

je.lto paprsek v lomu.^

• • • t\fdy i)cro^Zl:&ut... boou se učit u eircheolog-ul^

umeni

Je

kt..l.tu...-a :re^r'3^^toe... jak poVSb^^i;jícít

s nékol^ika s^tepů sestavimc o'br-...a celé civ1l.iJ.ace^„

Celý fivot cmdu ^^lyzovat tvoje je^di.n4 gesto. gesto
lá^^t t;e--:to nenávistát^

i.)Tjti vlastními ullaclul aa ba.vÍK jako i)oCa&im, moje ul-

lo-^vr.i.rui I i'ro^^ze;ta se se ^ou v de&'ti 1 La
Ale kdybych Vám mil Tyl!či't^ co ci'^'Um. potřeborcil. byc!'

být - roshocme no puycllolGgeagea pvtřcbovtl bych bit r.:.ocen
ve6.iearých wulí. i té 6ená ^^^e, a vic:úte já V.is

&iluju, i.e se o to po^kusím^ pamusíia ae o n.en:otné^ •
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AČ se Ywa to bude zUt ^kruté, pprosim nejezděte, :ae»t rrw1.
h jste za hor^ama. MS ae 1l8M l^aka imU.e ko?Uitm":Oovat v dopinech. Já si nedovedu představit, že Vás svl4^kám^ že
V^ú
e_pim a vůbec ai. nejsem jist. J^akjm spWipbaJ! po Vás toužíme
Ticiy-t po Yáa
netoůim^ já
ul od toho ^^^íko
aet'bini ecela a cele V^ul. l'iechtějte být pro mne tělem•
kromO ;pdvabu^ které to tělo noci. r...UuJu Ván jako anti^cký
smiluje mho mladíka. X poduěttwn ^svych pohlaví, která
3sou pi--.ce ^akuteěná a žiri^ w.isel1 bychom najít nějcivý- nový
a cvláli^^ kl.!č, kl.íč ke ul«, utrpení a. lasc^^cík^
Vás do postele^ co bych Ei s V^ámi po^čal, s tou křeakou violou,
která Je ná.stroJem.Va!eho altového ^^^••^

s

Já. za lá^sku n^edtu platit b^ankov^^ul. Zlaté d^ukáty a ěpe^rq
po mtcSnce nebudu přece proJida.t, ^tyi je mágu. pro^milovat.
Jse: blúen do šperků, to je soje skutečná višeň a k této
vů&šni patří J. to, fe j e dovedu dávat
ž^^s.. •• h&,
•prosím, nepředstavuj se mi., neříkej, jak se jmenuješ a kde
by^ó.lii^ poj! se mnou e. poai'QJeme ae ve ^tmě, dosttanei te^ale
^aten.^^ Pid ^u.^ikoo. noci. Za šera.. Nejlépe v slabém de^ti.
VMycky ino^m. mnakováh, a.spol ^tmavů b^rjl.e rLa očích. T^ná
^kumbály^ 3eště
byty ná sidl.išt!ch, kupé ve' vlaku
do Hradce ^^lav6. kdb^^ na plovárně, hotel na o^kraji IPrahy,
pod aoatem med
leplatím, předem odevzd^^a
a aoje^^^y Jsoll tak ^^kd1ep4, že ae mi otr^vů nebe.opeklo
1 ^n.tJ _ profeaionalní lá^sky která ne^ré s^tudu, kteri netěěká
• v do^hadech^ která usměTavě přijýísá objednávku.. Fáh ol:xilY
k p^rtSItu^tkám, te _ si uchovaly ^hrdost dokonalého výkonu, te
nol'msi a1h^^£ovat práh rolíkoše• •• Dokoaáho jest, Jse:m"vdéóen
a nemunía ae zaplétat^^

hoje svoboda, .moje nesáTislost je jen zdálllivá• Ale Jnem
taky j^enoQ z^^llvý otrok.
Zjednocluiovat I Zjttdnodušovat, J^^k nepřeiiJeme.
Jsa.., na3Hr^^^jiim v^ikuá a my^^A, le ae nebojús f.lTota,
ale jsa d reseno^vant. )!y-all!m, le se nebo^l,ila ^smrti, ale

jsem ul nidsvý.

zápiGky / >

iiouČAsnost jc stín budoucnouti.

*

J'f.í se sou.lahuoati boJim jůo enar&i^^c:r1. iei^ jalo l!?..'lQho-

tilu^^ch .nortu. Já
riúl ^ltinaloat s odstupem asp^ o^^
oeaiti roká G. ^^f jl více. llju <lo ^,o,-'ooJu e Vé stopůCh
^milwlostí• .Ue iwjsea. alstoriccucy, jealil f&nf;<^i.Ch...-Oal?.Stick"j a

ovooa ideel 1t:UJi, ne zá?'ábrite^ p..roste

vi^dím u2

i hro^zná napoleonašá

valovou vlohu ,
lli!

ve srutei;nost19 ale

v obr-&ech, Jcjic.no estetické púaobeal je j&ttč dJ:1i-es iivtt 9
SQtittco Jojich &..uteCnos; je ntt.návvr:..tně u.rtvá.
Sex :ler.i iwdu, oex Je součáttt alvo'ta^ jai-..:o je ez-otica

&ou^i:á.et duic Uvota - a jo to pro Wle svár vody s vínem.
t.Y-ár obr.ě g vodou, dialog Mola s ^aulalez. ••

Ja.no pieuptavov^al

Jí^ffi zcela ^v:,m.yeUen9 JOQm

hudba, jao č!ol.a, itura žiji pro sveji s^bol^l.ku. nikou

. pwto. aoy 'byla n.;istrojem pro ved.^d cůneu. ••

Láska. laská ?
jtoo.u.uiú, Lt.t al trochu iloro&^-wu.ite. v.<:..yz V^ budu vypravit tu.hle
uř^^du. ale bevict, Jestli Vás povzbudí du clall.ši korespondence

roesi

hdy, Je tu U Uvno. tu jte= jeutě byl rn stualic.h.

Jdu po kulici. Ulice Je kráaně dlouhé a Já
a j^a rád. Le tou u.l.icí a

alavioli^ik n<Oaa.u

ttou ^alae.ou m^u

Jít dlo^uho. Jdutt

kalem ^^é ^chodci, ale Já je ne^^héád j^ako chodce^ Já je vnid-

Já jdu a. filvot kalem

^chy, které atol.i v

mima

aě se zastawaje, alc a.c.lem přede ^.nou v perspo-ktivä .novo^.ro-

r.-anti^^ch t^a.aM se objwvuje poatava

dlvvky a ta. divi:a. je

dal.eko^ te JeUtt ^neolau a.o.i roze^^t její

neoo bal^o

v^auil. Je v i)roUsvěUe. tu se m.t. ^^dce roz'^bt.lěi ^alau. J»em
ci 'tem jalo el.alpric^-m proudem, cnvěJI oe

pocit

svQtla a tiché héd^ a ndvi.^dim alc nei. přibUtuJici se posta

vu. K.rá^^ pohled a oči clo očL. Y^itna damii-^úe A když jmtie

těaněě veilo sebe a

so liiijot, dívkU ow.ovim. Jdu chviil.

i)o. jejia boku a s^cela bea o^hlu a 'bea dvádu Ji bokru kolem

^^n a

"•

Ji ^mám

a. j^ak-4 Je -to it.ěatt, Ita }acm Ji

po^tkal« ^^ě. nlini ae ^^drá a pol.otí al ala.TU na

nap .i iky /

*

^^4 J..:olem j^uko socny a ci.Oity stuie jcbtó stoji. za^til:.co
my apelu lehce jci^era po ul^^vul J^o b:4c( v^^^m vdn^
a ne^^me ni.o vic. než tak byt v tOil
spelu. 2ak
dojd^eme na kobec ulice a je nutuč ^^^ut oua vpravo ?wuo
vlevo nebo votoup.it do Jednoho £ d^tu, kt.a.ré Jsou óelem
k
ítdyby
nebo já, ltdyby někdo & r;.áo v Joiuiom a. tóc.h.
dndomu byulul a rtiy 1aol'ili. vstoupit, nebo kdyby oisto :f-ady
doOIJiŮ se ?i,cd ^nárt.i rozproot!r-ul paric. • do kterého bychom
vstoupit, nebo kdyby před.. nj__.i by.la f-eka s loul tr. pi'cvo^tmikem, cel.ý ^ďj .z.i vet by byl
j.J.e> my at;: truseli
^:w..stavit a jaksi srovxmt a sloilt do:t^mJ!ady pboeben.i dvvoJieh ^bohce plwobicldn nul v n^lc.b. lokteon a locidn, jittli J^^ ti-!: dotý^kal.i, protone ;j^e htšd.,f s.uěřovul na jV^u
studna, cot bylo • docel.a ^náho^ré a :;Y..;chop.ite^l.n& nebot j&De
se ul^jak ned^w.louv-^.^^ A •^^ j^e ue msěl.i ^u;t.nvit. A
j^^ulo j^ame atl &a!;tavlli, ž.vot kolem !iak au uul -to pohybu,
ťt.o bwiu.. běh Života kol.em r-.ás supil a pakli, ulyéel. ;šsat::i
^práci plic & bw.šen! srddcci ^^^t pod;?B,.^& á r-dC:Uot a
. ienť roěár'^ která tudy na století projížděl.y^^ hekl jat: 1
l Je to asyl. A ^pak Jíle sts.lo juiitě toto : &e le bych
to chtěl. udčikt^ prostě e^&o Ge^ ....e j&.ma se ilútce.
Je:1
le^^ poilblli jatto :r.ia rozloučenou., a ^kaM.ý z :rula
bel
Jdn^ ikraJIUu. ^^dý der, sa erinzik ^^ou nachl-^i t
jeji nes^^nouci eys, výras ••• h^ asi pijt tisíc ^dnc•••
Lreěl. BJ.im rycbl.e, asi ^minutu, vel.mi..i os^ ohs^t1 tul.kou &,l,

^nma.

na-

Jia ve^nkOvti s
Koasa, tolik str.oiu v lese. Ve tlě-Gtě :
j^^ Ko^lsa, tolik ten na hculv^^.

Ju byen a.sl do;.*IQdl V té po^bódce, hdyby ld.
ulul nad^ěl.,
abyych si vybr-1 tu ne£^^načJi'.i a jeho dv^an.i.cti doer ? Koho
bych se lil ^ptá.t o ^radu, avjch oči, sv,ho ^rá.ce ?
Acll — roshotl^^ul l &alši ^dnet kosatko. I 1:’reoe kii.ybych
kal lailovat, bylo by to maacná, ůe
se wcím ro^^
ďovatu^
' '

YaW_pont do ^^^elo^tví p^^^te I Jeko bych mel vstu^^
Tal do vero^ráho tivota, a. já jo'=D pro ^kd.dou poli*^tiku

zcela no^u11te^^'.

6O

mípinky / 5
—Z ceil) iijcte ? — Z wréixí. — z jakéno ? — £'kyilgr»>

,

Xc^^ilus, llerahr-kreál.t a h^arcis j3ou moje Ulýty, to. tři
z antické mytologie
nejrndě.i... ta u.-rí^há U^^. sebe

a^^ k s.obě,

to

hr^<iJ!.llé s11ly.u.utt.í ten uzákoň nehyb?l.oati•••

Moment I

hráGně vya;cyš.le.íiý •

a.trarcl:ně s;>ěc.."lite, já

nět l
Je l::rcic:né slibovat nes^^tel.né, přehánět, n.4dner.aoou, nvá-

tou 1ti :e:;rsmíta.t do ^^oucnosti lluz,e, ncfbot - co ka.yvy ?
Je"n s naJhr^t.Gn(ijŮch

mó oaobn.í rJ.ctorie, totit,

;1cn tisíce, jan je ^tak n.apsa.t, ale to.--d si vz!X?trínflro,
jak Jsem byl Base jednomu scitv.í.loVi.ai. dá^vno si rise po pxvltJ,

ale pcřd.d jeěti předd ma^turitou. V*ál.YJl té hlásce poskyto^^^

zvláštní atmodřéru.^ .Byl Jswa na pr-.i&ánhrilnk na venkově.
Etijdu na . z^^adu, v bes!c.ce r^d.lt -iřr.:^č.l.ohy lc:-enli

zvo^^ ^lla.30 teti^ra* jak

7,}1Q^d,ré

vy^wvtl:'.te^^E; i)ěetcnm.v.'1?1

i b^chař^^laia v
oadnavo^té. f^ale tetička. ^tudu.jtudu.j
lilami a jo o pet raka fi^^ši nei jtl, ctoi je hodně v ^áúra
dv^ilct — se^^^ct. láujatě ;>,a

cuvt.n:.

jai ^!:resli, js_

maluje akvarelem, je to vte^^ ^^:é, předl.oba, obrázek i

tetička.. Xctička sl.eduje, jak poz.oorně sleduju jeji ^dov^ání

a nptá

se i —

fy

'^w.xy

^kre^míš ? Taky maluješ ? \Kipová'

bea rnv^ábáni i - ^w, Jti

'

^aluju a 120c

kresllim a

te:Učko l-1'nk Id ^badei ř!.ka.t V&^^to, a ^tady mái parii.r
a

itětec, msku bu.de:e mít a,?c1etewu a ^^vič.ky

&ala na moudré

u..mí-

?ra?ravó..a, re ;}ae-11 zpival a hrál. ns p^iáno^

ale nikdy jser.a nezkreslil ^'"tky^ hroalemí v oe^^^6
lqtekk ne^^do. •. A ^^^sl.il Jse?&

Je henky a. V^^^ka. mě j^jakoy

rnakrar.ui Jaem
r; če.la Id ^^áble

lrotici Tll.uO.d a ^tak to vte^mo zcliel.o... - i !.ě, proč s^tař!

^ltlaliři nesili ^cilouhé vlasy ? — :io nevim. »,-lo jill

na

^krk ? V'^^^ka. so ^^j$^ - zkus hádat, a Štětcem Id ^k:roali

po oboaí^ — no ^hidej, e čtetceu Id ^kre&U po ru.ce. Jce^^
to

^uhadnu, ^nado^^ti niticim, Vč^^án, my^6l.íc si a napítan^tasil a řekmu - ItČto.c I A toto je

du ^ilos^tnt

naj

p^rvni opprav-

nobot je *^taky kusem mého t^ěla s Aby mil

nikdo

nezast^ihl, o^^tě, tedy v 1.nt1Idtč s.i odstt^^u vl.w.y n

8 o^omocí GoriBautiáho dřeva a. nitt: vyr-vyr-cib.iJC tttto.c. • •
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sápiáaky
Ano, neza^^víte^^stú^ •j věčně

/

6

pokus o po^rtrét

gSfttí, to n.e::ú. svidec'ivi o nf krááas, o rysech tvé j^krásy o
n, totoboati, to je svědectví o mém pohledu na tebe, to
jo evidectvi o mé du.li, to je svědectví o
•••
Ke^ádpu. ie Wbeo .někdo někoho mdte volat a po^hlovat Ba
svě^dka jsme vžiác^^ T^idy jell pa^^teli•••
Psů, koěček a diti ea boji=. Psy, kočky & dčti., na rozdíl.
od ien, nůlzo .zapuzovati•••
po ti^^, do ea&oty. do leku, do zarostlých sřicei^.n I K hluč-

Telkoměst n

stolb, <lo

b^lý l

J&e1.i takový, Jaký jaea, a ribec si-nedě^lám s^taroa't ee

cvou identitou oe STOU. au^tentičností, nepothtnt3u se súm
Bobě l.e&i,t^^Tat, tLa dnně ku^akoli^^ ce^dí kon.ntrol.a je
ovásm něco j^1.náb.o.- J^aea exaltov^tý^ přepjatý a abs^^^^ď,
alo dovedu a n^aim se přa^pwsobi't souČ&:most1 a komunrUní
při č^em Bi sachovávám^^urěitý ^od.stup od ^AQJ.6havost1
a teror11 po^^ku, Jsem j^týsi cJ.T^i:Uz^dí vegetarián^ to Jest
neko^^mdyu vie^^^ Aepi"S^^^uju určitou ar^díci, jes^ó..f.m
vlakem, hle 11e^snái!m &lltomobil, táaáz rád ^radio, ale ^nasná.ě:!m
ielni.d. 1 přea oc^aán lodí^ .někdy le^tadlem... hle
s hl^chi se eeutawJe celý můj iiáTOt , kdybych ruohl vyle'te't do
ve^^ku a a;,atřit Zeemi s tú hvěkčné vý^&y byl bychb o^cho^ten
za. to zaplatit 1

::::.e byych se ul neurátil

íroč eě tak nenávidí, když

bč

tak hllujs ?

dypy 1 'fypy l í^'typy- l roaedlost ^anatoml a llterátl. MaJ.ý^ velk-f.
tlustý, to^tý. Don ^Ujote, Rau.woAnl.nikov9 .Doktor l'auGtl ObloJ;10v.
Joaet X^ .Dobrý YoJálc ^ojk. ile co ten ^^.něr? 0o ty kveto^uc!
^tliá:14:ny 'I .Ue co ty výJ^i.JAk:, ? Ela.t4n. Jelia. Kolumbus, tíoc^rt,
E^instein. ? io j 0ou niJ^ak6 tysy ‘1 ln'te'teresUji se o čl.ověka aabe^^U"ak^tniho, a. jo 'tedy na@adie A De in'teteresuji o nebe^

• •• na lomu, pořád

J.a

roanr^ani, jsUI čloYik cese^^

sápieky / 7

Jsam b1:a pt-!bélui a vysvětlim proč : o m.c neusiUuJu, o
lll.o nezá^paaře, slovo boj je mi mimi. Jsem ctcvřeey^ jsWi
.'1.i^vná půda pro_ ^£torie^ kTas^^^ a sé.i&e^nné ^nálety^^
ěemu bych se měl ^^mit, kdyi mě
za;l^!má. •• strove!.
,jsem neso^ročite^^^ protože aceia neproapě^^. •• na mně *
^ni.kdo 1./40 nevyddělá, na mně se dá led& atipat dř.ťvi, al.o
Ilit t^aie zál.eiitos-t Jnou ui lepši stroje • ••

1'áboženstvi ? f.íepochopim ten rozpor ^^mitek^tury a J.racionality•••

a.

V^alet monogamie
monotheism a"(ěda! o h.1sti.r1c1tě iivota,
tedy :na o_jeho dp^adlm, al.o o J^e.ho histori^cké oe8tě oa
počá^m ke konci.
z. monothel^^ — ma.Jetek a
cent^rall^ms. iier^^mie , nl..kd.o ,aen< svoboden. - i ?án ^bab
ai děli záv^^y,
«

• ■ •

JJeapota, raí to yzneieni, ale je to jen nedostatek času a
čtyřiadTacet ho^41n ä^mi st^rache^

Je doba včcnoati,
b7l& doba. vč^Msal. Já lduvim
v symbol.ech, chci ř!ct, rid.ycky byly. caro4éjnice.^
£epř1bll!ujte se, ubll.ilite si. Nejsem Ypf^ímný, jsem
hori!, jsaa podrobný. Mohu po^droheě vyličii, mohu ve^lmi
podobni vyličlt, v!c nic.

moře vtedáoatl, ro^^ďi ? J:ofe ^luky^ Yte^
v6e4no&U, n^roz^ail ?

Vteř^ina

-i'rol&al vb.n
^kaiře, &titc
!HUka a aaám

t

okli pr^^^a něj^aká i^^x. Mte
krev. —
? Skute6na I V oku mi p^raakla nS3^wtá
- Co ubudete dEřet ? - Za.stí-e^lia a^
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Eugene lonesco
Z knihy M
ezi životem a snem - rozhovory

s Claude Bonnefoy, 1977

• •• Litera taru jeem obJ evil díky .Flaubertovi, kd;yf mi bylo
Jedenáct nebo dvanáct l.et. Při ěeatbi

Prostého srdce jsem najednou

pochopil, co je literární ^dása, l.lterární kvalita, styl. Četl jsem

uL sice Bídniky, ale nebyl jsem jimi tak zaeafen. Před tímto
prozřením jsem, myslím, ěetl vSec^no mofné, k:nihy zlavných spi

sová telú - přeěetl jsem Jeden nebo dva romány od Bal.ze.ca, Ihlgovy
romány, 'rři mšket§ri - hle ^taktf C^vrěka a Úla.s, několik detektivek •

Když jsem však objevil Prostf srdce, nemohl Jaem u! dál číst špa

tné romány na polcr&.aěování a detektivky mzltá d.rovně. Někdo má zvl&št
ní
smysl pro literatu.ru, jako má někdo hudební sluch. Myslím, že já
Jsem ten smysl pro 11 kra futuru mel. M! kamarádi aetli dál po^ra^dá

literární díla. Neuměli rozeznat, jeetli je něco dobrá nebo §patné. Podle toho co ř!k:hli, zajímal Je příbeh, to co se ^din!im

přihodilo, co dela.li. Já jsem to_ al.e ul nemohl č:!st, protože to

brlo špatně napaané. Pochopil Jsem 11 teratu.ru. í Na příběhu nezálefí. hladní je, jak je naps^aný, neboli, jak j^alcýkoll pfíbth
dokáže o^dhal.it hlubš! význam. Kdy! někoho uchvacuje v!c jak 3e
příběh ^vyprávin, nef co vypráví, Je to znamení, !e má cit pro

litera tu.ru..
C.B.i Kdyf Jste objevil ^Prosté srdce, _rozhodl Jste ae, fe ei
pfečtete celého Flauberta?
§

E.I.i Ne, na takovou souatu.vnou p!li jsem byl jetě pfíliš ^malý.

Objev Flauberta mi vlak nebránil., abych ae pozdfji JeGt, obdivoval
některým ^^hufaaým báaníkwn. Například Albertu. Samalnovi, Fr^noisu

J^ammeeovi, ?4aeterl1nclt0v1. Byli te^^^t j^Sti v módl. Umlli psát.
•

"

-

»111 bohu!el ^TOchu proatodulí. lCql ee k nim ted v^racím, zjiítuJI,
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le Jeem ee mýlil.

C.F.i Nemilí snad Sarů.in, J^ammea či 1laeterlinck aklon 1c tomu d^^u

snění, kter, pro vás muselo být avildné, které odpovídalo nejaseym
tornám dospívaj ícího chl.apce '?
E.I.s

Samozfejmě. Mili v sobe cosi vágního, neurčitého. Měli

na mě neblahý vliv, proto!e ve mně usídlili sentimen^^i tu, ktoré

se jel3tě ted někdy nernohll zbavít. Ten^krtit odpovídali temperten-

tu dospívajícího chlapce, mému tempe^ramentu. Později jsem si
naštěstí znovu naJ5el Fl.auberta.• Ale víc než Flauberta Paní :Bo-

var;yov6 jsem měl rád Flauberta Sentimentál.ní výchovy. Je to jeho
nejkompl.exněJSí k^niha. Je vnÍ satira na převzati m.yňlenky, ne-

bezpeěné svou' intelektuální chudbobou• Je v

ní

etyl. Je v ní

láska. Je v ní čas, který se rozpadá, je v ní revoluce z r. 1848,
v
viděná kritickým okem. Je to tedy um.elecká dílo zároveň st!J3ilené, historické a kritické, je to román par excell.enee, celý

slo!itý a dplhý svět.
Existuje autor, kteýr mě nikdy nedojí^Q. Tenkrát se hodně
četla a byla po^alární kniha. A^ndrého Gidea Pozemské potravy•

Nenávidil. jsem ji pro jJÍ rétoriěnoat. R!^Qo aa, de j^ to
doble napaaná kniita. ltnS naopak pfipadala ipa tni napsaná,

patetická, faleiná, domýšlivá.

ir.
c.

Co jste te^nkrát hledal v l.iterárnim díle 1

E.I. Něco, co Jaem měl nejd.f-!v ré.d v Proatém .erdci, jakýsi jas,
svitlo ve slovech. Poc!til jsem to takf, kdyp Jsem aetl mvím

u! které 11 terárnl krttick6 dílo C^harleae clu Bose^ Ty kritiky
u
bylj doet pochybená, ale mely styl, kteréIIDl já ve svém eokrom.ém

Jazyce řilcám. styl světla. Hallel jeem^ ho ^^4 u Valéryho Lurbauda,
v novele o z^nílovahých loebič^tah. 1'ycll! v doml a perakýiii

koberci a obraz toho etínu. a avlhla v ada^leati ml nikdy ne-

o^potil. Mil Jaem. tak, - nebo hlavni - rád Lar^rndovy Ditak,

'
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črty /En:fantines/, text pln$ svitla, který ap^^rá a mou vlaotmí
představou děts^tví.

C.Fl
■ \

Xteř! spisovatelé ve vás jeitě v^-,volul1 ten pocit svitla?
Al.ain Fo^^nier, mistr mého 11terárniho a enivébo jinoš

ství. V duchu jsem si umístil příběh a místo, kde se odehrává
Velký Meaulnea - dfim Fournierova otce - 4o La Cbapelle Anthenaiee. Obrazy Al.aiaa Fourniera mi ž přivoluly obrazy z mého
jsem

dětství. Viděl. ^lcrajimy,

lokulizovul jsvm ai z^rccemiou. stezku.

Viděl Jsem ji Jako na d.ls.ni u. nás v pa.rlcu vesnického

Valeryho Larbauda, Du. Boce, ilaina Fourniera, Flauberta - ty

autory j^em mSl rád pro to, co v nich přesahovalo text, pro

to,

co v textu zdánlivě nebylo obsa!neno, lJru něco, co je mo!ná

sp!š ve mnS. U všech jsem ^tcházel to avitlo. Ke kalbám., které mě
neJv!c ovlivnily a promlouvaly ke mně o světle, patří také knidy

By-zantincO. z 12., 13., a 14. století, pfíblh Ezechlášův, pak
také kniha •Ruský kostel" od l.raeneva, kde ••
v
neštastey ,nemocný mu£ pley tzko&ti pH.šel ke

'^vn,ráv!, jak
knizi, k mni

chovi, a kdy! mu ^nich polož:! rum na ^rameno, zaplaví nemocného
obrovskl ti štěstí, pocit plnosti, celý' svět se rozja.an!, obestře

ho velk6 evitlo, uz^^ví se.
Nevím vlestne, co to světlo znamená. Není ^aamozřeJmě tfeba
přikládat mu hned mystický Y.9znam, al.e rád b,ch vidll, co zhamená z psychologickllho hlediska, proč j^ potřebu.jl, proč pokaidé,
kdy-I

po4.1 t světla, jsem š^taateno
• • • To svitlo je promšnšní &vita. Tak na pf-!lcl.ad j^ to

velkolepá promina zablhcené ceety m.iho 4itatv! na

jaf-sv

Svit

nabude náhle nemyavítlitelné ^vásy. ^dyl j aem byl hlady , mil
j^§ti záeob7 svitl.a. Zaa:!ná ho ubývatl^ Jdu lt

tomu.

blátu.

Vzpomínám ai,- jak ke mni je^wu pf-išel. jakýai peeim.ata. Bydlel
jsem te^^^t jefitl v přízem! v ulici Claude-Tarra»^ Dcera

6
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b7la je§tě v plo^nkách a proto!e j^me nemlll doat míata, au§111
Jsem prádio v dy-ti. Př!tal

tedy vešel a stl!o^al a1, !e TÍechno j^

pro kočku, !e Sivot není hezký, le vßec^hnO j^ ohJ'zdnl, amutné,
odporné, & nái byt Ke je smutný a ošklivý atd. A já jsem mu.

odpovědžl.i''ty pl.inky pověšené na ánřmfe uprostřed místnoati jsou

přece kkrásné." Přítel se na

podíval pře^kvapenl a po^^tevě.

"Ano," po^kr&.čoval jsem, "stač! umět se dobře d!vat, mu.s! se

umět vidět. Je to nádherné'.. Cokoli je zázr&k, všechno Je vel.kolepý
svátek, i ten sebemenší před.mět.je a^a.má zář." Mel j&eQ toti!

smtečně najednou pocit, fe ty -pleny na provázku 3sou neobyěejne
^vásné, !e evět je p^anenský, osl.nivý. Po^^ilo ae mi spatfit jeho

světlenost oěima nalíře. Od té chviie m1 viiechno připadalo ^kráané,
vSec^h.no se promě.a.ovalo. Podivej te se třeba tady na ten protiJi!

d^ s ^trojúhelníkovými okny. Je ošklivý. Ale kdy!f na n?;j pohlé^dml

s láskou nebo pf:!vetivi, celý se rozjsení. Znenadání ee celý
rozzsvít!, je to hotová událoct. Takové pocit)' mlle zakusit
ka!dj •

C .B.

Je zmšonoet z bytu v ulici Claude-Teraaae zhkuSenoetí

Nenajatého ^vraha? Jaký" oeobní zálitek Jata popzal v_Nena.jstéa

vnihoVi?

E.I. ll7l.o mi llolem ae^dmnácti nebo osmnácti let. 1371 jsem

t

je^»m

proviníním městě. Dylo to v červnu, kolem. poledne. ^Procházel jsem
se je^wu z ulic toho poklidného m.ěstečka. Na.1ednou jsam mil
pocit, !e svět ae zároveň vzdalujo a pfibližluJe, nebo apiš, le

se avit ode mne vz^&11 & !e jaem aa octl v jiném svitl, k:ter,f
je víc

mAj ne! ten předchozí a je nasko^ale světeln.lj§!. Šal

jsem kolem plot! a pai na. dvorech itikall, ale Štěkán! mi níkle

začalo zn!t jakal melodicky, nebo api!l tlumeni, jako by

bylo obalen, vatou. Zdálo eo mi, jako b7 nebe neody^eJnl hustlo,

!e avl tlo j • t4mll

ta tein, a

• doma. ^T70házel^^víc1áná, neobvy^kl-'

dře, oprava něco pf-ea^ahuj!cí obVJkloal. Dá •• to j^n velmi

6?
6

-5těžko definovat. Snáz lze říci, le jaem ucítil obrovskou radoat,

mil 3aea pocit, !e Jsem pochopil něco nákla^náho. Že se mi přiho
dilo n^o velmi dUe!itého. V tom o^lcam!ik:u jsem rai f-ekli"Ui ae

nebojím smrti." Měl jsem pocit absolu^tní, konečn, pravdy. ňekl jsem
si, fe ai mě nikdy pozdlji přepadne Emmtek nebo úzkost, stačí, kdy!

si vzpomenu na tento okamžik a najdu za.se klid a radost. Nějakou
d^cbi:i mi to pomá^dlo. Ted ul jsem na ten ok^amlik zapomněl, chci
tím říct, fe ee na něj sice trocho p&matu.jl, dle že je to spí§,
abych tak f-ekl, už jen teoretická vzponánka^^ Vzpomínám. si na něj
proto, !e jsem si ty o^lcam!ilcy vybavo^val, chtěl jsem si Je vyUvolai
t

v pamlti. Ul nikdy jaem je "nepro!l1% Eyl to záeraěký o^kam!ik,

který ^^al 3 nebo 4 minuty. Měl jsem pocit bezt!fe. Krá.6el jsem

dlnukými ^roky, velikými skoky, a necítil jsem únava. A potom.

najednou

h

svět za.se stal aáa eebou, tím ě:!11 je do^^s nebo témlf

tím. Prádlo, kterl se su§Uo x na dvorech malých venkovských

domká ee u! nepodobalo ko^rouhvím a praporcwn, dle zase doopravq
chudéClU prádlu. Svět zase spadl znovu do díry^^ Stoupenec Junga

by fekl, že to co píšu, j^ ^^^tick6, proto!e má 11teratu.ra
vyja^duje odlouěená zemi od nebe. Je v

ta,

n!

opravdu ^hned t!!e, husto

zemi, voda, bláto, ^hned zase nebe, lehkost„ prchavost. To co

p!fiu. by tedy mělo bý t vý^^em nerovnov^dy mezi zená a nebem,

m.ěl by to bjt nedostatek syntézy, internace, projev jednoho

^^ho neurózy.............. .. Já si ryalím., fe l.i tera^^tu.rp. je neuroza.^
•

•

Kde nen! neuróza, není ani 11 tara tona. Z^drav! není ani poetické

v

ani li teri^rn!. N^eumo!nuje ani pokrotc Nechce "nic víc, nic

*
miň".

Ted vbak jde o to, zda tato neuroza je příznakem, výrczem lidakf
*

^tragedie nebo jen nico ryze indivi^áinihho? Jde-11 jen o jev

individuální, není ni3ak saj!mari. Je-11 vlak tato ne^uroza
výra.ze^ l14ak4ho d41lu /nem. anad ělovlk "nemocné znáře?"/, me^^
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-6!y&iclcé úzkosti nebo je-11 ozvěnou psychosociologiclcyca po^nínek,

které nezavinil spisovatel, nýbrl objektivní realita, lEe j! pfik.ládat dUe!itost, širší výz^nam, který je nezbytně nutná zkoumat^

A tak téca neštastného údělu je možná vyjádřeno - it ^ne

rozhodně ano, a u jiných te.ké - tíhou a hustotou^^
C.B.

U kterjch spisovatelfi jste se setke.l a úzkostí, podobnou

vaši dzkosti, nebo kteří spisovatelé ve vás takovou úzkost vy-

vol.ali?

E.I.

- Nemohu po pravdě řečeno stvrdit, že bych byl ovlivněn spi-

sovsteli, nebo aspon mám pocit, že jsem nepodléhal vl.ivu jiných

spieovatelfi. Myslím si věak, že někteří spisovatelé, jak jeea
zjistil, vyjnd!--u.jí posed.loati, jaké pronásledují mne. Nacházel
jeem ve zpCiaobu, jímž tyto obsese vyj'a^ciřu.Jí, jistou spřízněnost,

oporu. pro své vlastní myšlenky nebo dojmy. Přesněji řečeno,
setkhl jsem S9 ee způsobem jejich vyjádření. Správně nalezené
i
vyjádření pro něco je velice užitečná věc. Človk si pak lekne:

Tenhle spisovatel říká, co bych byl chtěl říci sám, jenže mně ee
nepodařilo to vyjádřit. V tomto smyslu nám

spisovatel

pOGloužit jako optrný bod. Co jsec si nejasně myelel, molli jítd

vyelovi t mimořádné jasně a cta

zřetelnost ee Cli stává oporou.

C.B.

Jací spieovatelé Vc!m pomohli objasnit ntkteré vaše obsese?

E.I.

Byl to Kafka. Nejdř!v Proměna, a. potom celý Kafka. Pak to

byli nékteř! malíři, jaoko třeba Chirico. Pak to byl Borges.
To je stejný

dzkosti.

C .B.

Které texty od 'Borgese?

E.I.

Babylónská knihovna.

C.B.

Takže především úzkost z

E.I.

Ano. A jalti něco víc, nekonečno, labyrint, který je obrazer.

nekonečna, labyrint, jak ho nacházíme taká u Chirica, u Ka!lc7.
Labyrint, to je peklo, to je čas, prostor, nekonečno, zatímco

ráj je naopak

vŠeobeáhlý sférický svět, kde’vSechno je zde",
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!ádné konečno ani nekonečno, kdeprostě problém koneě^^nekonečno vlbeo ne^vyvstává.

C.B.

A co vám přinesl například Ke.f"ka?

E.I.

Kafku jsem-objevil poměrně pozdě. první kniha, kterou

jaem od něho četl, Proměna,

na mě hluboce zapQsobila, i kdyl

si říkám, jestli jsem ji ten^krát správně pochopil. Cítil. Jsem,
fe je v ní něco atraěného, něco, co se mú.že stnt každému z nása,
třebaže je to vyjádřeně úplně ireálnou formou. tfo na mne v tá

knzize zapůsobilo, co jsem pocítil, bylo vědomí viny, pocit
"bezdůvodné", moiná latentní viny. Jenže právě o to K&fkovi

v jeho novele možná ani tak docela nešlo — ukázat, je.k ka.fdý

z nás se máže stát netvorem, obludou, že máme všichni tu.

možnoet. Obluda z nás mriže ^vyvsta.t,miže se nám vyjevit v ^tváři.
To z^^rená, le co je v nás obludného, může nabýt vrchu. Davy
ostatně
a národy se odlidštují periodicky. Války, rebelie, poggroky, ko

lektivní zběeilosti a zločiny, ty^^rani a dtlak. To všechno

je

jen kousek poodhalení naší zrůdnosti, ty její stránky, které mě
právě napadají, protofe jsou běfnt§, dnes nebo

v

dějinách . Naěe zrůdnust v nesčetných podobáchnýat u! kolektivních

.nebo ne, víc nebo mín ohromujících, zjevných nebo méne zjeTných•

. ••• Kdy! jsem četl Kafku, žil jsem v jakési panice. A zdá ae
mi i ted, fe kdokoli se m!ue stát v u.níitém okamžiku zločin
cem. Nikdy nevíme, co se může stát, jestli se ten netvor neprobudí

. nevyhřezae. ^ropadhl jsem z tá předata.vy velkým dzkostem.
• •• Zaujali

ma

1 jiní spisovatelé, hle docela jinak. Dosto-

jevskij, eamozfeJml. Proust, nesmíme. Proust proto, fe říká

věai, kterl jsem cítil a které se mí ne^dřilo vyjádřit. Tak
natsf!klad je«o Je^dnou lel kolem domu-a otevf-enjm kuchynským

oknem a ucítil 3aem vO.ni peěiva, která mi připomí^nala něco ji
ného, co mí zase pfipomí^Qo něco jiného atd. Nedovedl. jsem to

—B—

vyjádřit, myslel jsem, fe je

to nevyjadřitelné až do okamžiku,

kOy jaem četl alavnou Proustovu paaál oö koláčcích.

C .B.
E. I.

A Valéry'?

He. V něm není to vni třm světlo. Ten

má jen zla tru.ck:é

GV&tlo, tvrdé a chladné, světl.o diamantt.t. Valery J„arbnud mi :připadá ^mnohem citovější, nebo je jeho citovost zjevnejň!. A proto!e

já mám také jsem spíš citový nel rozumový typ, zapůsobil na mi

on, stejně jako i..lain-Fournier, jako Gérard de nerval, jako
lyricky Proust............... Mezi těmi, kdo mě ovlivnil.i, bych mohl

jmenovat ts.ká Denyse l 'Aréopegi ta. A to té! bych

říci ne snad

přímo o sv. J&novi od Kříže, ale o knize Jeana Baruziho o svatém
Ja.novi od Kf-ífe. Uká^^ mi, k jaké zkušenosti došel svátý Jan

od Kf:í!e - byla tozkuěenost ve2mi bl!zká ^nentskýc mystikůrn^^
A tiebaže 21 ji! nevzpomínám pfesně na byzantské texty, na Sv.

Řehoře a jiné, zliatala mi z nich, přesto fe odnítali svět e^myal.6.

&předsta.v, :představa^ obraz bez obrazu, představa světla^^

• •• Je paradoxní, !e zkuaenosti všech ttfchto lidí, odmítajících
emyslový svět a jeho jaeem, bn^rami a svttlea,

zťl.stévá světlo,
w

—

ja.o a záfa. - At u! jde o neoplatoniky, novokfestamy, neo-šidya zrovna tak o ^^miaty, proto!e dobře víme, že neb$ t fidovakl

tradice, Marx b7 nebví tim kým je. l!arxismua obs^ahuje toti!, kromě
oprávněných tvrzení o p jisté sociální e1 tuaci v 19. století, která

je dnes uf dávno překonána, také steak po ztracen6m ráji. Toto
noatalgii pfeda.l revolucionář-lm, lchří dost dobf-e evěd!, o co

jde, ale přesto hledají ztraceni avitlo. A hned

tu mé.m.e opodsta.ini-

ní komnísDD.1. Čas od ěaeu se a! neuvliřltel.nf vyjeví, co se skrývá
za. ^^miaasm. To se pak proetřednic^tvím. ideologie, která je de^gradncí

my^xk4 pravdy, dochází aE k kýta,' to jeat k hluboké, základni

pn.vdl.. •

Mám t\l ba myall napf:!k1ad j eden aovi taký film lZla tý

podle Tol■ tého verze 1 ta.lak.i

kníb.T pro 4it1 Pin.occhiova do'bro^4rlllatv{

O Dinocchloví bylo batoaeno nikuťk filmá. '1alt Disney o nim na tol:il
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liplni hloupý film. foi11k:ý režisér o nem ^^é na točil film, také
v

hloupý, ale zároven vlaatni z^níeka ne tak hloupf. Tím chci říct,

!.e tento fil^dř prokázal , bezděky a proti avjm ideologielcym záje

sadám, !e inteligentní. Pinocchio je,

etnučně řečeno, příběh

starého dědy, který vyrábí hračky ze dřeva. A jedna z těch hraěelc
olije. Proč ožívá? lProtože ten stařec, ten směfrý fygmalion

má tolik rád svou hračku., uvé dítě, až mu jeho láska vdechne
fivot. Tak začíná italeký romáhl^ V ru.ském filmu je ten mžlý
ubožáček, ta malá ubohá loutka vykofistové.na ziýQ kepitalistou,

ma.jitelem cirku.su.. Loutka je v jistém smyslu odcizena, protofe
—

v

je vykořistovém.. A zlidětu.je se ve chvíli, kdy se jí podflř!
se osvobodit, utéci z cirkusu. !Ca.m utíká? Do sovětského ráje.

Pinocchio tedy uprchne. Odjífdí na. lodi. Zlý ka-pi^^ista. ho

pronásleduje na jiné lodi. Potom najednou selPinocchio odlepí
od země, vz16tne a tak začíná j eho neuvěfitelná nebeská pout.

V obrazech a neobyčejně svěfích, jakoby panenekých barvaách tohoto

filmu, který smil být na točen díky ideologickému. alibi, se ta.k

objevuji všechna mystická tťmata, hlavně pak mystický pocit
světla, a ogvobození. Za ideologi!se totiž skrývají témata

nanebevstoupení, témata nebe, světla, rá3e. A také "opravdového"
!ivotac dřevěné tělo Pinocchiovo se proměnaje v lidské tělo,
v "tělo ve sláva". Pinocchio pficházi do kvetoucího ráje, kterému

předsedá usměvavý rmif s Inímy, nikdo jirý nef to hovado Stalin,
který • je však, v zájmu. filmu, proměněn v ^^otného Boha Otce• ••

Není ana.d v ^^xismu obsažen cj-tu.a nového J erazaléma, i4eál^ního
Města?
C.B.

Ja.k pracujete? Máta určitou pra.covn! dobu, ^réité místo,

vnljlí ai taaci?

E.I. • To

velice rO.zné. Nemám fá^dná pravidla ani metodu.

roa^^y, to znamená, räa je^^u

p píiu, po

^d?uh' dlk^tu.tu... K!rim

období ralativního klidu, a to -palc -pracuji lcald-' dopoledne
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10od devíti až do poledne, od deví'ti hodin do jedné hodiny. Psé^tit-,

vl.&atně nazne.mená p^racovat^^^ Ul to, že existujeme, je podl.e
máho názoru. velké nešteetí. Mám však za to, fe je§tě vetší

neitěstí bf bylo, kdybychom neexistovhli. Ale mezi třmi, kdo

exiatují, jsem opravdu jeden z nejvíce privilegovaných. Mám se
líp nef aé.lové, protože dokonce i ^králově pracují, zatímco já si
mohu. jít, kam se mi zlíbí, ledy se mi zlíbí, jenom se sešitem a
s tužkou. Nemusím si zapisovat p::-e:enci /kdysi jsem to dělal, a

vím dobře, co to je!/ • Mm tud!ž pocit, že jeem trucovité dítě, žc
rnmám špetnou povahu, e jak ode tme není hezké, že jsem nespokojeným

ee životem. Zatímco jiní lidé válč!, zabíjejí se, někteří zase

umírají hlady a jiní pracují, c.'by se uživili, já žiju. Dá se

ovScm říci, že nepracuji a dá se říci, že pracuji. Obojí je

pr&vdz.. Nepracuji, protože si mohu., zdárů.ivě, dělat, co chci, a
zároveň jsem otrokem slov, a p6aní a psát je opravdu velice na^^.vá věc. A tak vlastně, když píšu, je to jen dÍky pocitu. viny, pro

tože všec^hno mě svádí nepsat, nepokoufet se zvednout to břímě,
zkrátka nepracovat. Msím nkumulovnt síly celé měsíce, abych pak
mohl jeden mtsic pracovat. Co jcou vlastně ty clloahé měsíce^
slokumulace? Je to c^huxt

pracoyut, smutek že nepr&cuji, strach, že

prohraju života, jako bych ho,kd^ pími, ne:prohrávc.l. Je to vědomí.
že lidé umírají hledy nebo ee vre.fdí, zatímco já ee procházím po

hlon^arna.esu. Y?sec^hny tyhle výčitky ve
energii a po několika měsících

1%me

z^ré. tka a dobře ^hromadí

záeobu e.ner6ie na celý míaíc.

Hru mueím dopsat za cěsíc nebo za dva, ^^á-li to déle, je po

všem, konec ^hry ae pak nemusí povést, protože u! v sobě nemám

žú^wu energii.
C.B.

Kolik hodin denni pracujete v takových obdobích?

Eodimi, hodinu. a č^rt, hodinu, a plU, dvi hodiny denn, •
Niledy pracuji dokonce ěty!-1 hodiny, a.le to není opravdová práce.

protože ve zbývajicíc čaae si vifizuji korespondenci.

-11C.B.

A co dřláte ve zbývajicích hodinác^hX?

E.I.

Odpočívám.

C.B • . Myslíte na svou hru nebo ne?

t.I.

^AnD, cyslim. Pak odpočívám, luStím kfižovky, protože

..

křifovky uumoEnují, aby člověk ucy-elel. na něco docela jiného •••

nebo '&by nemyslel_vábec.
plel.: JM

74

A vyvolán byl jménem: Jiří z Poděbrad
Doba vlády Jif !,.,o z Poděbrad, včetně let je"-o «prévcová.n!, ^nikd7
česté romanopioce př!li§ nelik&la. Z klssickýc"- autorů "-Istcricki bbeletrie,-od Václava Eeneše-1řebÍ£eké"-o po Al. Jirzska a Z. V:-intra, ae
tom"!tc ^dobí oo..,stavně nevlnoval žádný, leda okrajovt /Z Čec"- a! na
konec svět&, kary^^, nebo nanejvýš postavo" krilova šaška •tratra^
Palečka,-jenž se 1 v-lidovtr. pcdin! a pak i 'V lidovén povedoc! stal
svěráznc..,, plebejsko"- opozic! vůči arietckretickém” králi, ovšem T
rovině croteskn{-"-"'morné. Jediným poknsám podívet se na t"to respoino" epccl-." ncšic"- d«jin-je poelední a .nedokončené Jiriskovo dalo, !T§jevy velkl'"'o dre.matn^ n„Eiitaký král, peané v letec"- 1915 — 1920 a "T^
tej.ncvanf: v Národní politice v r. lSl6. Další ctie-kovir.! /od 5. ke.:Pitoly/ bylo cenzr,ron zakázáno. prvotní Jiráekův záměr byl totiž evi
dentně proti"-absbr:-reký, Jiří z Poděbrad tyl pfoece v myElí.c"- te.l,clejš!
Tlasteneck'-čtenářské obce sycbclem "-rdako, nepodde.jnako protipapelakéka odporn jako posleiní náš král česk,"-o původ”. Jirásek však nnsitckako k:rile nedokončil. Vnéjfím důvodem byle poet"p"!jíc! nemoc,
avšak cvo... ^lo"'" tT'.' se"-rily — js.k je§té "Vidíme — i důvody "'l”bl!.
, -J.r.1 v r:iezivá.leč.llém období ee polipa!leká doba nestel.a před.aět^
zájmn (;eakýcl<I episovatelů l-.istorické"-o Ž^ánrT,. J. Dnrycl-1 prosazoval
své pojetí protirefo^rmace, dva velk&- tvúrě.ť činy ok"-pačn:!c"- let, V.^.
Y...ratoc"-víla Onamělý rváč & :Karla Sc"'"lztt rántn.e. bolest, "-ledaly n4
brdiny rovněž docela ;inde. J;ová vlna ztjmc o '=l5tor11
čeeké — te!
r.Ž socialietické — llter&t"!ře po r. 1948 se eo"stfeonýe předev!ili k
linsl tstT!, selským vzpor.trém, obrozen!, rok"! 164S a vůbec k tzT. Trc^olobdobím mŠleb dljill. /pozil.ji vystonp! do poprea.:! 1 post&Ta J.l.
Komenské"-cv', k nia! oTiem Jiř^o panov^al stěží může bft pof:!táno. La pozadi to"'oto t^rfka m^^easta^^o nezájmr, o jif':!kovak, .?Jec"hi
.náe m„eí ptekvapit, když se v 70. letech objev! £n.ed ava širooe koncipova.r:.i prozaické ce^y, zabývsjíci se •"-neitektc krilec^. Táclav
Lrben napsal — zatím — dva díly Pamětí české"-o krile Jitíka z-Foděbrat
/1974 a 1977/, národní nmflec Bo"'nmil £aka trilogii rřede m.non poklek.ni /1971/, nekálú .na krále /1977/ a A zbyl jen meč /1979/. Xaž4' to
clilo se postavilo na opačný konec názorovako rozpětí. Pro Erb^ena je Jiř! typem-prottelého politikáte, který ne neštítí žádné"'o proatfe^dkn
jen když mn dopomíde k c!li, totiž k nakopen.! moci s k ovlád^átl!,
to mac"-ÍQvelliota avant la letter.
zřejmí, že takto pojati Jif'! }•
- svako dr,,-.,n záměrná hiatoricl:á karero a blaa!kie, Erben c"-na tikt1,,_
Aim.i sápis)cy ro^rn-átit "atrn"!1é předataTj a přež!Yajic! mttna, oof-je
nláltě dnas pti.nejm^^!a l-iodné pozortt,-Tad! tn jen zjevn, sjednod^
len.! a průhledný &úěr. Zato pro B. lntn l^ Jif-! z Po4ibra4 po^taTa
naTjaoet kladná, Čee^W a pokroková, " .nP.o }• Jiřť zase m^^naro^

aTant la let^tre, bodovatel et4tT,, obratn.t moderní politik, zasa.,.,njiaí
do celoevropských ndálost:! mo!ldte, • ronaM a rozliledem.
Tá vsán nmflecké sna.,.,y o ^ilesení noY^o vzta.,.,n k Jiř!m" z řod^
brad nejsor- vyčerpány. Podle novinářských zpráv je ptic,...yetán k vyeílání televizní eeriál o •,..."'eitekém ^«...11* z d!lny antora ehznaekrz
so„čaerd,...o, etojíc_D,,o cele ve slr,žbác.,., beletristické propagace záklaóníc,... knlt„rnč-polltických požadevků doby, jecn? byla až dos^d historit
na.,.,ony vzdálena — Jaroslava Dietla. Dnešek e1 zfejmě z ,...lnbán věk\1 z
ZlějeJ:ýc,... důvodů sám Jiř^a vyvolal. Tento ptekvap"'jící fakt titoj! wc
aleepoň za aalé za1:1yšlení.
řoa.nčt k r..emn maz poclcytne dílo reprezentetl v^n.P-o spi eove tele,
národr-í,...o nZltlce odln.éňované,._o ee^^l s poctaci, oelcvovs:.é,...o-i krltl—
kon, je,...ož ctižádost se neepokojl'je daninarit^nim.poetaveclm &"'tora krJ.'
pro dtti a mlidež, kde mi nesporné a oprávněllf nspěc,...y, nýbrž ton?!
&asa,...ovat epicky tirokodec,...ýni romány do vý-vcje •velké^ 11terat1'ry•
V 5 C. a t;0. letec"' byl dlleledeym pěstitelem ve^^cké prózy e aktuální
mi námity zdrnžetevňcván!, která může sloužit sa škola! pfíklad te'dejš!,._o tz-v. ec,.,ematiamu. Je„o Doktor liel,.,z:!.n /1973/ reagoval po.,.,otovt
Zla prcces konzolidace a byl poknsem — f!mělecky a.rci. opět bezmooný'm —
nkázat, jak se politická krize dob7 promítala do eo"kromýc,... oendů a
!^xovala i latlaní svět člov^a, jak jej rozvracela a podkopávala
životní.základy čeetnýc,..., leč milo otrlýc"' jedinců. Zimán napsat „ietorickon. trilogii Zle:c.inil jistě být mé.ně ^e.nga?ovaný a :irtě nebyl důsledkeú ntlkn ze eončs.s.c.ostl. Takové velkorysé koncepce počítají to
tiž vždycky.s dobovým o,...lasem, a\ nž jCkoli zprostředkovaným, c.,.,tějf
nějak prorr.lrvlt k fivé problematice. £í,...ova •angažovaná^ koncepce Jitíka a je,...o způsobů vlády bnda proto jistě typieki pro dnefllí ideolo
gické postojZl ^^rčí elity, pro jej:! názcrovt obzor, pro jej! pfoedctavy, co je a co není v nánoaním spclečenztv! nepcpiratelnon ,...od.noto"^ !f,...ova trilogie .,.,od.lá necporně oslovovat rivf eon če.aniky, c"'ee
jim posly troni rrčitý interpretační tlít k ideovým zťpaeům d.ceška,
proctě-románovfm •prožitkem^ dij^inné &knšenoeti přispět k ,...labšímn
potlea" Zla sončasnf dln!. Ano: minnloat spojená cbrnznlm oblonkem e
dnefkeir proniká ke emysln m.šic'" nároáníc,... dějin,. jenž pak poeTěcje vše, co poetnpnje v je.,.,o 1.nteACÍc" k bnior.cnn.
!oCivat se z to,...oto tlediek na n^ův Týkcn je o to lákavější,
J_/ *
A
že jej můžeme poroTnat s pcjet!a piriak^..,., kdysi zikonodárcem-Bociellatlcko-realietick, próz7 ,...1stor1ck, ajejic,... zálcladníc,... atr"bnt\l,
jako je-lidovoet, ideovoet, pokrokoTost, demoánatism"e, realimit!^ ata.
laTÍo t"to JiráekoT" ^mtlvcto-ideoTOů koncepci teoreticky o"ětl.11
a ^4ŮTcdnil první soclallatlckf kiltnrní politik a m^arxietick§ .,.,1ator1k Zdeněk Nejedl.I. Ja.,.,o komentáte k Jiráů:",S episua • edici

národ!'-múžeme prohlásit t mno"'a o,..ledec,., za.oelavné, c'"cete-11 1
né* popal.arizaéní, ale to nic nemění ne íakte, že dodnes zústávaj! pro
oficiální Ja-itikn plně v pletroeti. V o"'laen na.ti"'ov"' trilogii bylo .
Neječ.lé'"o jméno skloňovéno ve-všec" pádecl-t s-l'dba. pro"'lašován za •Etoopence nej edloveké'-'o "'istoris:i"'". ?rej enié,., o k... ltnrno-pcli tický model
se tvým poměrem-k lidn, Ó."c"'ovcl tradici, mravním„ pcoclctv!, vyplfvajícfri'"' ze^s!!!ysl"-nnšic1' pokrokovýc'- dějin.!, se stal zákonem a bnde
tea.y neeri.írně potičn.é, jak s ním oslevovaný &c"čs.aný s"tor zac,.,áz!, j^^’
vztr."' k jrneric,vanVm '-odnotán: mt'...
Pláč

slteké*'o krále"

Lejedlý napsal-cloclovy k obi,ma dílwr. H!'eitnkél..o 1:rťle a zm^ú:ů1
se o nm i v pfed.ml„vě k Bpopej ím. t:ž v ní, po vyji ti prvn!l-o diltt
/Nejedlý vydal. 2. díl až :r. 1932 po Eietrovč eitrt1/, píše: ?•••jtrt
jistě víc než nápadnÉ, jak tn Jití z Poděbrad vlastně !'otnp!'je jlné a
vyšši moci té doby — nes^$ brstřírt.. Jiř! z Eodebrad t» až pt!llš
kompromit::11 je, ve vnější poli tioe e německými kníže. ty 8. ve '\'ni trn.! politicc v ctázká.c'"' náboženskýc.... Proto také mi 'i:" t.irésel: pro n^o 3en
málo. teplýo'- slov. -Z&to t:!m více lne k těm, které J1f:! z Poaěbrad
pronásledrje, k c^ndým Eratr!m, rteř!, když padla fysická moc--,,nn.!^
stv!, ste.raj! ae aspoň o !'tržen.! jel-o moci d„o"'ovní, a '-led! nskfttečn.1 t onen půvo^dní sociální idetl linsitakf ••• a!ipcň mezi sebou, ...
v malýc"' svýc"' bratrskýc,.. osa.č.ác'-. Tak j eet Jiráekov.:i lá:ika k lidn
si^lná, že ji nedovedl ptekoneti ani dobový obdiv pro Č3oké'-o, '-!'aitskálo, vlaetenecké"'o krále.^
• Jirásek !'! pf-1 eyžetcvém rozvr-,,ové..n! svýc-,, •ytjevn.! - kdy &a mo
to Ei-zvolil mj. Jif!kovo z"'očnocerú ze starýe* letopisů •A mno-,,o...4obrél1o nčinil jeet zemi české^ — p^am&toval ns to, aby do BVé'io-textn
dostal všec'-ny závažné Epolečenské EÍly, jež v je'-o pcjeti mreely ne
zbytně v ptíbě'-M btt. iač^ín.á sice scénou v krélovské za'-ra16,
P^r,.ni poatavor., ktercr
představ!, je králův !ašek-^bratr^ raleaek.
Ten se m!' ethane. spojnicí e těmi, kdo tvoří oS"'dcvo!' Jitíkov" protlTliIn, s čte!láři Clielčick'1"o, a "pik'-e.rty\ ktet! si fika.ji •bratfi^ a
see}c?'!pnjí se do ňzkýc}, epolečenství nové Tíry, pro niž pl&tí pt!kas
neodporovati zl,mu e :nesa'-at po meči. Vedle Jiřtro, kte!'ý je jakal
nad vfavon dne, model"je Jlrisek je'-c podkomo?lno Vci°lka VnlečoTak,-,,o
s Kněžmosta ,ako &avilé-,,o odpůrce •bre.tfí^; Taněk tn p^ln! nejtp^^^
vljš:! poviruloati mn!e, odpovídaj!cť',o sa v.nittn:! bozpečnost seml.
Z -,,1etor1e je znám jako a!'tor Lnciperova lietn, t nanž znpfis,'-lf ltnbroj! jak-proti kn6ž!m katolickým, tak kněž!m podobojí pro jejio-,,
rosmatilý život, & ni'-ož se nž zcela vytratil původní smysl odboje
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proti katoliciamn. Vaněk je t!m, kdo vede zo^falf a o to ovžem krntěj§í zápas e odpadl.!ky, ji* nejcou s to poc';!o_pit Jitíkovy sna""y zaetrdnit = "-r.eftství, co ee dé.. Doponšt! se krntostí v zájmn evnté věci, v
zájm" zic"-rany kaliln.ictví a-je"o ide&l,.,, jevož rozklad vidí. Aby za
bránil ;eště většímn rozkled"", mne! vy-.ýt1t aábla. pikvartstv:!. Je"'o
z_prv„ poli ticky zdůvoc.nĚný odpor k "bratfim^ jako překážce roze"'^ranýcv
krilovýc" diplomatických partii se změn! až v p^dovO"' nenávist, ec^opnon ncjpodlejšícb podrszú.
1'réivnf odpůrčí eilo„ kréle json tn tedy čeští bratři, ptedste.vovan:! studentem letrem, ěvěra zbožnými bekyne?t.i Dorotkami-a nfkolika dalšici poctavwr.i knĚží e prostýcv femeelníků, ktefí jáo^ Mza pravdO"
boží\ json prctc pronásledováni^, vsazeni do vězení v novoměstské rad
nici, poEléze mnčenl právem ntrpntm atd. Líčen.i, jak bezo"'ledná poli
cejní moc této dobi láme c"'araktery věsmtnýcl--, je až pfízračné, stejnt
:ruco líčen! m"k něd01r.!, kterýc.1 trpí ti z .nic.,.., kdo,na re""čidlec'"'-’ r,dvoleli na^r,ak -crmálně 1 v koetele, &č v dnši_atále vyznávají Lově
lezeno^ •pravdn^. Po těcvto scénácv_n2silíf jež ei .nic nezndá s re_preeí Iratolické církve bojr!j:!.c!, .nejeme na poc"'ybác1-o: z
si tek@'?o ,;&11! dojit k světůé apravedimostl, z nneova požadavkn •pravdy každémn
přejte^, nezbylo.zhola-nic.
i:'ž v tomto rozvr"'a. tedy Jirásek se snavon po ,._ie.:toricky co nejvěrnějšic zec':"ycen:! dobové"'o ne.pltí vytváfí i::no\..ovretev.::ý obraz, kte
rý- vyl"'čMje jednoetr^mí vyzdvižen:! té či oné e!ly. Jirť-.eek se sice
nezap^íaaee.l.-dialektiko^, ale dobře vytnšil-ony "prvky novt"áni\ jimž
pattila b^doncnoat, aleepoň v mravním obledn, o který ptece litera^^
fe 11.á j:!t pfedevAím. Rejedlý o tom poz^llamenavá, že na li"'eitekéřo
krále by se mo..,1 přenést-název jedné Jiráskovy menší povídky — X.onec
a začátek, totiž konec ^sitstv! a počátek čeekobn:trstv!, jež poalfze se"-rilo tak vfznarnno" roli v ne.šicv dnc^ovn.ío^ dtjinác"' a v
naší k"ltnrn! tradici.
Pro složitost a v podstatě bezvýcvodnost JifP.o politiky je přiznaěná postava bratra iulečka. Ten sice krále ctí a váží Ei-^c, ale
jako fašek, jenž mn mí zprostfedkovávat spojen! s lidem, nenstáim kri
ticky požlnáninje, má odetnp od králových politicise* kroků a vledi d"c'"'ovní jistotn privě " •pik"'artů\ kde nal&&É. pr"'vot, zbožnoet 1 počest
ný život. Palečldtv seleký roznm vid! e.nad EjeCod"šcně, ale v podctatě
správně, že Jiř.Dio •boj^ o kocpa.ktáta nen! žéd.ným bojem, ale ..,andrkovimím, v něm! vzalo Ea ev, v§ec..,no, co tvořilo podetntn ’řnaltství. Di^
lome tick, _p_oeel®tv!, nčclov, provdávání dcer t stttclm zé.jmn, podpl"9
cen! moc.ntch >n!!at pf-1 "'zav!rl5.llí cezimirodníc,.,_ps.ttů, intrikovU!
mezi vlivným! etátniky, pomoc c!enti proti vzbonfeným vídeňakým měi-
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\al1nům — to v!iecr.no jco^ alcoe, v nicvž protřelí politici kolem ^krále„
čele s králov.no" Jc"'^^on vidí vrc,.,ol JifíkoTy atátnické mond.roeti.
Fa.letek vž.nk to všechno pczorrýe se am^tkem v d^ši, který jen „zrůstá,
když stctaí r.:a.ši.nérie tvrdč vyr^:! proti •.nept.átelum^, ktet:! sice .neptelo::ili 1:ril.i ct,blo přec ceEtr-, ale c"'těj:! žit podle požadavků
eve.n&clic a v sonlad” ee svým svědomím.
V Jirtskcvě pojetí Jiříkovy politiky dob!-e rozpoznáoe, že prvotn.(
snad tiec^etné cíle post„pnf zdegenerov&ly: prcti •brattím^ vyetonpil
jen protc, že ru:i. nfj n.:.léval papež; své děti-n^til do diplomatických
snatků jer;. prcto, aby „dr?:el r;.ír; svon m.oc bf1doval jen proto, aby čei,kémn st.:tr! z.nj i otil bezpe cncst. ::!l.a vfcnýc'"' vztahu má však svo"
.
r-pros.no” lo[!:itr. a pro!t:.[ní brzy ;:ůvodr.í zámt:r v studený, cyr.ický k*Aůkt::..
ve vy;:rizdnt:ir;; pclitikůření. "'Skoda, že papež .nemá syna. Král by mn
dal dcer,:-', • l:0ttent"je 1:nl:z ::liáš .J'ifíl'-o apt!zňován.í s okoln^ú. kr^álJ..
A krúl.ovna vyjaifrje kr&lovn — i sto" — to"h"' po moci otevfe.ně. •Býti
spolnvlsdafom císařovým-a míti vlastně Bám vládn v svaté ,ímek6 fí£1.*
-Rad 1:.rr-tým svttem "eilovárí a zápseů o moc klene Jirásek am'!.rn§
obloi'k ;jln.c,_,f: lásky Vr;.lečovskévo dcery loemy a-pik:"'artské'--o stnclenta
.?,etrs..Ta láska-je ovSen pozu.ame.n^ána od počátkn marnost:!, al.e je
vá svc." čistotor1, kterc" Uoema vlastně ani svým oňatkem s
mnžea:
.neposkvrní: jej! manžel pan Ryc-,...novskf-se stává oc"".r'-tlcem bratrí nasvé:t panství, zac,..,rác.! i Fetra a svon nšlec^t!.lcstí si z!eká Noem.inn
nctn a poeléze i láskn.-Jiriskova potttba dobr, .naděje, prcjevnjtcí st
v idylickém splétállí os”óovýcv tr^ickýo" konců, vytváří i tady^ jevc
text" typický •obrázek", vyle'--čnj!c:! t:!živc"-P-k"teč.ncet. ATšak "1to
potteba .cadčje se LiJak Lery.lntnila ,o"ledn Ae Jif!1io.
A"torovy sympatie pro posledn:Oio tecv& Da čeak,m ti-wiě poetnpni
ochabovaly a přiklánfly se stále víc k postavám ll4uvfm. Jiří •« zděje začinš-vytrtcet a — jak tiká Eejedlf — •pf'imo mo /a"torovi/-misel
zpod r""ko,,•. Jirásek totiž rozpozcává, že navenek šlechetllj a ncty"'^>
ný zť.po.s o zacvov^^ kal1šr;;.1cké"'o o^ann l:ryj«-^mra,yp:! Úpadek epole6nosti, a to je pro nlj jn.ko Epicovatel.e rozlo,od"Jíc!. Púvodll.ní &áměr
o6lavit čecké'--o pa.nov.nika, jenž stál •proti Tšem^ jako kdyai hffaitf &
bránil naDi aamostatn.ost proti clzácktm ncvvetitelům, záměr zrozeni
anavo” poelorýit odboji v prvdi.světové vilce, ztroakotávé.. Posl&tbl!
kspitola .nedokončeného díla j9 ^caYfena Jifíkovtm zonfnlým pláčem .QIí
timrt!m mladičké dcery K"'^ky, ktero" provdal Ea "berského krále Maty'9ie. A je to sc^u krásné"io ^Ud!těn!, ktará nlcazrý^ Jif P.o v^ o'hv^ili
lidsky pocvofitelnv sl.Qbostl, kdy etá^diek' 4ekórnm šlo at^ranon a &6sta.l jtUl. človik se evon otoovekon láakon.!^j^dll Jd^ Yšb.k jeěti 4ill
•Pláče !li ď smrt:! mladičké Kn^ky, obitoTané jim
politic^ al^ plé-

6ěe jakoby vwbec .nad celým tím a:n*tným výsledker: evé poli tiky. Vše,
co c"'těl, leží tn jakoby v troskách.^
.
Ano, sem a? dovádí Jirásek své^o ",..,*eitské,..,o kaále^. Pejedlý •
to,..,o vyvoz*je závěr zcela j ednozna.č.ný, totiž že j encm c"'croba by m1'
nebyla zabránila dílo dokončit. / •Ale to samo sotva by mn bylo ^vyrazilo piro z rnky"I. Je,..,o rezervovanost vďči Jiřím" vše.k ímostla^^ od
kapitoly ke karitole". Světem sk"tečné ’mravní výše" je Jiráskovi be^
vf,..,rt!.daě • svět nové"'o li^. •A tento GVět nejen "cflecky zas ^ňnje
krtle a je,..,o dvůr^^Jiráeek dává se tr- přímo srazit obE!l'la tfm avě^tllm,
pf'ičecž král je/,^toen!k/ka^,týl a prostí ti lidé trpící, ule před
nesporně vituzící občti. Tím n:: dokonsle• •• převažuje ee vi,..,a d!la .ca
t*to, lidovon etranr. A kail Jifí tento boj nejen nevy.:rivá, ale přím
pro"'révá. ~ Jiráska, £ tím i
čte.náfe. • J. jinde: "A kacíteký král
skoi1.til. Jirásek přestal na nš:!l dál pracovat - .nebylo t” nž co f'!ci.•
Todle !íejedlé,..,o tedy nemo,..,l Jiráael pokračovat v psaní evé"'o dí
la, prntože ae doste.la do nepf'ekle.n*telné,..,o rozpo?": j ebo původní k^te

cepce •kaile-,"'"eá.ka
jal: mn !-ikal, • e ■b1piericV8* Sl--'1 ^"e.ru:o;wS-f.í, kteron rozvi.n-1. Jif:! odtržený od lid„ je m” nq±eziu:
obre. tnos't
postavo* tragickon, be^^dějně propadlo* vlaetním velikášským ambicím.
Nebot -co není neseno lidem, je slabé a .nakonec eel,..,ivá", říká o tom
opět IZejedlý. V době, kdy-představa. !11 še"'o .nomostatné,..,o ctátn mohla
být doslova laeově 1nop1rnjic!, Jirásek ockítá oslavit v Jiříkovi z
foděbTad symbol této otétnooti a jsko spisovBtel ,..,odn.f to,..,o jm^éna ee
etavi-na stran" trpícíc"' prostýc,.., lidi, v nic,..,ž žije ne.d{je .na mr&vni
obrot*, protože pro né je nejvyšš!m příkazem život v jeanctě svěd.^^
a finů.
ttřímlivě politicky "važ*j!cí člověk by jisté našel pro Jiř!,..,o
politika nejedno oml*^ a pochopen! pro je,..,o nezbytné diplomr..tické
Iniciativní činy. Vžc.y\ byl snad prvn:! v .nešic"' dfji.nácr,. jeré ovléd&l ""ct!:.í oožné,..,c% po,..,ybovel se svírán z mno,..,a stran, mnsel cít o'iledy na veltlocenoké tlaky pc.peže a na-c.gresivni c,..,o*tky so"ae:::..nic"'
němecl:ýc,.., knížat. Ctř:!zllvě poli ticry "važnjící člověk-by asi také
našel-* českfc"' bratr! mno,..,o il"zívnoeti, nesc"'opnost "Vědomovat
tvrdo* realit*, vytkl by jim beranoTitoo neoc,..,ot* brjt v ňvaCn moc^^
cké pootnven! zecě a dalfí ,..,ř!c,..,y. Jak vidět, Jirásek tatto nvažnj!cím člověkem nebyl. Je,..,o stancvislco cělo jiné těžiště: ne^^lo komp
romis v zékludníc,.., cravním,.., sc*dec":. Tady platila pro nej zásada
• padal kec* padni", nikoli o,..ledy. Osměinjn se řici, že to bylo st—
novisko modern!l,o "mělce, nad nimž vládne jediný zékon, zákon nměleck, etiky, kteey .nelze beztrestně pf'elet!t. Umčn.:! va avýc'h nejvěi>l!ch představitel:!^ TyhoVilo nepodplatnou tradici: t každém, a\
Ts.nešeném „lidci či Te Telkém m"drci, a\ t prokletím zločinci fi T p^

7 vrženém c,..odákovi >ledá člověka, z jejic* do!e vynéši pro nás Tšech.ny
poznání •poiiledníc'"' pravd^ o člověkn, o-tom, na čem cpočívá prlAcIp
lidekoeti, "možň"jíci
pfež:!vat v krr.tém nětě .nácilí, m^^prilice,
o,..rožen!, potlapiv^.úú důstojnosti a slídění ve EVědcm!.
..
•r.tarý, dcbrý^ Jirťsek, klaeik, jenž dostal Vla6tllf VQ^ost s mo
derní J.iterr::t"-ry a živoří na okraji zájmo- ctarš:!cl- čtenářů, v této
tradici tvořil. 1\ad .c:i m" nebylo ■vyššímo pfíkazo, rezignoval 1 na aktMilni celontrodní zájem, na potřebn vzkřísit pro o^roženon zemi památk.,. ""-M^i tsl(&':o krile"• eymbol a vzor .spravedlivé,..o vládce. Krevní
pravd::, pgnvia "mění mn to ned ev olils. V j cjim znamení "končil né
•výjevy r velkf^o dratat"R z?"f::lfm pláčem krile Jlfi'"'o.
ffiÍrotvorce

&

m"ž a mečem

- Idyž Ei rozvrhoval syřetovl linie evé trilobie L. žísa, rozhodl
ee "činit «ísttední postavon mnda, jen! bode z:!t možnoGt vet„povat do
nejrúzntjšíc,.. prostfed!, od k:rálovoké'",o dvora po měši\a.r:níé domy,
jenž ce- b„de zúčastňovat válečnýcl-i výprav a bitev at1. lyžetovýa polf
j ítkem ve všec,.. ttecl-i d:!lecl-i je Marek z' Týnce, ne^znžclský syn ^ietého velmože, pe.k ryt:!f a ^nakonec 1:rá1cvaký ,..8jtean. V prvním díl" /l'f'ede, cno^ pokle^^/ sledujeme jen ao"kromé osndy mladic c,..lapce na pozadí-dobové k"liey, v drt!,..ém dílo /ee^^d na krále/ nž -:krek iávratzJ.i
posfr"p" je a v třetím d!l,, /A zbyl jen :nečl, který zac,..ycr Je vrc,..olllou
dobo Jiříkova panováni, se po,..yb*je mezi nejvyšší žlec,..ton, vyjednírá
za Jníím^omr s velmoži, ba dokonce e krili — což "Ž je ,..istorická li
cence doní pcvážllvá. Eodiž!
.
V!Siono!1t ni však mníme něčeho jin'1'-o: ,..lavnim ,..rdinoc, je tc. —
dnes byc"'om tekli — Tysoký etá^^ zaměstnanec, jenž aá za "kol ^ndr!ovat právní fád*, zaclání stále s m&aem a je tedy Aěco jako nejvyllí
vojem?ký či policejní /bezpečnos^^/ Jif!kůr epol"pracov^n.ik. P!'irozenl
že je je,..o obdivovatelem a oddaným 8lo5ebn.!ken, který plní 1 nejeložitější příkazy po^otcvi a vžCy perfektně. Je'"'o pravot r"koM je rotmistr
Václav :Bric, jenž •slučoval v ecbl pf':!cl-ylnoDt k Markovi e je.anozř-1—
voetí špióna" /e,49/-- původni totiž byl .špiónem pana r.oldy ze !ampac,..o - a podle doslovn V. Stejskala v edici Klíč •reprezentoje v tr1—log11 lidcvý žirel*/l/^. Neskýtá se ním tedy doct neobvyklá pod!rallál
•svě.t lid"" t„ pf-edstavnji ava vyeoe:! důetojníei bezpečnosti!
lento výběr netre^^o ,..rdiny mi přiroseně iůeledky Fro dal!:!
dějové rozvijení.př.íbé,..n, z aníoroTá.obzcrn ids:í veškeři dnc"'cvní vledán!, postavy žímníc! po obnovl efnteční •zboímosdi^ jako nezbytní
po^W^nkjr te"'dejš!bo apolečenmcé,..o zdrav!, neTys)cyt1'jí se v nlm epl&ody ňýš!cí niter.no" potf-ebo" nalezen!- spravidll?é"'o lid1Jké'i o f'ádn •
míato to"'c se na fteníře o pfekct ^rAOn acé.ny, nailnj!c! o napánaTl
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l!čen.í zán>al--ů tel--dejtíl--o bezpečnostního aparftrr, océny dobrodrnžnél'lo
boje e podvratnými živly & "epěšnýc> polioejnícl-- lstí, zkrátka ••a^áděn! pofádk'i^ tvrdon r"kO" odborníka^ t'.a.rkova činnost s oebori re se spo"stn nebezpečenství. Leptáielé aE
mo podle a:stí! zapálí například tchánovi i:lýn na Labi a ele"'ne ae po
nicv zeoě. Vzápětí nový požár v Z:ibotí, kIS.e žij! L^arkovi přátel,. A
zas: žváfi přišli, otrávili psy, zayílili dům a zmizeli. •proti
kovi e jel--o rodině stojí nebezpeční-nepfételé. Patti k-jiném" drnka
lidí/!/,.- ini Václ&v Prie je ne...,mU nřčit. ?Le.rek Lnde mnset nadáál.a dá
vat vl':t[;i-pozor, .než. na jaký C:,'l
připraven"/s. 3SI. -A l--.ned.zaaa
další vzr’’iení: Tři pacholci s prázd.ný.ni obličeji" "neso" El^^-,,-Vnl^
čcvskor. :.arek l--ned !"!so"C.Í! "lii:kdo m"zí stát v poza.dí!" — a je mn jaené, l:ťio. :«si l--o ovšec .napřeó "svědčit a ne.o.i to r..i c anadnél--o, protožeJde o p^na vysoce poetevené"o.
Daleko závažnější je však boj se zeiekýiů škůdci. Ti vyvážej! s
Secl-- etř:Cbro a do země paš"'jí nepf'áteleké let^y. f.arek se jim 110a!
dostat .na koby 11..-,,, e.le-jak? Za pomoci
te?"iny ze .Zibof-!, odTižn,,
zol^t.ni =eny, te.kfka m^žatky, vymyslí lest:-Y.ateři.nn ee převlé^lcne a
jako špiónka v :C'f'.!tns r:of-e vypétri, že hl.avo., s;iikn„tí je 7:Obert !!dek
i to, jak se tran^skce prováděj!: •tc^^^
nc7idí, že vezon be^^
s dvoji tým dnem«.« Pašované kovy j son mukovéi:y .n.áklad.en 0I0T& pro
Příbram a i:a.šperské lioryí/s.RE/. Ty>ie pašeraHcy zlikvi4Mje rotmietr
Lric. },;&rek f ídi složi těj š! akci !la ttaroměettSkém r^^r, kde
prá
vě masopnatlli rózp?,etil.é vesel! a v .něm se ekrývá l--lava spikn„tí Ro
bert Zidek převlečený zn naDtičkáte. Karek nebere dvacet m"žů •"Ybavenýcl-- soělými rysy a cl--ytrýma očima^, njiet! je, že •zUstáTaJÍ 1
dile veřejným mečem a l--lnčnon polnic! STéno krále, ale tantokráút ae
m"si pteoěn1.t v os^trař1té7Iíš^kJla el--vtré/. protone b^do”-m!t co dllat
s protiv.z:.:!kem nad jiné prol--^naným a nebezpečnfc. Mil:!.oto b"de tfeba VU.<
nit z:ll=-ck královské stráže do masopnot.ní"'o reje ta:!:ový!!l způsobem,
aby lidové veselí epíš posílil, než aby je r"šil leskem taeentc*zb^ani. • ':'o ee taky etane. Na pódinm, na něm! vyvé.d! mastič.káf 'Tt'l.go
2ídek, šejd!t ve velkém, •vyskoč! pit nebo šest lamřelez, el--ytnou
tičkáf'e za rnce a za nohy, roz"onpon "'o a ,.,od:í "'o velkým oblo"kem de
nejbližš:!"'o "'o"!"," kde se l-o c"op:! další pf'evleče.ní policiet,...a
.neeo^ ZEtčené,.,o do vrat ttaroměstské ra^dnice.-A"tor tn^le eeénn končí
roem.nr.nt: •Co ■e Tlaetně Etalo v těmhle masopnEtl:lím ^terf? Zl--ola nio.
Jen EJe • na pódi" T1Jni.rl1l maetičkáf' • .Bnde jietě lepší než ten pnn!*
/a.9}/ •
--I.arek .nevyc"hU:! me starost!« ^il toti! vydal •pf'ikas zes!lit o►
trahn ^na.šicl-- '-^^ďc, ab7 poalov4 r;m!Aintcl-- p^á.ml a c!s^-....nío.,,, 'hohoatáf'ů nemol-ll pf>enátet pěmlo„'Yadná p^^\ navíc pak oe objeT:! nepf-'-
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9 telské letaky i v J:..-,tné ::cfe. iol-="'d jde o ně, dévi mn rozkaz paní kr^
lovna Job^annas "... odjedeš do i:Mt.né I:ory co .nejdtív a vyšetf!i, kdo
rozšif^je ve městě tyhle letáky. r.emůžeme cl dovalit, abychom tam mil;
vnitřního neff!tP,le^ /s.21(./. Obratný a zknšený Karek ewnozřejmě Yše
zvládne a veřejný pořridek je rnac'"'ovint
'Ztliba v této 1-ionbě- za nepřétali, viděné .na 1*rovr..i a.obroO.r,ž:1'
četby fro mládež, přirozeně a.ni ne".no%ň"je, aby ee do tn:tn dostalo
cokoli myšlenkově závadné,..,o z dobovýc"' sporů, nebo aby byla dobová
společnoct tneclstavena ve sk" tE: čnt cílevědaném, vášn.ivě:I: etran.ické"1
zápolen.:! o ,’_pl;.;.tně.ní rozpcrnýc,., zájmů třídnici,.., skr-pinc'\"'ýc"', nábožen.skýc,'"'-npo:.. Yne oe pokytn je , rovině d"'c"'eprizdnýc,.., z:izn.amU i ^dnáhavé""'c-* dlí :l:rilo"'i'uke-,,.o
tmuna, teCy ztniřce veře jné""o pof ádlm, a sa.ny art=rcvy komer:táfe je E-yflenkové nepřevýt{ dni o Qllimetn.

Složitosti mocenak,vo zápaon
Toto. pcjet:! ekT'tednot;ti Epůsobilo, že pro to, co bylo JiráekoYi
".novým prstem", jen.ž vyrezil z půvo^^>c kořene ,.,nsitatví, totiž pro
čeelré bratry, e;e v trilogii nenašlo a ani nemo'"'lo ne.jít fíoto. tíha
vidi kri.le JiřP.o jedncstndn.nč potne očima Karka z ?ýnce-e je%o pfáte:
jalo ideál panovnfra-mo,.., cr6"'o, d cbrotiv6':o e daleko vid o'-"eP!o, jenoa
semtam necvá některou epizod!Ú postav^ Cost zái,..adně "troMsit nějakou
c!rnč pockybo""mčno" poznáml..^. Pro Uarka Jití •pfedétav,.,je v české
státě zár-k" veřejné bezpečnosti a cbčasski"'o poř idky !', e. to je rosi,..^
d^j!cí, ntjaké-'tj neci,..ntné kompromisy se mtni epolkno^t, nějak, tP
sil! pře""lécln.o,..t. J.. vrtoe,..,r nespokojených "'ledačú bo::í pravdy ho n!
Tůbec nezejímsj:!. Ele.vn! je, že stát vzkvttá. Tt:l"vÍ o tom aebeob^^ími
eám Jiř ! docela bet: cst,c"'n j akc pravý ctí erní poli tik: • Po"'léate na
naši zem: Pra"'a se zbavila rozvalin a znoTt' zkráentla, a še tr!iAtl
a kotce p!-ekyn,,.,j! zbožím 1 lidmi, pole jso" obdilé.na, mlV.ny melo^
se
plno, vinice jeo^ okopány, doly vydtvcj! bo'"'atetvi zernt, obc"'od p1l.ně rozrŮGtá. Náš stát povBtal z troeak k nové dústcjnoeti, které je
"zntv^tn nsšimi eo"eed.y blízkfc.1 1 vzdileným.1. Získali jsme na svou
etrdnn dno,..,o ptá tel, ale eocčasně se množ! a sní mši neptá tel, ••• •
/s.1351. ro tomto raierái.n T''ž. je jaen.é, fe ekc.nor:1ka zcmč epoCívá na
dobrýc'"' zikladec" — to ostat.n! je vedlejší.
S vnějšími nepřételi se král dokáže vypofádat, rnt dort vojska 1
Bci,..opných a statečných Yojevůdců — 1 když jeon tc tea placení žoldnéti a ne •boží bojovalcl^. S vnitfnimi neptttell je tc '"'orš! — král
oT§em nemá na n:yali kacire, ale politické odpůrce, o pikya.rt^oi,.. raději
nemluvme. Na toto téma mají apoltt rosi,..oTcr Jiří a jei,..o nejTyššť dOattojn.!k zemské bezpednoati Marek z lj.nu,e pot,, co llarek naetra!e.non
paetí zatkne Robe-ta !ídn^

- lo
"- r.obert Zídek je ”? odeo"zent - nezdrž! to Earek.
- ":)e týc!ne b..,ae popraven.
- Je to nezbytné'? — zepti se-ťerek, 1 kdy? si je v€dcm, 5" tatc
otázka. je zsrcveň částečno” prosbo o r.:iloet.
- 1.I!c,— pfikývne krll F. nr..e'~í ee prÍl!!ým povleaes. veCret do
1:ovýcv sklopených očL — T"r81 si nee:ni dovolí t, aby ee shovívavost
stala zc.rnjea neerd.zí, zne/tků i dal.šP.o rozrůatán! nepořádkr..
— G"'ápr, to,— eorihj ar.1:! ?.E.rek. Vždrt právní !-2::! et.I!
!.
- :c pfedpoklé.dáK,- odpoví l:ril.^^ — Ale dodnss f'.:i t!ysl:!.m., že
jsi nepochopil, prot: m«sel ^m*it Jr,.L Sl!liřický.
- '7e to tak dávno, — l-lesne Marek•••
~
~ 17 nevíš, co je boj o krilcvskon moc, - ránv! kril sF!f k plamenll:t v trb^-no? k Me.rkovl. — Když Jllkdo fe^M, bna ty nebe já, mne!t
tak;v ř'i.ct, bri!J ty .nebo já. Kdyby aes podle to"'o .nef!ďi.1, -pro""raješ.
Dévno jspc ti to c""těl edillt, abys věděl, ža takové jEO^ zákony ži
vota, ta=: to c"'od! na celém t:věte. •
- Markovi ta'"'-le lekce nesrdrně pomůže, ’d okorale !:riie c^ápe a "TĚdomrije si, že občae zbytečně •znjJO&iné^^na zljmy vysoké politiky^,
a to je nepř:!pnetné, věci se c"s.í vidět ze v.;ec'°l sttltn.!ev ""ledisek.
liějak.l arevni problémy t:1 r. t!m'hle mocenskti:: dilei:,z.tec nepf'ipo!!žt!.
Je.kr:ile-poc""'opil lielektikTT královské ls.eknvosti s kr"tost1 JJl!e aám
zase po"tit 'čenecky od života cdtržen^c vědétorn, "'iotorika. !;imona
Ee Slaného, že ao”čaoné boje nejeoo meto" zd eteré bezprtv!, přesTěetčit 'ic, v j E;.k eložitém pocteven! je krtU. Šimon r,o celono^^ r-v&!ováni o dir-lomacll l-:rále ji ^ánonec porot:"s!, jak ee p!-1zr.í, ale potád .tlá pfece jen jisté poc"'ybyi •Eoj za nějako^ ^šš! ide" jako by se
11 nás vytra.til.^
!.;:arek .C:"' tedy poCá vy^ětlení:
•— Simone, ty ^d! jé nemůžeme vlfzt do lidi, abyr"'oa pfesně
zjistili, co si mysl! a c!t:! /!!I. ltně ee zdá, že je dnes ve "'?• ne
jen Esta, ale taky-smysl pro důstojnost a evÉprévnost čeeCá"-o néroda.
Jaxe jeinim ze slo"pů, na kte:-1cv stoj! ^E'Tropa. /!/
-•••— tijeme ve sloib. té době, —-"Tmdyc'°'Ae timon.. — Aby ee ton'hle
c.obon h istorik :proko„eal, nezb.^á mn nic jillélio, než aby j ednc nitšovcl e drn'"'é zt.enšoval, /?!/.
— Jsem rád, ?• jsi porozuměl Íll S^mn kr^^,- poz^namená Mn.rek.
-i;el'?.! to le"'ké a ne^ď! ae to vždioq. l'!Ai n! ee taky stalo, že jau
r.v!zl t c!ti okamžit"'o nwporozom^d!^
,
— Jé to -vel.ký ^ál, —-öo.,*lae! 'Simoni — l1érod 'io ooeňl"je n!
cln.ea. hž t" nebnde, b"d^ "'o oceňovat ješti v!c.^ /u.?.5 2-25Y.

Markovo propagandietické ”l!!ěni tady elnv! '*npěc'"'y, přeevědčil
ekeptioké"o intelaktnála, "käsal mK^ že Člověk ne3mí J>odlénat koli^'rní, c"sí i zdánliTl nepoohopitelné krdl-,vy kroky vldět v Sirokýak BO""
Vislopteak, n pek poohapí, složitest doby si je pfooe vynno"je, j^^£
to nejde. Tifpalov4, kteří by ohtěli. lilede1t původ.ní nmyril s'iaitatT:! a
rozvíjet je"o mraTní poielotví, jt.'Io" beznadějně naivní, nic takov&l-io
oe pi"eoe ve svítě nedá ''sk^tečni t.
n.:!'--a Je t" mpokrytým obhájaem diplomatiakako kompromieniotví ja
ko j<Jainf oeety k zabezpečoní hospotlářeky eilnélió ntdtn. Ha zmo„dřen!
evlha srdiny Marka a historika Simona dokez"je, ,e pochopit složit,
eákr"ty politiokdho, 'handrkování^ při němž Ott vyprodává. Ideová-podetata za vnější prospěo'h, není tak je dnod«o1,é, občarmé Markovo ""viz.n'1tÍ
v s!ti okamžlté'-o neporozumění• je toho důkazem, <U plomatické taj^
nají nesmírné l,lnbiny.
.
Tady -všnde„vta.haja B. Říha Otenlife — jak vidět - do mooenekc-pa-1JJ1ck'- e!irq, *at ha oha._pat Dložitoeti kalknlaoe vládn"'tí, pt*l nat^
.3^ A"tno mít ster, o,ledy, přiet’ipovat na komproniayt alg zároTak
^t:n"4I l,ájit vlast.nt maijmy a nič! t nepřítele boz elitován!. Ilale'flo r^^nopiaoe Tdbec ne:al1m4, Jaké lidek,-dra.ma prožívá člověk, etojtot na
pn\a^Číkn evropského zápasu o podobu pří§tího světa, co oe ±a jako ^aTenalťatrofm postojem ekrýv,, oo na něj lidsky-doléhá, jakf vnitřA!
pití pf'emá'1á. :P.t.!z.c,.aOné je, íe t{ť}ia vůbtito nevy"žije hiutorJckako
kteey tak dobře poolo~?11 cpieovatelekó potřobA Jiráakově, totiž amrti
Jiříkovy milovan4 doer„šky Kunky, provdané v státnickém zÁjao sa t1herakélto krá;© Vatyále•.Vůbeo toto 81)1zodu porniJJ, protože by mnsel tkisat
J1fí"o 1-je.ko člověka, n& jen vladuře; yhlédnoot m" aspoň na olilíli do
dnli. Říha vlak ve evél dile nikde není acliopen psyohologick, intra- epekoa, do!ievzú a oltovt Život poetav J o 1?1'i zoala uzavřen, tttjematvi
Hdek6 pefohy je n" nepříotapno. O to víoj pfimo !aoc1nován alOTj
fnitro", •vnitřní^, ^_pooit 11, •olV, ^c:!tit\ ta ee « noho opBk".'j!- v nanylfitelnň host, !rekyenoi.X/ Proto zůstává na pcvroha událostí, d
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•atoop, odněknd s„je3{1,o.n1tra\ •nitro m" zaTal! vlna ^oty\ .. •y jako
Altrn jako kdyl "t»nr,o:! bnben", "v .nitrn ae mo ,ne14l»ije pocit 11la^" a
Atpf!jemn,ho varalen!\ 'Yarovn.t haas v jeha nitra ho napom!ná^, •jiato\a v jako nitrff •• nakle oviklávt^ atd. atd. Tyto etyl1ot1ck4-perUft!
kj lse donekone^ěAa ro^^ožovat, tfebass •Neoe bí v nitr” pocit napokajut, • • •Teresa et pfIpraYlla taky "Yni tf,’, "!i'fot, je labyrint, ktert
'blott4l •ám-i aobl•, -Ma6úul ji vidlt v její l,motné podobl", •v.nttt!
•▼•n Aitrn ohla^dJI# kll4', •B^lanta' 11 pfivlu^dla jeho ollle4np1AoiV,

•8' ■'-

tt_ naha oo 411&1 • d"ll^ ponaínírn o"lapoe 1 • t1^W4A^^ ko"1-.. l!^NM"j@ 91, ft! !t@ j!jieh e!obr,O!ti ^oj!ly tel"ovým !T'ň!obem
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12 kde jiné lidské n:tavy nemeji sebenapatrně^tí roli, eebemenší Čáat .
místa^, •ařce, aby se jevo slova iotlkala nt! skrytýcv v ^cjicv
•mUže se optít 0 kámen vlastní
•do llitra vplo"'vá vědom!^
atd. utd. Ielze to nazvat ji^n.ak než stylleticko^ bezmocnoet!, která
ee očně snaží o jrJ:o^Ei výrazovon origlru:ilito a místo to^o púsobí
Evýrr: nésilir. konicky. V. Stejskal se r,festo neostýc'".f t"to tvůrčí be11radnost srovnávat — e Vlad. Vančuro"! Nebo\ tí*a prý tnakpo vanč"rovakn o.ktivizje všec""'ny složky vla.etní oaobnosti, evé,.,o s"bjektti^t

^fliiltii;" ,

zcela vnějškové'"'o nap ltí. Kié.sik boržoazn.i éry .Tirísek neby l $ to pře
jít alčeníc ideový •’pa::1ek ^nsitism« a je'"'o ob,..é'.jce Jiř-0.o z ?oděbrad,
mile '\.,o z.ajimaly dvorské diplomatické kombinace r.:. probléay ooci, stále
víc tie so''st:-etoval l: poctižení d.obov£.,o rr.rav.ní,..c :-ozvr.:..tn, který se ZE..
r
‘
rozvrat
vnijš!m leskea tajil, a ln„l k silám, které n rnovly překonat. Klasik
současné cocialistické prózy je
)ozlátkem vládn"'tí a moci,
tváří apotéózt, zil.nó vlad.ařski: rriky, snge:t'je čteniři nfzor, že zájem
stále jeí Dale v§e. :1ověk oůže najít své tti,;stí jen te^dy, ztoto!ní-11
se s je-i..ti cili, jinak je rozdrcen. Za se pZ-.Ý..om b""ci;)vciní cílné vlády
jaksi vy tratila Inějaká vyšš! idea", v důsledkn če"'ož dc-c,..c'!zí k mrnvn.ímn ohroženi celé spolefulosti, antor vůbec nepostfe^nje, vzta^ cile a
prostřed.::ú je pro ntj bez význam”.
_
*
zr..r'itka; razant!?.! posm v poEtoji k p!'cbler-atiae.-vlr!dn’'"ti, k vzte},r, moci r-. nrsvnoBti je t„ proti Jiráskovi Ir:. Bejedléa”/ zcE:.:la evidentni.
Lid jako stafáž politiky
tc tom,ovšem rozdíly dv o” kon.cepo:! jiříkovské doby zdaleka nekoočí. ~Ž joen ^naznačil, že pro *ncv§' svěV->ledaěů-prúvé zboŽQosti, jdo11cíc* pokcrnč, leč dUsledně za e~verenito" lidského svědorní, se nemovlc
v !iv cvé :-om:.n” najít Clí.sto. ?oc1 •opit1;::ln& že to ciezi r,ostaval!!.i sc^úí
1 •bratr* 1'aleček. O kacífíc", pil:vs.rtecv ee tn rr..lev:! jen ol::--.:..jově jeko o če:'!:f:i neptíliš význru::ném., e číit je třeba se vypořádat. A”tor však
nevytvořil jed.inort poeta-vn, jež by typizo?ala toto ^nntí. Eistr Václav,
vynč..,jíc:! !.'.e.rkove. eyna., mé. cice-cyšlenky, jež •se do n.el:í doby moc
nevodí^,
se vfslcvnf v text” prav!, ale čeEkým bratrem r.en!. Říl'a
proetě-vypc-:št! tnto mocensky sice slabo"', zeto však •r.ravně vyáší^
dobcvo” síle ze zfetele, protože by to mo^lo poskvrnit čisti št!t- proziré.vé^o vladaře, jevož tre&tL.jie! r"-ka dopadá jeDom na ty vskntkn
prcvinili:.
.
Eicmln{ "lid^ to tar či onak mře! bjt pfipomennt. ! takl je. Poalyšme, jak o něm ml,.,vi -"'tlnsitslcy král!' eUi

86

- 1}

• — 1. teO cvci t!ct, proč Ee nemůžeme ve jrnám" kslic,..a obrátit.n
11d naší země, jako tomn bylo v dobáo> ,.."a1tekýc,... irvni důvod je pro
tý: 1 tady mezi námi vidím tvá!-e věr.nýeli katolickýc"' pánů. Ptám-M
vás, proč byc:-om je rnf'li od .n.ác odvállět? A potom: kdy! se je dnon sTe6w lidcvé vo"fy, ^ikio neYi, jaké brydon konce. Ložná že byc"'om byli
první, kdo by byli smeteni.^
— Král v!, co rnlaví,— žept2 Limon Ea.rkovl.
~ ;-.no, — přikývne Marek, ale pfitom ai ^vědoro"'je,.že kr2l, kterf
v::!..c!dr..e kc.liš.r:ík’::U: e. kntolibám ůo'"roca.dy, ztrácí svobod"' roz.,..odo^ván!. •
Tím je tento tr"'cliLiv'.'-?rojev „Tiřikcva pcliticizako <lebakl" pro
a"t:ira vf ízen, "2 se l: nám^ nevrací, pf'ijímé' ho jakc fakt, který .ne
ci žádní ic!ti. dúclcdky prc j i.:"'o posrizovt.n! Jif ího r,clitiky.
.
1: r-tejnf: jako pi.r., c.,,_ovc'.' se i ámímn« Zdyž .potřcámje Perek nabna't
k„tuo,.,crsl:é "'avífe ne. kop2n:í ebr^mýfve.lů proti Mo.tyi.šcvi, do,..ad"je
ee c prrkn:ietrem, jak ns tc. Ten c" pcradi, že by s nimi měl laskavě
proc.l."vit, *aby včděli, ve jcén^ čevo E&jí pracovat".
"— Ale o je d:;.0 váE pro5ím,— zaakm,...ř 1 se purkmistr s j el,o ob ličej
t té c,..vili jaent vyje.dřnje, že tenvle.význ.a^ý holcoetif je ve vlek"
protickúd.nýc"' sil. —liedávejte jim do rr.ko” zb:-aně.-----r.ic tako'\'é°"'o .ne
mám v ,*rny.:.1,,,- potvrzn je 1-::a.rt!k bez rozmýšlení. Zná ze své vlastní
šenosti horkou kotnoborekor. půdní •• • /e. 23C./
Kůže bjt smutnější p':iz.nání b'nc,..^ kalitnické'-?o opc:-t".nism.n, než
je teto'' A p:-ece a„tor roci.n,:, není tímto faktem nijak actčen, níc -1
.ně"-c nevyvck"je. Lit, jekož Ččuct y epolečenskám nnotí byla pro Jirá^
ka /o Ne ječ.ll\.o/ mi:ř ítl:e.::.- E.-l:-uteč.né'-’0 é.cjii.L..ué"'o pokrok" e revolnč.nosti
/•Co-není neseno lidem, je Elabé-a ^koncc se:,..ává^ — Zd. Nejedlý/,
je t" vyrnmanévrován typicky oporímnistic^ní ergnmenty z .tčaeti .na ,..1atorlckém vývoji, je mn pfiso^zena rola Ekrov.n@-o robotěze, jenž neam!
dcc.:tct čc r-..kor.zbr--ň.. r,. í:ímc však přitom eotře v:!, 7.e k lid" je tře
ba se-c'"ovat s .teto" e. vé2ít ci ,..o. Proto svf'"o '"aknK pC'lvt:fr,je nkolet.
promluvit k ,..avítům-a od-crdce jim podlkovat za obltcvo^ práci pro
vlaet. lasáž, kteron b"d" tea citovat, rnímvi sama za sebe, ale c,..tělo
by se skoro i'íct 1 že volá c.o nebe. -Iroclnv! typiaký ímntcionát s ty
picky "stafážovitým^ vzta"'em k lidr:
•Zatouží jim po,..lédnoní do očí & po lidsk" s nimi prom.l"vit. s,..r^
méždí sa kolem ně,..o v tf c,..víll rnl.čenílvi a váížni. s.nad maji-etrac,..,
že bndon zklamáni. L'a.rek ee. ;,c nícE dívá a jejich po:-ledn ne"'býbá. Nartz poc,..opi jejie"' BO"dr2noct, silo a hornícko"' pýe"'"• Nedá m"- moc
práce, aby v tn c^!li odložil evon ,..odnoet lc:rálovak,,..o l-ej tmaca a
velitelskt tÓA feči. C"-ce, aby se je,..o elova dotýkala nní s^kr7tfcb v

jeJ1c,.. .ni.trn.
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— r;éS-n.irod • z pol:clení na pokolení si ptedávi \..ealo: bec"'ové,
braňte cvon zem! 2ožlo i na n2c, abyc"'om evoo-vlaet nbráníll a to,.,le
"'eslo předuli svfc a{tem. Zahradili jsme ceet" nepřátelům a-zrádcům.
For.tcr2!!:e se, aby-t..,dy níkč.y neprošli. Jmén.ec krále vám děk"3" 1:a v&ši pomoc c Elibj'', že ve všec"' časech b"-deme dbét, aby vám mc"'yběl
výdělek, aby vť.m nec""ybi:lo jídlo, aby vám nec"'yběle. pravda.•/s.2}6/.
80 vftt;., to perle. f”nkcionářské frťze! Jak může ten"'le vyr!lokf
dúEtcjník, clítí-Cí je:. pc štůdcíc"', slibovat "'av!řům, že jim nebnde
cl-ybét rrcvda? Vždyt ce o ní nikdy nezaj ^^J, j e"'o &;taroeti-j ec,, zcelE
j inl,,, o c.r"'J..ntcr
mepozor'' je, že z b oží'io dop”t tězí tn vyjádfll
1 za Debt:, j[;.ký je je"'o vztek l: úloze lid"' v d€jin{c"', ;ak "'o c'hépe
formální jato beztvtrcf'! "rnc.s", k r_íž je rr:o?rii lede občr:.f3 rronéet
mno""oslibní níovncsteí projev j 81:o k st&fáfi politiky. Je to zcela
v rospc!"'' se Ek"'tecr.č dec:okrctic:bjm pojetím-Jiráskovým /a ovšem iejedló"' Q/, jež bylo dcr.edévns zivaznon normott socialisticko-reallsti^
k t; - i t—a

Jednota národa.u její X'’šitelé
Kc.y::
takto :B. Ií°"a-p!-edvedl své r,'-ré.p^án! vzájetl!lé""o vzta"'n
moci, !l2silí e "lo"'y lidM, "zavírá všecžno to Jiříkovo t-rag1clcy
marné '’Eilí-zac"'ránít korpektáta, která nž posbyla jaké'hokoll Uvotn:0-o vvznaan a json jen pláštíkem pro mocenaké zápolení, "znalým zvoónocenia historike. Simona ze Sl&néi,o: ! Cbdiv"J" se r:n čím dál v!c. •
Aby.to moni ďimon říci, auei ma náš autor při"'rát jeden veleaůleiltý
ar{;""n:c;nt, který je ovtern na štírn e 'hietorickon pravdo"^ lento ,.,ietorik pí!tící i:r^ůmkn Jit íno panováll.í je přesvědčen: "ZÍBks.ll jazne víc,
než ci-ryslime: nejen církevní Etatlcy, ale zvýšili jeme ovon vnitfní
poctivost/?!/. A taky mezi nir.J.1 padly "-mělé pte"'rady^^ • A tec. pozor, v:-;'Vrcžnler.í: •Našimi spojenci ee etali 1 do^avedni kac!ři s
ježnc+y brc+rslC"
PronáEledovár.í tuc'"'to 1n-:íf.ů nám-a.ctor z^^čel, a'b:r nepoškodil
Jifíkov"' dobro"' pověst. A-teajfmjednon ndělá krilovfmi spojenci! Co
ty •berany^ pfimělo k tcmn nečekaném" a nikde nmilecky AA(doloženémo
obrat"'?-knrek má vyevě tlena: •Cloáp"- to. Nepřítel ru5.rod sjecln.00"je
a ntvrzrje. • j\no, mirod m"sÍ bjt jednotnf, vš1c"'n1 ZE. jeden provaz,
jen tnk je možné odolct nepříteli, la:lo by-se vyčlenil z této jednoty,
byl by pfece zrádce -as těmi se ověem mne!. zkrátka! Proto 1 češ t!
bratři navlédnoo blavodárnost Jif:!:kovy politiky a zanechají snů o d^
odporovžni zlé:n", o ďábelské podstatě 'moci, o potřebě Žit e-.angeliok:
prostě atd. To ovšem Tšaožno jen v axtoroYl fikci 1 protožn se an to
l,odí do be:r.problúové'io obrun mo„4rého pancrt^^a a protože ^^oTá j(
jel,o předstaTa 'TEtaltn jednotliYce a apolečnoxti.

Cst::i.t!f, c::int’.j to j.:;-::;t0 jede!i pádný diivod., proč ce pil-:"arti maj:!
zeřa.nít do celonárodní jedncty, je.k ji cnapo'1 Jif.!kovi pomocníci:
je:1c"' -v.!.rn je teti! c"'iméra, p-o kte:!:'O" neatoj:! za to trpět. Kdy!
L.sr-::1 ::::lu-vi o- přítelen. ďimo!lem o ir.istrti Václavovi, ja"'o-ž pro n.ápadni
frcr:tý :::_::,úcc:,
vote poe.ez? iv....j i z možnýc.,.. česl::4Jnra trol::ýc"' eklon.U,
,.vaxrje Simon takto: "lidy* cnat- lit po klť:£terricl--r., al tak žijey
krčí :-ar::1::.r:y Simon, "ale nemělo- by scycl, aby i:rptl jal:o cektéf. •/i i/
Tady je to! Trpět pro vírn, tj, pro pfesvč:dčen:í, prc .nalezen.o"
prnvún, yrc ::ťc"'re.n'" čistina sve.d.oi::í je přEce z'"'ola zbytečn4l Edo z
to'"c cc n:2'? Pf-is_;:č-je tc r.fj&l: }: moci et;=;t^'? !.copal::! -Anaor tnto repl.1k"' cvt postavy ještě-poatr'"te tir::, že :;.:.arek e n! so...'"lasí. J. je to
je
t i e
..tcra t j" na! .,.
v dc a
jež ;:rc:::-a=-js j e,,. o-n.izcr-ne. ... le'"... anc nav .ní'" o zápas"" o cravni. po" obn
národa. ::ro i:yšlenkr,, ideti, r.2zor nes tají za to trpit, natož-"-m:!rntl
Je třaba dalfíc"' dúkazU, aby bylo z!-ejmé, j:-..ko" :9:-oměnon prošel
ideclcgický postej české"'o spin::vatele oi dob, kdy p:!:'o něj bylo na.U
''ájit p-edevěím.d11 chovní noinoty, ideovo'"' 'pitet národ&, bít se Evým
díle!:: ta.1:;:- o onri •boží prsva.u*, která je tetožná se cpraved.lnost:! a
čistý!: lidským svěclccí.m s !lcI:12 !lic-společn.é'"o n dobrýc bydlem?
žo-ner.í ná'"od.a, nebo pře'"li:d.a..,tí, že so do fd'\"lova románového
konceptn nevešly problér:y Zif fkoVG boje ;r.cti •ko.cířů.1!:11 AtJtor je
phec"'ázi zé.mčrně, přesvědčen, že se m c. ri..ini me.j i raéičji zov!'ít \-od:
zaponatrí jako nad nitirr:. omyžnlo, zbptt; čným, co jen překáželo-rychlť
státní kor.zclida.ci pc idie.ní rozvra.tn. Jeotliže Jiráskovi tan"la na
cysli předevčÍE rnravní vi' te r.éroc.a, pevnost jel-o d"" c.,.,&, smysl :pro
cprsvetlnoet, oc,.,ota bit Ee za život v pr&vdě •až Co tec'" '"rdel a
statků^, jso11 pro dnešní"'o eocielistické':o apisovatele tyto ot,S.r;Jcy
Ecela nepodstatné. ta jejich cíctD n.aeeto""pil ztjec o ekonomickon
rrocper:t"" ze.:it":, o z:;.jif.;i;Gr:i ctz.tr..í bezpečnosti a. ječ.nctl".' nároja,nel'"šen.o"' pna"'ybcveči ee zjitřeným cvěda::ím. V tom se jisté obráž! Tjvoj dcty-i společenskťho-včd.cmí. Ji!-í z loděbre.d nebyl z:-ejmě vyve>lán z ni""biL věků náhoáo".
M

.....aičí

&#.,;,t,..ú

£r t

řnř\...—...t-'-.nuk

na-a

g

-

a

-

•

Z X X

-Eetv:-díx, *e bp proz.ník tToř'!c:! v tradici Lfjec.lovckll-0-'"'ietoriertr!, z& je"'ož sto"pence J.LrzE.lové !i^rr bez důkazů pro'"laii"je,.mnael dochtzet k .naproeto 8,.,od.n;:Jm závěrin e JiráEkem, ie by mneel ^oóa
notit Ji:íhc zcela t je'"c intcncícb,-(A vúbcc r.ž ei nemyslím, že by
nebyle možné vidtt polipanokov dcbn ^;lně jinýma oči.mal. Jistě..b7
lla základě nové"'o pozA^W a origináiním eavčtle.ním mé.o.ě-zná!Dýc), !^^
td mol-1 přij!t se non, o!!:obi ton a t!'ebc.a 1 protic,.,ůdnon koncepci.
^frova apologie peTn, vládllonc! r"-lcy, ^^éděj!c! n.árod ze
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Bilné sté.tni moci obévaAé nep-ttel.i, pod':-!zení morélníc"" požadavkO.
nocenDkVm potfebám, lidn jako stafáže politické vry utd.•však: nevy
plynula cni na jediném míe.tě z vlaett! myšlenkové interpretace dobo-,
výcl- vzta"'ů, y .textn romcinn nenajdeme EUli jediný vé!ný pokos o nový, hluboJrý-výlla.o. jiříkovské"'o d.rsce.tn. Zato z ně"'o vyčteme ena.dJlO
dosávnont ukt"li.ln! odezvy-^iotorickť'-c, pfíbl"hu.-A""tor to však Č^iní
způsoben, který postrádá "mělecko" i vistcricko^ věrojatnost a .aav!c
je v ::i!iladn.ícl-- ideovýcl- a.sper.tec"' v př!t:ré:i:r. rozpor"" c jiráskovi;ko-neje::lcv::,t'n... tradicí. 1c c:ficiúlni k:ritice n.ij 3k neva.d.i, aby trll^
Cii n.zvf ,.:,.zovz.lc p!-ivf do tétc tz-ači:::o a nepěla nG. r.i cliv i.ln. ?firo'\l'névé ji dokonce k nmflecky výsostnémn poselství Vladislava Vančury,
většl zmatek kritérii si lze sotva představit.

BSll.a""

Milan Jungmann

Šimečkovy boty

Ludvík Vaculik:

/fejeton/

Za třpytného nedělního dopoledne, kdy s nebe zářilo slun_o a

se zemů sálal. 1:1rlz, krlčel po zucněženén nábřeží v Iruze ooomůlý
t: hlacitr nndéval nL režit:.. Byl joen to já. ':rm::vaj cvinf n^
jela, protože vstolejilr.. kcle::i ne zledovatllť výhybce & 2stm-e.oUe

tr6t.

tt.k tc, že ncjeóe, alf i e jeerr. to poenopil

ríezlobilo 1:1!:

tak ;:,ozdt, e..f vfichni kt:Z.ci zcize li

l

jG. zC.it-tt.1 ne celé.tt n&bfetí

sór.... Otima püvfccymE. é.o ootrlho c-vitu posorovc.1 jnen nerounské le

dy plynoucí pc vltuvsi:é vodt o &délo se tl, ie &e z řeky pt..f'i. hylc
to

t.at,

ačkoli vlidl dvaeetistupňo'VJÝ ^^^. KE: krGeh vozili ce rac-

kov6 & vol.nou vodou proplouvaly lr.butt. Zapomermv, co jeec.: pžvodnf
cht::1 ještě- hlt.c,iti: f'!ct, zactuvil jce::. oe u zábradli a řeU ci po

tichu: •Jak je to kr&onéJ^
Kdhle joen viděl, Ze jsez spokojen. Skoro ce vří1:1, o už nějaký

Čas. lež například mů ani za takovéno srazu ne zebou nohy. Co se ni
nabývalo zi1:1a, když jeeň takto v neděli vyrazil ae eáněci na kopec

u ^^^a! J.:!vr.l jsen. boty dobrl, kožené, iil ti jf. st.E:ř!čet, fut:aklr
tepl,, a přece m? po hodině začaly štipct :ra;.l!čdy, blh&l jsec l du

pal., nějakou dobu dal.o se to odnlG.clet, al.e nakonec jsem &4.oro s bn-

kert vlekl sdn? domů. Ano, itš takto v zimě koždý večer, kdy Z jGem
peal. \Uohy nebo četl, evrbily pod trt.olem o::rt.lin.r až do j1.1..ra. 1„ na-

puchaly ci klouOy pretd. Tak špotnr jsem !):,l dobře obutý do crazů,
jati vládnou v Prazt: letoa. ile ony ^ß tebdy oz:!b&ly nohy flkoro

^kal4'1lo. Neb..:, lg tak dobrl izolsce oč zemů, jako dneE jE t.e pěrnov,
rumu. Snad, kdo noEil pepuče, netrpri u.rues,

j' bych pe;:,uCe- nf--

byl obal, uni za r.víti I tea, jdu ni jzrezen, libuju ni Čiett pusté
^ulic^, leóovf

nti nuivf. n labutt mczi ^cl.cl. Je to jak por1'clk.r..

Kilo by_ to tak sdetat.
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Z& beclivého clnE,

kdy

t:rt1a.zirj vitr točil n&c ::.re.tic.lcvou en{-

hovým mročnem, knáčel pustou ulicí

eu?_.

íklénčl před větrem. brý

le, ruce bof-11 do ke.pec chatrného zimníku, podupé^vů e chvileki
!)Q

otáčel, jako

1'7-

td retyl č^^i ji^t. :Eyl jeei:. to jl. Do!1el jsEtt

k jednomu čouu, vstoupil go výtahu a. zazvonil u jedněch dveří. ha.

iilnna Šimečku, ka.yř mi otevřel, promluvil jecm slovenský, abych
pro první chvíli obelstil, koho bylo třeba. Při nic neříkajících

vitích vypili jsme spolu kévu, jí jsem se ohřál. Potoč» jemr r.e

rozhodli jit c.i poyovídet. jin^, někru.: clo cout.rooi námllsti či p^oku. Cbl6ke.je se zse prohodil jsem, ke mak boty, v cictJf cill zebou

nohy. A tu cm ^^xtl LE;.

nových evr:tlebnl'1dých kotlíkových bet

s podšívkou, nt tlucté ^gumové podešvi: •^^ tiJ*®^ Xdj’t j^^ se
hodinu toulali v okcl! m-adu, pfekvapa jsem ni uvtdoml, te v
l&nevých botách cl vůbcc není z^ima a c.r.i

l!i-

nťbudt. "Ko^lik stii-

lY„ zept&l j:Jeiq; ee, khy! jeme c.e vrátili <!o byt.u. :Cekl cenu, já

jse: zaplatil E;. odjel jsem

ao Pr^ah:,

Letos je z^^ - liimeakr; nern* moakor.t osobné to pocouOt - d6iladn2 s poctivé, j&k cývr.ly z^ z^w:J.ad&, kdy mezi koby^zhci

ur

poeknkovall nu ceetf chocholouši. Boty jsou

hoaké okopS.L4. Lyl

ne konceníecn i výcts"'ch, na potthch i , obchodech, ru.

- jaem e

návštěv-éch i prof';yl^íkicl:ých \'ý:;leš!ch. Provtčl. jsem je níko^^^t

i po Karlovt I:lOet.i, St^romovkou i Leter.s.kými sadj. lak j&k.o lord i

letoe éhéhtl jsec zut. Hvčzd&takou roče^Lku, kó.yf ve akuttcnorti

podiclenek. Kf kd.y po-

bllo masa. 1 rrf:.c::!ch prátkO., ji^^ho ^ce
1:....-okem, jirindJ.

během kfižovtJ.

ní tt!dn, vidy v ztjmu o ní-cc óa.leko

mmiň

ccn.,;-

jE;.^=

Příkopy fi Neruč

cenného, nef byl cak ten

vo^ln! pohyb v Sakečkovjch botách. V prod, j.nt eecun nad ro^diatem

koupil jsem vtera dvacet kilo eupér!'oer,t.u
riátl

n 1921.

&

v dejvické:. mntik^o-

t!den Ira.iákovu "^Rukově>I dfjil'! ěeů.€ littrstu.^ z ro

3
Jedné nedtlf: se b!l, slurko ztetMo heb^kým závojem & t^^

ndn.le zmfkl no v.;:ehtzkovou ^^^. Od okraje m2etG k hájin hned
st natáhly zimní promenády. Fo uklouzané ctezcc kráčela skupinka

rodinného vzhlezu: mladá term, její rozpustilé dcerka a nepřiměře
ní, ein tych řekl že až ostudně otorSÍ nuž. kuž tlačil kočárek,

v němí. leželo jeho aeuvřřitcln’ mul 2 dítě, a zdálo ee, že nad touto
scenerii sé.I.. retí bitvou. E;, l jscIL to

ff-,

To by ee Šimečků rrns^ruil 1

Jednou zo.íe jsem v:,--'Lle-ct.1 :-eč tf'í dčvCftEk i:lcwa„jicícn

bc

před školou. Frvní dřvčátko panovační pravilo: "Kapřeď jedu já, pak
Renátka a pak teprv tyl" Třetí děvčátko ®e podivilo: "řroč?" - *Fro-

toie ji: j::..c.t:. vedouc! kl.ouzličky a Renátka je vedouc! p&rt.y. • i-oodtSel jsem, abych se mohl vychechtat, a zalitoval jeem, Že tu není

tuky Šimečka, aby to zapracoval do své soustavy politiky.
Koncem lednu vystupňovaly' se řeči o zdražení tak, že zboží
začalo eino z obchodí mizet. Když potom konečně oznámili nové ceny,
byl jsem v Simcčkových botách, eueík říct, zklamán: zdražení bylo

mnohem aenčí, x než ce odůvodnění dalo čekat. To zněměná, že pravda

o výrobě, hocpodnřer.í

l

politice zo.e ner.t&le najevo celé.

l!.ite se sté.t, že ode cr.eruc:a u rok, nebo už lEtoe nu ;odzrlm,

budeor zhnt v!ecl:o. Poml:ry ee mohou ^zmlnit zýOeobem, j^aký E-1 dnes
cr..i neumíme představit; dovedu ei to t Šimee.kových bot&ch předt;te:rit.

J... ulicr budou pin:- lidi, kt€ří jako by t.eprv teS do=tE.li ror..un, kte-

r-J mohli r:.:!t. '1!-!v,

q

budou potřebovat zae jako před lety koztuf.i ho

hlásit. Já tam nebudu.

/Únor 198
2/
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