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KR
YŠTOFEK

Oldřich

Mysli si
L'ysli eis Jeou to íchnědy

Z té ů.ruh' 6'b°'Úlě, Z tru:té s^tro.ny,
kde ntr.í ho!"e. Zete večer
hlinkou čni teple pocnYraný.

líysli si: Je-oa to ponalnky
z potoim
Z:y r..a

alidy. slídilovi p!-e!ill.

altUw..

Eezbrsrt!

propuštěnci» ri^^em a láekou přei'.!í.

Jen

a

studánky

Starou poutní ceatoc jtžene k vlastníc hrobíc.

Zbldcení. fcnatení.
Jen u stud^hy sem tam zalwfiit"!:

nejsne jlD ještě sraz^U.

l:dyf u. cůi1^é.nky sem

cn.d.^ďáme^^

Zad.u.je vítr, v^^ cplav! tvá!".
Od lot t^^ '^'nky ^samé,
kdo pilně r-lní čeBk1 ^s.nH.

1

2

Od věků jsse vrásky s&fié
po d tdcích, po bibéch..

zvole.s doťlou.tnává,

.Slovo v

půdě

03

hýb&^

jeden raděj

Jen a ctadenüry sea tas z&daifá®e.

J 1 na k

Vlo,

o o mu.sire.

V:lm 1 co chei:

bft d do konoo
<Sasa

Být také

do konce celý

ve svých nekletých verších*
tloxSit.

x

A! do vysc^^t! ll'!!chy tou.žit i vědět,
žo ^eště leccos :::ohlo. být :inp.k,
5e ještě všechno nohlo být jinak.
Eem^obal sn,r!-:ít pero, jťmť píši.

!i9^ Eapt'-!t dd:Cam 1 ve k tar^ 51j6

m.4 d1tA.

A to $e vše:
Sivot,

•

poe:1e,
14ska.

2

Všechno

i

bole.Té,
&lantn.S,
hořkó.
H^lsri.

Jroje.
a?

de kenee ra.oje.

Vre. c!m

oe

Vracím se.
Cfel^^ea zi-vots so vracím 1: dětet,.!

k pételn^^s, které dodnes

n^ewn!m pojm9novat,
k hladi:lám, které ttž i:ezvln:í:n

r,lccs tým koním^em, žnbkoo.,
k tún:!m. Jejich et!-!břitých l!nl:11
také

nodchlé^dnl.

Vracím s&
kolem hfbitovů., kcstelů, r,ou.ti,

kolem trhn^mitých tr-ámil, dopisu
eažlwtlloh, koleti vyble!]tch

fotoi;rati!.
Vmcím oo.

Za tímc o &a
^!ltlrCU^ta

za 1r.n0t1 j eddným

tsk4S ji! Jmpa

^sallout^ltch llstA, Tybladiých
tot^^et.11, ^TyŠli^ ne!

,aké kdy ebyla

po Y!lach ^ch p^xtýdn 8 pf-1::ijt!ch p':1-odo.ťch

-4-

V^^1c oe
do v^las^^ ^Podoby, díti,
elz^aid, které oe bez •pochodu

zalssknou amícllec nebo neopru::,

h: prv^^u papram,
k prvn..n^^. t^b

k prv.nl, k poslední hláece.

19 6 2

^ráe to pro mne navždy také rok,
kdy bolest! !íle.ný

.

český herec,

nebo\ ssrt se již bližila
k útrobám milov^ané Ženy,

proť..al vše a zřekl se vše.ho,
nby c^OU.pil dvt $!z^de.r.::y
na Ceetu kolec

avčte

v anději, žo ^1 2^^^^,
po,vlu.jo-ll s nt pr^oti p!-!boji čeru.
Zen-řela dřív, .nsž stáhli vyplout z Lß Eevru.

Cn poté, ckliče.n.f !al.es, kterf jím tř'fEl tcl:,

že ae chvil^omi .nezvládl. •^a pod.eps"t
natl^^OClt bflá parto.

r^TV?d perte v čoc.Mch
bez ^čomfdl ^rimel^^.
Ečl pravdu.

4

IC čem pt1;.ní&e bei; láeky.

K oecu role bn oč!^
které je vždyctcy v!d.o1y p^nní.
K čemu čer:-.á parte^

je-li láska

bil.&

j no e^u St.!.l"t„
Szrt ktsoťol&ta.

Sart scufaletví.

Ssrt láska»
Až odc3'1e 1 cn,

budu—11 ještě 5ivt
poprosíš; jeho čceru,
ar ca aÍE požlo

také jea bílá parte
bos berných rás-ecků.

Láska, viřte, jc bílá.
/21. TV. 1C62/
Ti <?_
Nezhokl ee všeho. 71Skolit

hodlá po hanini srrti
<:1otlopý^£ l!a jeviště a hrtl:

fterdho pošu!ir..a, r.:teri z hiotericlclho
bcrvoticcku ^ví pravda dějin
a snad 1 ČlcvEkn.

Hrál j oko o 11vot.

Lik mi to foekl.1. Nikdo nov Mál nc,

vllchrů. ^1U vdac^mo. f1Bro1

hlfldlll

t

na. etul:ho herce. ChTěll oe

c^ä^^

o ntho n t^rnlll s3v6 role.

- 6
Divi.ci c!sto sávěreěnéb.o potl^n!:1.1.

;rnntě clfky vatall. Ečktf?!
oe mu. ukld.nUI.
„Hrál jsem pro ni, na její památku.-

2yla to premiéra.

laková hodina pMehází
tché jen jolneu. za 'život.

Jako láska.

Jako bílá omrt. Velikost člověka
začíná a zamčených dvo^í.
Se5 je oáeskne

a vyjde znovu, ke e?ýa.
A

kdyby

jenom

to

aZ..irůstaj! rrtE-zcy mládí. e
EchUBlav Reynek, r o::!zi:nn! aottll
Zarůstají.

A kdyby jJ .ne.o to.
':-rat! no v u„11".ácb. podziiad.

A k eyby jenom to.

Jem dávno nevidi tel.nt, bo% ^£e!u
na ročr...í. dobu, nezachytítelné.

A 'kdyl:7 jamo:1 tc.

ltfl:Uo ti po Ilich odešel. Kav1lcy.

1'r:kona;. po .růch jsi odeňlo. 1‘BVždj.

Jejich okol! 30 pln, plevele
všeho
A k^b7 jenom

6

tsi

Děti oe ba.dw snit, a.2 butaš vyprťvět

o ote%l:áoh, k nicž

chodilo pt-gicy

u sačee, čn&to i bos^. I h^^a cčet
tenkrát voněla, i Flá.^^
chlu.b!vuly se hojnou úrod.a:..

Dčti s-3 badoo. ecát.
Ä kdyby jenes tc.
Elidne ©e ohlížej.

J«Stě ssáš 2a číck
I td:yliy j eno:n toI

E-ltr?

se sffiějí.

•’y je-íse se také sis.éli

ssTchtlýs tváříc,

narostlým ßtezkaß Eládí,
fcitvén a Solferlna

ftaBlch rrudědů.

A kdyby jenos to.

Sm!m

pfeoe

C~ía přece cliodlt po světě

ce vši&, co £.4$sg1

.tk cl-11 to b ombn,
charta lidských práv
a takové ty věci.
Co neeu.?
Podávky lmlva..
Však víte na koho.

rxtku opovržení.

7

r:
Však v!tt?

elovo. láeky
v §i.m

Ofl '(n ^tzúm•

lí toč- tajná?
Však víte.

Co ještč nesu?
Ensínčin panátník z dětství.

Gáblnce její teta &á*í:

..,::-ua

vž-;lycky hoclm, děvenko,

a ru.k dy nenař.' !ke j ! •
Stnlo oe.
Vaninka odešla.

t-ez jeůiakhc vzdechu.

-

— Abych nepřekážela. ••
<}eštč se pctca unnívsln.

Co nosu? Co ještě n&veky nosu?

lulotť b::d.iru.-y :voxa.

*O1:’OQškcv1 k evnt^a biřmovlll.i
j ehc e tr-:1 c ?..art 1. " Tf:'a:c oe

!lá:

prr.Etrýc. Cl'.l ct:-ýce F'nrle. tec.:,.

R biřnevak! jeel?! n.ešel..

t:.tll j sia te^nkrát ep^alni^^
anebo opáln. Už nevis.

Irru:t!"§e !le nep^^ a záby
0.(}'18 t1l tont o SV

psk

ět; te.^mirJka hod^ink

nchovala, ab^ych je n^roAbil nobo
00 kdyby v^ypa.kla Tálka.

8

s ***

Rod^inky pf-ežilf vše^^o

v na.šedlé podlou.hli etui1 * j r,,e:; je nüotleu našol
ogs

let pc ccrdnčinč ozrti

a, dobrých čtyřicet od skonu

dobrého ctrýcc.
Neprodávejte je, prosíc, ejfci pak,

až je po letech akjdete u cnc.
Co ježte nosu?

Tisíce krásných drobností,
d cj euný ok sb y te čno c- tí •

Za tak dlouhý život* 7 o víte...
Jenže vepacínáci cil
ty přece takg tvoří

chartu lidských práv?
Dokonce nebezpečnější vSen,

kterým patří cúj hněv
«i na něž hrnu

své opovržení,

než všeeaky berby.
.'Bocb

&e v životě

nedotak. Však Tite.
Sncd e spoň pro ten parnůt.ník,
pro

t, 11od!nl.7 Dcau:.. "

n pro v:,e^^o takové to osta.tn!

^ta ještě ohodlť po hJ-tě

ce vr.1rn. co noro

e^::t1aa — 10

S hlínou svého erbu.
S erben své hlíny.

Miniatury

Kolotoč

Počítej dítě hlásky dokolečka
vybude vSdycJry jedna lichá
nvčdocí neloudá se

tečka

& le téS neporpíchá

Podívej sníh

ochotně se snáší

na zkřehlé ruce
tancují divnou

stí-cchýly

také naši

koho zas/kde zoo zlocili

1' á.n1.

led ová stop&

'b ile bilo

i v crdcích

jak tak naa.iíč!ilo

led pod o^^tem

pod rou.chi

jako hláa hladká ram;,01.cl:y

netají vůbec

ale tají

~

v sed se tání tak jak neutají

Ze sbírky S&ÍE

FPECS /1SC2/
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Hillman

James

O

zradě poněkud jinak

Co může b$'t ve vztazích mezi ličiti horšího s odpcrntj!::!ho uef
zrada? Jtiko vl:ro1
poruěon:! vztohu atvlry e ooCenosti ^^óželb
zre.d& odečávna na s;;ťuvecl.ivl ro.h^čend a od;,cr, o. ne;,feivepuje,
ie to byl® prúvt onu • .kterú si ^ez1 všcni llbo^c: pokle&lcy vysloužili,
ozmtčc:u "zlo samo"" /G. llilrcel/ nebo "zlo p&chojic! h."-ích s.&bo na 9:bř'
/J. Genst/. Dc::.r!ovct ťianá sliby a z'-vnzdy Q oot.tll1::.ut nvdenou
dlvtru se opr-vnčho- pcikl.ééá z& ne cytnou sicroiní poú^^ku cl vilizcvlú.a
vztU:JiU mezi llhoA v osobním 1 v politickém flvotč.
Zťl.etdvá r-icmánli nruutdy& fLktem, fe oovzdory wtšern lilortln!mu
o-čsuzovt.r*! tohoto zla # navzdory nad' nejlcpěim předsevzetím se ni^
ne-Jokážer.e zreclč &cellá vyhnout. Čns od čtiau js::-.e jí náhle p-ostcven1
t véiř! v tvát, buo. jako ti I co by li zrDzehl, tGbo Jůo ti, co eatd
zreaili.
l-J:3 zrsfé, k
óotL:; v o^^iu n.Eěeho vi-doroého fivct&-, mů..čctte
zbnabb wuJeout trojí ro-zčílnó '3tt.1nov!..Gko:
Dua n® opt\c!umou zrrsdu jet^houč-e Z6po^nout, což se ov£eL1 wie
atz'.st Jen 20 cenu vi\!níbo potlbčení vtdocgá r.. určit, části i^iHch
životních projevť..
Nebo pod Jcj:.Cm vlivem $klout:no.it na pozice rwrulisrz,..1, provázenáhc
pocitem 'l'bl!fenoati, cebel!toeti " ck&lopevnáho pfesv\!dčení o vlc.strÍ
bezuhonnoatl. pžípudnc ^opok upn^cut do cynického po^^&rú údejnu
beztzk vždy zkafenJc u:vfto.1:-, čo;,lňovmého pocitOf:. vicy z vl.Lotn!
pfíliš olGb6" U^ké pf-1rozenost1.
Hebo ee ' konečnt mo.tcme pokusit, kdy:: už ke zr&óř jobnou dc!J.o,
vyrovnat E-.e 6 n! jW::.o s nl:čÍ"-, v čes je prc nás u^^t® mofoost
hlubtího pochope.ní cizích i vli.atnťch zlaboetí & : čoho_ můtez.e vytí:fit
vyěáí iúru oeobbm Duton^^e, eebe!!lvfry ® ocpovčanocti. Jinm1 slovy,
pokusit se 1 v tto zuvrfeníúhodrí liíakó adtuticl, Jel pf-es veikerou
porblná výchovu, socillní refo^^ a utopická proE.,r&ry vfcy znovu
vtroov, do 1111teho fivotG, i"Mr.lézt určitý ^'al, ktQrý by po^^zovů
k f1r!!m uouvislostem vývoJovJho proc'eau, slttf-^ícího k plnfJt!mu
vfdornt a k zmleJlť lidal:4 occbnoati.
Pokuse11 tohoto dr^M Je právi přečnátbt J^^se
,.
rldčít.10 pt-e,’stev1tele Juun,,;ovak4 archetypové plt'Ychologle ^/netrayal,

0^Ou1l4 Lectura No. l.28, 1964, ^^don/,. v n!! 1:1utcr oe zi.bfvá problea
c.otikou s'^ncy a hleGi^» nrchotypick'ho YJi:tiahu Otec - Syn, opíraje
aa pl-1toc. o nlkterá vhobecO znáná mýt 1cká ohoa^' tohoto vztahu.
Hejiáv6^^jiíť mylll.eoky te:to p..teťnáuwcy, v a'lOhoa o^hletu near^dn.66, i.vtbk
zejtllltlvá & poončtoo, tu pcdávtKo v ponákud upravení- e zkrácené podobí.

An^ráot&
V Jealé Židovská mekdotě se vyprtJ.v!, Je.k otec uČ11 avého uynáe
vttš!
o ee.^gtlitrnosti t!i:., ze bo nech:-1 ek'Jret ze scoodll
do BVQ ^néruěa. ?oattvil ho no ^^b.' schod f: fekl 1:u: Zkoč, 1J .jd ti
cl\}tt!m! Chl.c.pec skočil n ctec ho cmtil dti ^^učc. ?cl; ho poctevil
n& ti'-Gt! sctiod & opft Q.1 f-ol!.l; Skoč, a ji. tt chyt!:. Chlcr.-ec ae sice
ul t^xhu Ml, 6le protote otci d!vtířovbl., ckotil - o opit dopb6l
c!o Joho ačkki ^&uče. Tliik to poho^čov1..lo, tlf. ho otec náconec postavil
na neJjvy&CÍ echod a o^t mu !'-ekl: ^Skoč, s Já ta ch.,t!I:. C^^Pf'c
odvilnt- ^^&l, al.o otec tent.okrát u.stoupU o ^x>k, a chlopec, tticto
Eib] dop.---dl do Jeho náruče, skončil na t^vrdá podleze u poty schodiště.
Kdyl oe celý potluče.mý a o pláčem zvečcl, ?eU mu otec: To ti dá
za vyuče^w. l'iikdy neCllvčfuJ !^ádnQ^mu Ž1čov1, 1 kóyby tc b.yl tv£J
vlastní otec.
Toto ^tmGkdote, ponech-zo-11 str^^u jej! zdánlivý e.nt1ae1tit1rst:u.s,
dok^cmolo yYatibuj© ele^ClO!ltárr..i altuael Utid,y se vid jej! tragikou,
vzb^en rJ.. ^čul:r.l e výzvou lidskému vřdou:! vyrcvmt so e jej!td
trpvými ^hlOiimý •
Kraoc ^^sk4 idj'ly

Zr:z.r&d^ pPtří k ttm lid&ktm aitw-..c!c, které se ve svých xillacních rysech
vld.7 anowvo e znovu ope.kuJÍ, b tvchí t&k Ječen z typlcktch 11 trvelýeh
pprvkd ut^ruktur-j lidskáho chov&ir.!. K&ž 41 nový pf!ptid zracy lze pove!Sovút
Jen ae Evláttní o^^nu JQk6hoo1 prupivodn!ho do^^tu 2:n41, Jel se
^u&ila někCy na počétku lidových dějin, in ^^o tet..;,^ore Joho "věfná^
lldaká Bittuooe, vl<ly ^»vu ee ^^ceJ!ci a vid_; znovuvo vyvoltiváJíc! '
noJprudať reakce, má zr^fdia "archetiplckl po&od!^. JeJ! strukturáin!
x^^e.d tvoří obecmý vzdore chován! /počáte^^ dŮvttra - ^poruien! t,to
c!'l^ry - reakce
poru!en! divir., - o^wven!, reAp. nánátnut! nov.i
dOvěQ/, ne ^j! se v,ie obraz prapdv^o4n! olatuce zrtOy • ro:vinutý
do ?odob3 mýtu, hoje, poh'dlQ', ttnek4Gty_ nebo jakúhokoll JWbo,
^ileck4bo nebo teoreti"'ho <1!16.

na
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3
.ratty Joto cvlád ddro^ktické exlatcnelĚlní. cltWlce
a^ v 1:tt.enc:!cb ^hetypovd psyc^^^^e opírá o p.f'-ejpoClcd ^vroz^*ch
doap=1c lidJJné ps)'ccy k
urč1t$ch pre;:čvod.91:!ch nor!
u k opontá^nn.! pr^^kcl o^^O. p^rcv6.zoJíc:!ch
"leitwtiv^ ty-rto

vzor, chování.
To, co nás oo ka!d4 En.dě nejvíce ^^^oččujc, Je vtrolo.~né
porušeni vztahu vzáJo^^ dtviry, která má v ^hodnotová ctupnícl
mosllldsdcych vztiilid jeano z neJvyllAích cceutní o povduje so ^^bcy
za cosi té::-.či posvátného. Jeťi.n:!:l z nojhorMch • nejcbávWl?:JČ!ch
d^elnéků :rudy je zhroucení dcOGGvatoích !lvotn:!ch Jitrtot, která
JsvU vt!cy v né či oné it!!-e pod^^ey prBvii vzt^V ^vzáj^euié Cůvěry.
Dokorwlý crcbetyplclcy' obraz zrscy, J:!f p,.""e;!cr.áz! Gtav
počáteční c.Wliry, nerufJená
e .zaručených fivotr.ich Jigtct,
nsct.úí!me v biblickém vyl!ěe:,nť prvotn!ho h?-:!chu
po nčc náelcluJíciho výhodní z N.;c. 5-oučáat:! ^individ^uilr^ho V)voJ^ kclféhho človtka
je opukován! této sittlbce po^teění ^včr:,’ ce:1 p^rvn!Q člcvlkem
a Jeho Tv^^cr:. - ?ů ^ko
r.a poč&tku be:uznt d!véi'-oval Hospodinu,
ttdt; kddý a,yn zpočátku důvt!-uje ev1lcu otci. Z^^dní
pktcrná^^ho
cbruu Joou v obou p!'!pedc.ch tyt6f: o;)cl11hl1vost, st&lait. sprt,ve..Uvoot, Jistota d^á!10 3lcvá.
S'ltuoce prvotní ď^včry e jej! přot^^ní není v!&.k jen ^č.nou
s ete;> 1nd1v1duáln:!ho vyvoJa kaf.dého člov&k.a, ale :.estávii trvalým
prvkem etr.Aktury Jeho pa,ycbjckGho !1vcta. Přestcie J=e byli z r6je
Jif Jecnou s konečnou pUthostt vyí^hnáni a vvchod do rJ':bo otfeč!
cho^rubov, a p^l.u:e^^ní meč!, p^£G^há!t:e obc!u.a poku!en! ee do rsjokJ
z^^^ady
vr&tlt. N^.fil.ad te^bcy, r,ol:ooč:!r»-U se svi& vznéb-3
na. onnom ^ru prvopočáteční hozvý^hra^^ a nslvni d.vtey,
Jí! oe vy%tUičOV1&ly vzt^V v biblická reJek.6 z^^adě.
r.t.t;e ^.voodr..:! a neponíjeJtc:! potf\eb11 axisteoc^iálrď Jistoty
/dftvčcy, apc!eblivoat1/ Je dvoJ!ho ^mhu: mt Jedné otrcnti Je to
pot.rába jistoty mete^^^ného c^^ekteru - potfeba bGzpečné ^terákú
^náruč^ tělcanábo tepla, matočakého ^ru.4lw; na dr'4ilhé otr'11li: etejné

tak nezbytná a prvotní pctřoba Jistoty pote^rná^tfho charbkteru potřeho Jietoty .zblclená na fllcvu, ne stanovoné= !-6'1u a at:v„olu
/úJSoa/, Qlcuvl. p!'-úlibu. V p^^^ pf-.ťp1a46 ae nobá! obruz
e_rmbiot1ckáho vztahu ll.utk;y 6 d!těte /na.pč. atf-edovfk6 l&.td^v nebo
- a
doby _ .. eocty Ee^^bo ltoorá/, v
p!-ípadt obrru
0^vřlrn6ho, •^Gfduvního" n^^ ^»1
Abr^»amec, itcj!íOoc o

4

^Boa;>odiae^, Jak JeJ zm.e so St^^ho ^k^^.
Kale to^» po obnovent pprupdvo^^ llvotuť JUtnáy Je p^^W-no
potřebou projevit vo^lně ^z nebe:;,ečt zetruecní nebo eeatt.ěčtón!
v£^^cbno to, co r.op.^í pruv& k nejsil.DlJi!m strankar:
povsey,
t.J. proJenit •^nahotu^, bez^cnoat a "labo:Jt onoho
tlovťt.D,
erohaiclUUlO Adilma v nás -^’cb.
To, po Cer p^Qe i!illa:^ neJv!ce tou!ť=e, Jo sitUtJcc-, v nil
bic^no= byli chránčn1 p!-eo nebezpeč:!c plynouc!m & t^č-í vl.eatni zr&clnú,
amblvůentn! poS^&hy J^^mi slevy přod nebczpoč!m, Jel p!-ejstt1vujo
na!-e vla.tni 9t'Vll^ :
•pn-o^tn! dO.vtra v peterr^4ln! svčt snesená být
v ráji
e ^I!oop^odi^.cem o s velkeeya etvo!en!m s výjimkou tvy*.
Sebot,- bit pet.4tán k FRooppodinu. 5"Ztehem prvotnť <!llvěr-y sna::.--e.ná
být c^1lan pfej m.:.b1vdtJntnoatt uvá Ylbtt.rr! penarvi nttbJt vO.bec
schopen ničit, !tdat, kl^^t, Svá&Tt, pot.o'J£et, po-.'hráUtt, i:ul:st,
^ak.rJvet, w.llart, ^’«t, lhát - Jaenťm alcveJt dl'llrt ťo,k ču:u by náss
Ji^nů e:riděla ^?laěe vlestr.ť fomitdflti^^
pov^^, která je
zdroJes ^aciblvelentnost 1 t&žděho Jj1.e;i:a a bila róvrá-f p?-:!č1nou
prvotn!bo bl'-ťebu, kterino se první UO, v ráJ1 dopuat&ll. Te, co vidy
znovu ofeká^vá&e od vnribu ^^otn! dllvčr-v, jo Jistot.a udaného Clcv4ll,1
kteri bi avou pov^ahc> bylo ^^vda a&ita a J^^ by nlkuy nic
^okl1z#.ilo otfáct.
Teto to^& po prvotn! divíte, po jednotě se st^^a mou&y‘.n Gtcex,
bez ru!£ivého vliw zvždbvá, potuvěllé e &r^.rl>dná Evy. patf\i k clllirukter1ati^^a rye&O.a fivotního postoje, kt^ecy ^^cbetypová paychologio
^ozaat-uje Jako
Aote^roos. Ten, ^k4o Je deterdocván t.útto orcootyp^ov/a ^rtoJea, projevuje vo sv'1m chov^án! a názorech t^tfoftJnJ
odpor prOi •vy^hnán! s rije*, v nčd
vk, co potřebuJe
k fivvtu, toe Je dok^onale obe^^^n a velil^ebým stvcf'emm a k<!e: je
att'edee Otc^^ trvalá ^pozornost! e ?££•• bor. ohledu Díl to, kdo
pe^^^^ná nebo instltuclo^^ná tohoto Otce zttlocňi.;.Jc. Jen vo vzt&hu
^^otnť b^ícnná ddvěey k vll:.str..!&u otci, ul'J.tC1, příteli, fenl:
^.Me &!t pocit, !e Je p^lM chá^pán,
a pot\T2ován, fe Je
akut^W nám acbou. SebeacoS:! porrulení tCcbto evouou ^poYtibou strL-:ilivýcb
a c11d.l navazuje utab.1 k oatc nťll lidan, povAlu^e p!-irczcně
aa DIJ^ffl:! sr^adu.
na biblickém vypnáv-šn! o Stvo?-en! je to, fe Hospodin
úm n aY4m
bradku usoudil, fe človlku J^ tP.eba to mt vt!
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poln.L svěř^ u nnebesktiho ptnctvo jeStC J^iná • posoc jcDn. ^wná",
• teprve ^kdy! z Ad6nova febra otvo!'il 1.vu, pcv&!ov&l avé etvof-itclBké

d!lo &'1 Wr:ončcné. ;tvo:-e::ú Evy vfQk ínpl11.'Uje prvotní h..ích • vinr.-4ní
z rt.Je; oe trb.dou o vy^^^eetv!& ee tedy od pcíutku počít&lo jal:.c *
a DLčtm ^nevyhn.. tolcyc, dokonce fivotoo důlef.itým, n«Jbot Jiná ccsttJ
z ni,} e do avl;to. Jak

ee

pťile " • • • pi'1v,l'ií

sdá, nevoce.

nás to k pocbopan! skutcand pov^^ j&k důvtry tek 1 srtJcy: Jafoa
ubrn.;Je druhovou. LOvlra bez 1:iOlnosti zr&dy Je ncey:.litttná. Je to
fens, kk® zra:;ujo sváhc ^eanl!ele, o me^-el, kdo podv&dí .svcu ženo;

^rt.nefi a přátei, klasou, ttlenkó zneužívá nvóh:> přitele k cocerskýa
cílmu, psycholas prczrazuje tc.je^tví svých p&cit^mtů. otec nechávti

pl?.Oiout sv.áho eyrw. Slídy :.e nef.(tH!rfuj!,
důvOre ee nv;d ve zNdu.."

ulovo se f;CJr-uSujc,

Jsme teey zrazovóni‘ r.a tlch nejc1tl1vt-Jf!ch .r:.ísteah, pravě- ta::,
kd.e chcens ne.váE.t n& pevné, fivotnč ď'...i.l^e!ité vzt^v, zaležená

oo bez:.czné a-Lvčře v "účkoho nebo v n{co. Zrazeni m1!o:.e být vE;kuU:u

jen tehdy, jo:;tlif© nitosu opr:..;vdu c1Cóvéřujoie. Proto 11.6s nezrtzu.j!

ne;,f-áteló IU,tbO lidá ná; lho:rteJn!, sie noái nejhli!G! - pff!telz,

bnatl--1. sll^enlvi !o^, i;tan!el,.

tt.m

věti! je l.ú11k&1 a od;danost, ffu

vlit.A! je ^vlro 1 tím boleatDlJSt Jo sr&da. Ren.! důvěry be: zrnku

zrady. Tok j&ko k !!.vouc! víte pa1^í pocdybnort, je trvw.á :::.o::nost

:i:rady

aoučliatí kafd6ho

^au

vzt&hu Cůvr-ry e oddtmosti.

Joatlile & ^6ln6lytických důvodů _pr.1Jaewř biblický pří bt:h
o stvořen! o prvotním h?-íchu J&ko c-oc!el srchetyplckáho dtní, je! se
ve zv1,£tn^& obmčoácb o^^^o v prdběhu kufdyho 1rJ.d1viduáln!ho

lld^wbo !1voto, zsnaař;;}eená to n prvé, la prvotní drivtra nen! ntč!c,
co lze v rámci lndlvlduálmho vývoje Ječnorord:oví překonst a nechat
z& ae^bou /s p^^nout tGl.: trvitl.$ etrukt^^ln! eapel::t Aituecc/;
e zit
to &^^^, !e ^oJÍ-11 sc m.te v:ta..dy át.le rozvíjet e un^a.

nenť to

J^rek nel cestou porušen:! p^rvottní cůvl.:rs, tJ.

cestou

kri&e ddvfry^ jel ee tak stává Cllndltlo a^ine gua non výhhnw"ií & réje

o vrdat^tf do ekutočnébo asvtta 11dek4bo vědoOtd 6 avěOo.mi.
•Mebot

mua! být Jaer.é,,. zdarw:řuJe Hillnoo, "Se t!t nebo

milc.Yi.tt Jen ta. kde panuje ničím neohrctená jlntctti, ' kGc- ue nám
n,r.:d4e nlo zllho př^^dit, u kde to, co bylo jeanou slíbooo, se vtcy

d^od.rlí, dy" a^rtečnoatl ^zna^ntalo ocitnout se m:ir..o vofkeró
n&be:pef1, a t!A 1 ulmo akutef!ey livot.^
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•Jest.111.e někdo ok,če Jen tec, kde r.a nčho čG.ká rozevt'-ená
ppek to lá^tf opravdový akol: nen!," i'-:!kG hll^^. lj!ybych°'1l
mtll předotJ. cá^nůQ^, !e &e rácho vyvdzne:.:::;e bez eebouněího ^^ábnutí,
amzclo b:,- vetkerd riziko pocr..ilá.-i!, ktorá no :ocbe v !1vott bcrotte,
a viec^v tradičční mu!.nó ctnoatl j6ko ^odveha, obratnost, ochota
rtskQYGt by byly zbytečnó. Poruhn.v slib se rovná vpótlu f.1votli do evtte
zi^něcnýcb Jintot, s
boleatněbo zkl.^rání l!O.fe pi'inäat 1 vyšlí
:!roveň uvídoněc! u výšě! stupeň indlvld^slní Sfsltioutlltnosll.

^nánič;

Zr^eby e opučt.čný

?,ot1v rt.roey se v !')l-l:.o111:.G obi0Gnách objevu.Je jil v pl'íb?:zích
$t&ráho zék^^ /f..e.1.n li Abel, Jcsf o Jeho trutři, Job/ a uvé.ho vrcholu
čoeebuj« v !.lutl'CY'..nirt. r$tu nai5! kult^7 - ve ^udl spáchomá ns Je!íforl.
V novo^&onuí zvleti o ^1.fovťní ee w:ot1v s:recly opu kuje vidy ttr-1kl-št
zia aebou /J1<l.4š, opic! učelnťci, Petr; trojí zap!-en:! Petrcvo/, cot
svidE! o tort., ftJ u^& eá ve vcl1kouomin.dr&C1;tu, je! je jť:c!re1r.
'něeata^netli
^^boliby, cmudovcm úlebu.
?Kkolll;e.""á erúda, k rn!i v prábtbu vtJlltoročzích pšijí aoc^^í,
et^^Ja sv,ro.J účin. Se zrcedou JIMta J'e!!I počítá, pbedví^ Ji
/lťt:.en_ pravtl: YÚt !e Je.!m z vás ně zr^oo.!..•;, a kdy! k ní c!ojCe,
eám ppov&bozuje zrádce alovy: "?i':Cte11, k^.eJ svůj llkolť1 J1d&5ovu
zrGdu pM^^^ J^o rutinou onět v z^mu toho, eby se":Jplnils Pí^^
prorokt". Je to Jicláě, kclo pod doj:com spáchanu zraey jeo n o^aí ec.
I ?etr0vu zn,du Jef!i ^eépov:!dá P*J^^, pru.rln vá::.., fe této noci,
df-ívo ne£ kohout &ak^^,
mě z^pf-e!.“I, t. o;>lt Je to Petr,
kdo •vil.el ven & hof\ce ee ror.;pl^akal". Dokud se m^e Jef.ťň bezvthračni
spolěbat na sriho Otce, s
ee c!t:! byt colou svou b;rtostt apjE.t
1%'t.ec b já Ječno Js:r.eV, dotud Je schopen ^^aluplnl- snášet věcchnb
p!'ůcf:! e utrpení, Cokon=e 1 pro&it u odpu!tttn! vin :zvJch trýzn1tol0.
1f3cie, odpuat Jin., nebot nevidí, co fin!."/. J^m pešije og vú.l:
vprG.včě nap^d el v okamUku, key je poúdroben poslední c ad.alek.
neJtčlěí zkoušcei key Je ^^tfn 1 svým Otcem e zfotává nu ko.ť!i
vfccd ar!i:or,1 a
trp:!vt,
opužtčby aebou
Joko Ot^oom /Viz podo^bný motiv u ge^ru-.á."UJ.kk6ho boha ^.nu:
Se
J,sert. viael na vlt^nliim at^^/ po ceelých devět nnocl,/ porsněn kop!m,
&taSrtcen &iknov1,/ J6 rárt. aobl."/ T^pryo tehdy ao z útlt ^tlkl-lfovcralbo
ozvou 1\lcwa kreJn!hc zo^^latvl: "f3()!e mO.J, Bofe něj. proč .jsi mě
opuatiH^ A tepno te^V ^&e velikonoem CT^tdrlmi aplt ke svému
do^^ent;
-■ -
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^^^1-nova payabologick.á interr-retcce velik^onoční událentl
Je t..!toi
•u.á ee, Jako by Jc!ťlovo poaelatv! lásky, jeho poelárú vo
znecení Lota, ae o k^wčnou silcu uoh.lo Gcvlit pouze af zzreaou
a ^ďifov^^a. tebct.teprve ve chv!li, kdy ho Húh o?ouití, se Jefit
otává vprcváč človííkem., srná>cj!cí:. &trapy lidskW tr^ódlei z :eho
%ranl:ndho a p:oboGenáho boku pr-Jft! krev © vcOa, tv,-ak.Ejíc! prtJCer.
fivota, citu, vállnti ••• PoatoJ Peere, postoj neotřesltolné jictcty
^zrllčn:áho Uzatele, je pf'ekon'1'15 V 0ka:::iku, l:dy ntcll plotní
dúvl:cy Je pcruSen, wairá D^-puer & rcdi se muf. a :.už ae r.lfe
zrodit Jen ttlle.l,Y, z:rod!-11 se v nřs ě^^koat. Eůh d Ikrvfk, otec o s_yn
Jif D1;Jaou Jed!lo. Doc^zí k p.fcwr&toé zu;énú ^.r.,as^£in.iího ves:.!ri.
Stvořetát. Iv,- G bchu spícího Aduama vatujJUjc ťo cvtta zlo; proboGc:z:ím
beku zraz^^ho & u:.:!i'aJ!c!ho tristn vatupmJe do cvfta láeku. •
r:ezvUdm.t, zreda
B.ft zr"-zell s opuSttc znAzená ocitnout ' se v Jcd.rié z nejkritičtěJ!ích lldulQ'ch eit.liá-ať, o n!I lze prove:. ř!ci, fe je *:.czní*.
kez:n! ait^ce zr&ct., náa stt.vť
^neobytaJrä r^ročrS - intelektuální,
cltovA, c^^ak-tercvi - úkol volby nové duchovní crienthce, která
ae • n1 Y^^V?li.-t. J^^ ^r ttto orion.t&ce, Ifill^nem
oa1ačel'\t j.uko "Gteriln!\ vede k nag&tl^vnú-. nebezpečným e. sno^&
nenapravite^^= ddsleťkd:t. K tet.cbýa negativní:. dtwleckOJn nenlád:mtó
zrady
llillnluln %eJ=:.6na tyto:
P^^tycbtivoat. - JJ1:. oe.vtJ:jtz he::ler!'. Je "oko ze oko. aub ze
cul>... Potud-Je p^sta v.taledkem bezprostřední reakce D& aptcbanou
zradu.
být &a Jistých okolnootí - podle llilllu.rna - oči&teym
činem. Taková s^av-ťlivá rozhof-čen! :.^e leccos napravit, ale
vylučuje aofnost vzniku ncvá kvality ve v:tt\z!eh nczi lid:d. Ponsto
vyvcá obvykle Jen di.l!-ť touhu po odvCtě a^i^ se atkt počátkem
.
nlkey nekončicibo f-etčzco "kre^^by tJ. kracloodln^, bcrb^skó &St:;.
Naproti tou ^oek.U.d^a.n4 metá "z&ván! zleJD." ul tic, le fivt ^raté
pfed^xv,- ^odouct odpl&t,1 • :.^e ae ^^diso zvrkrout v pocoC.loet. kt.cr,
nekriticky pr.asouvá ^&ornost I u^Uosti %r6dy no oscbu pec^telc.
Proto T^^S A.Gu^»bý ochvoluje c:,tw Jen u p^odmoky, Jeetli!e je
nazůf-^ena ^roU vttitr:.u zlu, nikoli proti pt,cb.tel1 tohoto zle.
^CdJÚtmtí. - Zkla^ruúů v,volJJ..tó zréodu v eobě akrývá pokWon!
zcela popřít liU^ak.6 kvality tobo, kdo ee proti níh. pr^orl.r.U. 7.:!ato
v&ech jeho akute^ ch dobrých vlaet^noat!, která Ja:-.e přodtím -

8
4^odat avó ®vtr-e větM ^^<vvnfNasti - 1de^tů.izov^"11,

n

^aQlle aolocat zebl^^at ^ctIU, atin."lou atrérnku jeho caobno6t1,
kt.erá jGCe t.a v pokuěení p?-^i.11\Sovat uiohmi vC-tf! v^u. not ze,nlcu!í.

Jestllle provinilce wvr^me ^&o se ho &buv'!.Ge p^oz:i3tychti\jm
člnom, připrevu.jeme e(} t!m z^vm o :o!n0$.t přerOat eV$::1
lidakým. vllaatnoastni vzniklou JtOr^^í altNael, pf-ekonat e&ai. aobe

1 •něho hl'-!^iníka", " cavťdčit tt&k svá livot:d, politické nebo
^mor2lni záo^ky. Zničit, ^IWVrhoout, •^J..Uvtocvat^ prrovinilce - Jokkoli

ae tc v dz&n4 chvíli W!e zčtt naneJvjli ocprsYed^dteloo - je
př1nftJt:.eně!a: pa:;cholcei,clcy nopp^roc!’^d1vní & Dá luep^íznibý vliv rp.jn.éna
s eiouhodobóho hl.ed1ska r.a
b olViliuČní á.""Oveň ječince

i ckle e:pcločnoati /dbytck aci^^nosti vČCo^ čt,llt oopříznivý?:ri
fivcbťu. reklitám, vyrc.-voot ac a iiv^niá p^^ner^, politlckyni

proti T^vní.kH:, r.opř!telesr./.

•^^:tr:.e přNJdpoklád&t," pťh Hill^i, ..te za rozho:*čen!a rcd

epjebanou zrt}dou ae ^^faó pprvctrd ddvčrG, nvtóoDá dl.t,;Dá novinnoct •
potlučuJ!c! J&ko-..ikoll ombivni^^i. 1:va &e CcDud noo-bJevil.& na scén€,

neb:,rl& éos&Ud r^^oznár.a. j&ko aoučáut s1tu6ce. &ůstává potltJčeNa ...
iliJloau tu saá Na 11vaU pl"ttčev.a:!m ce=x:c^ioná:lni stní^cicu situace,

ao do&ud austlily
orgmlckouü eou.čút! uzilldakýcb vzttihO.. V př1P4-,M micutcych
vztaba • cituw reukc^ ^nevčOo:at pf-^^.cj!
na p£>rtnar-ku»
v p!"íp&sdé pracovrdch vzt^al}(i cesi ^nii a v.rtu® w z^kl^? spcletne
zvlábtí eit'-Yli reéak.ce e ^bodnot!c! ^^ky,

zaatávam; ch ^n.cizorf! oe c1tcv6 rellkce cbvjUe s:cels potlačuj!, twd“©

Jo:i^bý zp-'ln-ob,

Je1'

oo

v obou F!^^ech přihláait k.es sl ovu,

Je Narušeni rov^^^w t.lc.ht^o nthbd.
Cynnlasua. - Xa!dé cit^elná zki^Dáni, bí ul ee tjká milo.struiho
flvots nbo mzin^^ polltilcy, v eobS &^kr,}^á nebezpečí
abilolutU^ce, • jeho! důsle.<kttz ^m!o být odnitnnií Ua),cy v-lbec /nehet
•viiecncy

Jaw ateJo®/ ^pcibttte ip politiky vlbac /nebot •Ufdá

politika Je svinatvo"/ epod. ^Pak oo :aěnTsMt, !e .svčt byl vlllstnt

^odedávna zkul^eul a le 11dú cyll Yld.f bezcItLé & ^rachor^dern
beaUe,
Jeť:inéd, co roswm:,4:w človt1ku zbývá, Je •vta&t ae

a.úi o eebe c ^^ct, co a^ dá^.
Zrrobý člcvtk ae zapfiéahii, le ® ni'kcy novyetoupí Na tik

v,^aokl

atupeň ec^&1Jtč» Zt.at„ne p.."-ipQután ke •vltu kynio, ke svttu

paa, etane ae cynll.^^ roto eyl'd.ck.6 at^^iuko zneoulĎjJ^ ^^hopit
^«1t1-ni o-trA^^ ^roey a ^^^&{ začorovabý ^kruh, v nl-Clíl pea
o^bĎa?^ po nú vl.astn!m
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Č.. Y:IpJ^tlJ&t 1de^^, tía boh^tnftJl1 ^^at.r4ta Uuf’, tfa
nttr,>kleJ!í • cyničtí-Jf!
na awtt. Vl^^qr
• &do^V,
•^^ a D.iidd jo •• y t.akov6m pt:!^& etfivaj! ^o(!ai'”tem c^hlap4ck^»
p^^^nf u V')Ddchu.
^Zrada au oobt ^^q. - Snad navlntj^ís ^Uledluna nnavl£bdn~t6
&r^V Je p^&e l:llli:wi*» r&Ndil n.ta ao^
^l,U* k nf doJ!t te^^-,
Jeatl1!o tkl&mén!, vyYol^tó r^raK^enú. ret6bu
& oeekáv^d,
N Ohoiitl ^p.rot1
prctl tě&
vl^t^^tem, Dkl^^s
• ^roJ^^c, J1;.1f J^^ se au
tohoto ^vatilbu
^podíleli. ^evřeno:st " bu=uná c!!v^1vost, J!f ae vy^uačuje ntab
PJ"Yotní
• o4^^oat1, dáY& č&ako v^^^t
^rcJevCi&
/111lc.a\:n6 don^^, v^Rl4nt, evíf"^en& tcJ^mtvV, ktcerú ea v ^^liku
^^4-, smln1 •^oh^ po^d • sttvaJ! •• tr^^^d nl^ nal! ^lida Jnó
ll61rtt;r! vab^^!cí Jll Jen OJ)nimkt/
V te^kov-4 cbYill •• obNc:!JMJ proti ooW ^aar:ta. ;«"ot1 těe
^^ak^cvým"
vl^ft^&t-. kterti
^&nliri ^1V1J.il3
do tlito
alt^UBCe. Tento ^obNlt J^ ^obvjkle ^^Jeo
••
m^ieho
mco ^nás
D;t! ^cboYat ee ate^£ ^^UC!iyta
•
aauJa^ta sp^»^?>ec. J^q’ Jca::a ve ehv^ill ^rosb^^hni ^^^rcnll
u ^^^ch.
Tento zvláitni
o&:izer.!, ktený ^^ik4 J^& d^^A^k tčle^
8 lal a
^atl
^^ci. Jde o to
•
y
vi^aa.1, co lo' ae
st.4t s^drcJ^ mšebo
• ^rtob t^Ao a^^J, Jak ^upc:orĎ1..Je PUl^Nft. rlace aoiurta! • obJevOT^^
Ječí Ye
J^^ /á-*Yif-1rl^
dE^tak;J aai^fflU,
^^l1^ ..
t&a-nt^«111,
li'lot J11
^m.Jetnou dol ^rcttit holart a aklaeMnt. '^Pak pr.1^wbúeJf kit
•'•a^ ^Jek.os ^£l,jl
a et^^^^a^wk;t livot nef
a
akl^wEn{ • ^anlael.atv{; ^l"PdlJt ^h^o!lrtr obtile • Lltrapy n^^^^
au^^ ml
^^^^1; raM.11 anri141 nť ^^tlmnae nel ee

•&•

8i»lOW

^^re^d&OTak, le •^mio. Jd^ au.J^ J^ o

t,

Jať111'^;

^ndJl •• k oatr.t^fc o^w&t
a ^»clt:111 •In ^opR oc1^&J\
pf1
..v. ^eaut^lllant,Uní ala^boetl.
9To W- ^roto, f^tf ffSll^M, v.. odc!^U..
•^^ Yloe^d
spllaofa
a y
^d% tJ.
\^^
ait.
^P9tr, ^roto.. n
tetll
a ^aúld ^m
tU.
Je.a,

J^_ ^Jako

•be*.

:

to lwlo'M^^^Ui*.
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Ne!o &r^^ VJ'hnout ae utrpení 1 &o cen., ^ady nu ooW »^vých,
na •ověF^tfch h!-1^^ch" natích prirokeqýcb 11dsk:,1ch aklonO e vlbatnost:!, jG ovto..
•protcte JtK
zkuěcrost - v
nasaiit
• n^rC.:ráJ!!!d opti&::.1Jticlcyd. sociázn^^ teorled - tec.i, kťe
o!lt.!nítáti.e pi-lJzout ocyelupltll:), dokonce ppodle pev100 etcnovcr. cb kGa&d
snátená utrrpení JjCo oozbytnou uoučle\ své exletcnce, má:te co dll»t
a^ utrpenúi, L-teN Je "neGuteníl^rá" u •naplodaé" /^uoo^^ntllch leiden"
je Juo,son definice naurézy/, tJ. taková, kter-.1 nevode ani z.r(jlost1
ani k aal!í:!.U vývcJi - takte bj nakonec ^b.fv»lo oprr..vdu lept.! se s:u
vyhnoúk.
?bru:.o1^tf ecbeobraIUi. - ?od t.ú:to poJ^mem 1"0%WÚ Hil^.l&un
úzkostnou c mocc.^by pod?o.xvcnou tendenci vyhnow-t •• propl'-!§tě
Jak6koli zr6dě tím, fe vztaby, ktert n.vá!e:;e, budou po v!ech et^^^cl:
"e.okonalé". iiealem takových vzt&ha Je •Rikdy 100 neetdě opustit1W.
Jaou %axotv^v ve 5lavnortn!ch pl-íoahocb neochvčJná e ni^kdy nekonč!cl
vlrnocti, cdaitají j&koukoll ll.Ofnost rizixa' q t!G 1 ae^^ní, g
pl-1poutti:j! nic, co by oe v:, mykalo Ulrlivě střelená •oadttnontl^.
•

4

Důvěře, znada a odpußtfni

?lovc^konní pMbčh o ^ukflfcvění jecnorax&AGboayna a etnrozákonuí
p!-!bčf\ř o obtcv^ní lz'1aía Abr^^^on n o zrá^téffi zplaobu,. J^dc;ý:t ae
praotec J(i.k.ob zaocr.il prvorozenotv! Dll úkor svého brmre Szeurt,
p!'-ivádčJí
k otázce, zda "schopnnat zrody nepotF! k trvelt;t
^sma:ikOm ;,at^n"1.1ty^.
*
.,
Vče^^ tyto a podc^bnó pt.
otcovakú
•• v^^fuJ!
kr&jn! ^rctostí a chlr:CO.^ckrevnoflti /Abna^^J/. A co J^ Jlk,)-itt,f ^^ií.
Ctem. k jeho! obrtlzu ee neoddělitelně váfe pl.etstave e^^vodllvoetl,
aaada-0:3t1 a mylosrd^^tvť, najen oó.;;.!t4 Jaukkoli ^^rn!t utrpen.!; jel
pM;,rnvll avá;:u :l)'nov1, níe odaítd ao ze ev-ébo činu k^O!Nlol1
zodpcv!w:.t. a právě y táto okclnocstl, t. til. v
!e ^^do
po spáche.ná zraCl naalouchot ^vývoO:z: opaCCnó et^rtan1, opatFQJe 1?1.^^xn
•tvúrtí p^^ť v^llllli sltdaee:
"Nebot Je "n.yní na to.a, k<b byl uazen, iby re d^^^d nchopit
u&lst ^rok tu;,?e:'.!u, a •by ei pMtom
svým vlaat^te
výkl$det: t^cho, co ee stalo."
. .
Toto av, atanovieko op!r4
o J^^v n4zcr, vyal^^vý
v ^knbo l^c^docle o al^^níe:

tom.

*
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ll

•.:e za.\le:.csti YÍEiie• p!to -rur.iri,:, "':-; vcřkur, oe.nuc^če! - če
ut J.:-č"1 tc yčepc^í.^-, rc :'A?ho Jtičekcli Jir4 c^li-:olzy pfesvvdťevánť at u&kc^c u:kf.J:,! "bjt
phofcCU„116 ntajv,^ztfi:nfcj;!i! & t«kó r-o£^^^ící
zkutw-^tl, Ctcrc.u ::lílt.--a:.u :!;kl,;t Jer; terče-. Oť!it.:3wsif!'-l1. "i}o tvf:i:.!
v tvář ;obi rv&^r;. o tj;e;:.;.otf
!vY= vl^tná. «Já - ne'..í-0 &i d ^^kr;li
rizvee:..e cb.jettir..ú e.tt&^ avo& paýcl-y. ’-'t-tó-11 peelest objev!t, eo
■£"' 4:;dtiv, E;.il,
j{;:.Co elčetaí ho jil op.at!lJ^. česl: bjt pQi."t.:e"1^
z.& £^:. 1'>c-tC.; č^f t$.kCY«tc rkučečest! al cl'ztl v:; t\"'cl'-it r:e-zn.ič1telr-k
(w-C-t"^t!.-.
hosítivaí Ms-pekt fíitifec«, v &££ ž4' ocitá tes, kd*
«rase»,
v^ r.ic r-ačen! r-fi :n«tgfet1vÁ;ícl1 r;rs0-t:b -zrl<l:l4ho etce, ?S:GZi nr:, J&k
ec ztó, iHt1..ř! i eeho-;mut vfče_f. .fj pr^^tlcre ^urtwl t.Y
TitG k..TJtost
bfl,tzyt ^-fcluplr^ti b tt.&t
Oli;,5.^v--El.Utolr.w
jer.< tcče^, Jrl1 p,c-če::r,.r.n^ l\G,kcu. Jek $1 vtclí.: ^!w» t-ft jisti, pt!:.
se
tQt eo vo^l, r^a ó<t;QUŠtljíc! se krutootl, byl*
l^^? ti. Met:,; s-!. troufá
Se ;:ívt ta&tc ;ii-.!p.e.-a
b;il
c:pr.rvče
!.®
l. projeve eus4C ^udu ^t.!Q le k n!s-u četlo
v
p^lu£«ij&tv! vr...ltf:’^če
ll/lo by=^ tídit t-e najt^njl!d
l-'ßey;.l^ho
nte.hu,
je r^fíi^
zč^c^9 stot^tení ^F.o-!. i ovSn.k
^,:-ei;aO:.:Jít krit{irlw:t, p^£-cí r*'nc:
baz.počnl r^^hod::l^t,
řoo se jcs-ťče o čeahau tirutflltu. éi o- _;;,rejáv okjttčod :ivctn(
;;^..oue.rooti 1 Jé pčele Hlllt^ns kritíri^ ^^!. Jc„nt2i;;« ku zne; doě:lc
z ^vv^ ^<>00brX!l0 ppr-os;;{o^ /r1Mpl-. Vft aooče %*c:h.*^d.t vlsat:ú ^ž1,
v d^^.u -a^^.ťt.•
^^«tlckjch
• :r£f^c sl blt
Jlt1t1. !o o lÁ$l..-U Y t*i.(I.Y" pfip-adě 1:;;ej..ť!tč.
i.vUk
tet* kritéria ^^rc-h^uje. Zrtičt w
p:f*1pt:.M.1 ji.\.\(.. p,F!!i!. tr^let.á llfi'kd. ticůZrt::lO:.t, Ml: tiby %:l-0 t:.()£n.iá
se s r:.í oj-r^vtove, t.J„ ooz jče.itxů:tli ^re.ee^t.^ntv.t v; rcvr^t
v &^ch f.tO;:!cb i,"l!t'rt-or^li-etic}^^^ ;:f4Yebo:. tBiet /:,,tál3u it(.řtivt.,
*^.t;,;tc!če ke JTO«.
^rodtc!
tl.<Ld.é r,©!'^&Yf.':k
uíztit U^ictý pp:roťfito-í.;: «n9"£ c.o *£L-t-!.ho tart..iei;;.tu lásl;f © n:..t.m.'1'-t1 „
© tcsr.to ě1.rlf Lortit't. r..llebhú! fráv-i w tťv.lt! er,ťbet;r,;:C, ^Jich!:
^k.ter« KJtickii varlčeQ- :vo 11 ataUlnbWia u síkléíd avóho ^roačeru.
.J1t ©če phoct.ua Tidlit kor.krctn! p.*ťp116 ;;:rčey v tGtc m-eh.et;r-;-iick.6
P^e;-cJ:tlvě: Je poť.lo W.llz1tna 116 terapcuU^^. J. Jen posrc! ti.kovíhotc
úailí o lnt&^^taci ar^ y firt!ch •©1..-n.clcot.och In oosp^t k t^^,
co
pieíí^^^^^cU ^tálontl :rhoy rAj&'UoS1tf Jrí,
t1f ke echcop- • • •
^^t1 o.1?^ářtlt.

n^oo.se

,

Stsne-H ae obtt! er-ttcy nei^ Jé, ^esefraýe o-dpiYuřtl-r..! rta.ec
Joho E:o:noat!. Toto oJi r.etckáfe nlt^ odpu=t1t, u! p:"Cito u;, fE- se
cd rtho očol:.áv,, !o *iy tc silo* ud(l&t, & hla'rnt proto. £0 fiJe1
zo irvt h<; •efeoiir-pi^jrc, ze :iv,' pýcl\,' u ö&Ltojtiostl. I?st{; Já není
;,roto o11.;cy »to doorrt.vr,r o,óf,u.t-t!t, r..t:.ne.!vjěe e1 t.i: c’-te up-H^£
p-át & čol:er..:co se sg to i toolit.
:u nabjvů prxvauv Y$i!nt-:JJZu
Jon te:1ty, ríM ELll:;-an, Jettliže t!; i cc:. Jltt stGlc^ nehe i=á
;;ep-^e.10".lt, «... odpustit. ttt-.<'e-1i se
• l© i^vif.tN.:.t, i.luhcro
d'j'i-lr;l vstuh, JosuI ue ®í.'tiž;t>^e tf les. i Gu!;í odět, & pi.1k j^e
r;áhle krutl
& <lC hlru't:1 tlu!e zr-.ratzi, «ke co diet ac
ev-ýd tčjoor1^1 spřátel 1 v ^:!oht p^rí^dd.ní net.-c^^cv. ,:r,"cy
ni.. ^bf &&t..úi: a cynic:u. 1„ -io Jg ;,:-r-ávi
velká chv!le pro crrivdcvi
očptlZ.ttní n4 2-traut
kde b;l
zrcz.er..,. t; u;,:úoO pc;a:ár.J:
cd
tot-..o• kdo se :reey čopmt.11. -.1csUifo ni..iie J1' r..m! &ůkcy •
tnt ;,f1 neJl^lí v,&1, acbopn.o oopuft.tn!,
opravdoví Cck^ee
o:i;.}a,;-;,tit Jon te'^V. dčegtnú-o-l1 ce Wilocti ZT"fl&' eclcu svou bytostí.
ubyká^š byll n:c^hQpr-.1 od;:;oúttf-tt s.:uz!2e krez;l' eviéc r&-ciordJ.11::^:t.cíbc
.J4 ^^Jit do
1 vě:hc-^^ GV,: ontt;tr,! liócl=© tichcpenooti: och^^Qd
^liv&.t: a
cJ:ápat • evail!ovvt, trpt:t a r,,ruU'..et, od«ít4.<:t
a i^^i;ow1ut.., ®t!t &e c shodit,
& *r.-cebyt. být.\ avlá^t toho
^jhiiho g *E«-o:t.fát. ho jit^. Teprve- br',.;,l—-t.r;G~otř<:-tnutť téc:tto tmx^obe.1
t&& p.rot1;.^&^ ^^obtc!ch dl & tendecc! .^^e prvdolt ^pociiov^ro"'
^ivdu v l.itit-k7plrui
nsllch a e:1:!ct sktiletí p vást. k nu.IlMičkáJo£ •, t '""'"^v .... )J4a....^i....,.K
t
s t"Íllí 1
DrZ-JM
nteh'ü.
-Je d^»la ...ob.4© u^lnd » p!te nU1u.n, "ftt :.n&da r-^^ Já^^
Jkdv PQŮtivní
neS o...;u.!1.?by£,
le; e&=:c oč;m£tt.n! Je.
Jtc
te^fr • stm&cc—U
0-?>1:1.! z;r£e_r. Ttkevé oéputtts! /forciver.JCaa/
Ja prozsdJe-m:-.: /:tar;;ivi^^, kter..
upozcn ...tí /!"<^£ettl1ne/,
n-)br-f v^acei ktiv^?
v -^^c1 lirfllio kcmtedu, tibbo Jok
l-!ká '1-une, E^mko bařkdsti
v ::n,.ko i.!X)uCr"Osti.*
S-te^& j"o devt:-a ob^bbu.je &^^^ok
• Je 1
^odv ob-zut-ec
sirouok
Šea ^^IcGt.i u^i Delu p!^- ppro!ít ani ^^{r-1
mi ooputtln.ť. Zr'-odt. Je JeJieh
ll:tr:.z^, Jet JU ohl-as
d:1v.;. t4J'. rve vj^ras a u!2.c!ň,.Je: Je.

tcho,

—

j•

—

... p

...

..........s

-—•

cdc

—

ve

Strufná poLWka na cdv!r

Aby bylo
lc\pe poa^^it IU.llw.-^DňY roz.^r zrsw!;r n& p.0&b<!.!
crcbeeypick^^ ntAbl Ctcd^;^,n. Jo tJ'tbr. :do eleapod ne:tn&ělt některá
®lti
tohoto vel.t.dno c r^yčcr?atGiDét:o tJ^tu.

22

Je tf-cthu aft n,.. &!'et^eU, i-o crchucypicná

Otce
&e v textu V'y^^tuJe ptev.4fnl '98 &v,ých ^»1tivc!ch oDpektech /u to
1 tlim, kde ae dopoufftí lTUto«t1/, v poclot„tl J&ko ítoučlj, lt-ekhvý
ettifec ;a kter, é^ -aysbolez óokOfilé In.tcBrbce tchu. c-0 Hill=ran
EtťZ)'-va tr^c.lwtyp1ckou "Tvou", :fct!raco
kr'.:tébc n fta-11v_;ho
J::bveho, a Jtix/a se :1etkávl!.o v biblická G-0ne3:i, tute vl&Ztnor.t .
^osud postť"14i; btilo :gtJpotřeb! ťloahúho ß převratného '\"'jvc:Je- tohoto
ztklsčzi!ho pbte:--nální.oo o>r:lau, at.y rle v :-«{'r.; objevily takeví.Í
Iltt^^slitelnú pr^y JEtko Je ;.,o.;ičrcat /Sc!°!.t.{/ a L:t::ko /Ar;f,.api/.
r:<nbor pooochévá tedy vtréncu sy.GbolickÝ obrrs:: Ctce v Jeho nc,.ct.tivn^&apektu /t:.ranoa pc!!n-.^!c! s\"-6 dítii, který ?ue^' nevyataYu.je
"'vtvaJovli ploodr^=u% "aJ\\’&lup.llnécu., :lu, taková^, ktci^ !"Qen. vede
i vltl! ne.závlsloB'ti ni Ctc1, ll;lbr!í tr.l:ovar:u clu, které
ze
následek ^ere.o enetenel'ln! ot!sntnosi ft f'inei na Ctc1
/avt-a:.ntnt v &.tce - toai uei, öf-c^^ut! ?.::rronosec//. Project toho
Jo
J-et.100 ntt>tro, T\tonavs atruulast, konvenčnost e &E?.leGchol1e,
:na _d^ruhá strtř.ll- Jeho noztiilgle, ff.poura prcti dsnJmu fádu
prcti
včec prcJeWa
moel s násil!.
Otec ae attéu oopuutit :r^& :m BV\lm Synovi vpod::tt.;;t.i. troJ!c
c;rlacb-: /v coulftču so třelli zdrcJI nald l::ult^^* s t.:irl.l1z'1>ce/,
e to t...w j:ik.o i'nanos, p.ol!raJíc! evá ^t1, nebe J.cgo eta^^konr^í
J&t:ve, clov&jicť sv4!:lo vf:né?lo ::1u!.obn!l;;u J'oba 1113 porJpóC Gctanwi.
nebo Ja.ko Ctec BYat4 Trcjic:o, neahdvl&Jíc! evého ^Tolenát-.o :^^!t
oa kf!!1.
pcdccbnt •• ~yn nnio óoputJtlt ^-uhni vztahu d'-{lV r;, ke ev-,^
Ctc1 trojá rozdí^^s xpleohetas, a t'!.: ^'bUd ^cto Zc-..1a, kter-J ac va.bc^í
prcti 4ivéw otc:1 t.-cnov1, »by bo .$eS:.d11 : tr^u 6 bíu &Hl ujffl. vl-'zyt
nebe Jako ^^nctriitisl a,YD, ktcrJ ee nátrhue ná svťbo otce, 11by se
po t^rpkJch livctn!ch 1.k^^oetecl? ^vrGtll clo etccv&kd ^náruče, nebo
Jako Jelíi,; Erlatua, kttarj- ae who-Jf-i ^oti
avibc ctce,
De vtsk ^^to, aby JeJ ^IU"\it1l 1 l\7br1 ů::y JeJ vzc.l z ^n1kou. z^^náků.
a fozlzeJd a. na,1^c.11 JeJ.
.

*
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Horo, obrať se !
Alexandr Kliment

h:.>n.
t nilr& at^la. jako vlnch:.:.1
'L&tní í"oJJiy n& wvttč, s"t-;^tt pev!.b, iu.xdy ee
nepuitauik"jÄ;;;,,u vlnk atblk ^^^o h'1:.,a r.vliltaost, t^
oJlit-ov.1..1.a
ol vb!scil ul..t..tica rwr kä svi:te •, Egru prorotov&lr.. hě^opředvídala u-lal.ostl. t.Gj&sr.oTal& se: 'tteb5
t
doaa:i neJ.:.ila Z401ró j&éno. íio.e ce :;ro»ti říhalo
Jcr.!l.
vyprávěla. xuxpf-ei, to suda putua.

Ly!^.

J.f$íino:v.

u

jed.n&

ou-

a.

aft

i
l..

?roroc'&:i
nora.

ile. •a« ut
u všech-vSácné ,..dícb. ^^ená G. J !il:
je to pravidlem u kyiek, ktcrj aotou ^•a jwlnou &a r^v &
j^áté: Jen vfcd.ycJr.y krst.ce ns. lnJr.b a!sti, lcteX"li $koro tit..do ncsii, Kuu! x.ít človťic iitětit.!. aby na.íel dr^^k^
4by t.r-«!il
tttokYě tou ulii sl.r. 'til&l.svou., ktt;r>.ř. ::,41
ptee ůttoj rosy ctTir.',7. <!o t::&lichů a voní j^o aY4litcení
kostel. taxové LtŇsti ail £fctjaekt pcYolánim koLiafr.
to i,,ífrv.i

už

&rv^&

hartiack
a rosu."1-11, co
llsra, kd7 ;:>«ro.et.ot: hvub,1
& .koau es nend.! o::,m
c.c^u YlAtW.ti dccr^, Yědčl u.,..;ireti „ le
i,u4e
vof.ár &tohu .e.lf.uy, a k,:y
Jejíi lli.ila dun.! v dílce.
človčk. kot:.tJ to vyctčeÍ
l:i$ti
a pi"e!!mi ja.ko proutí <!ctolačka na. d&.ě kot!l.,i.
ř^!kli

.ulyěel

a

Gl-;.O-nč!

Vúl.4

;ea1'Qbc> kr^^óha 4.nc &1! ř;.a.tj6uwvo aítinti ottr-titl.lo. iruty
se: MOi.tbtly. l^w-uly &e .)ůo kl&cey, rlli.tiBkovi •• zut?oviiů
o.tú Jeden koi\í!k a hora buat. l^&..ala t.aUo tlntla ntJbo F^tjoak
u!. n«ro.sairt.čl. i.ro^.ae. clouiio :.:.&prÍEló. 2ciřad ttl1' hro-^w littsnu • horko, i'ecky roseoiCiu:ůy, Yi;}d&. ue v i.:.ch Ae:udrtwla a
Ki.i,ylo tiu»t yjúi, 1a,.Uy &o .l!Dlndu.ě Yl.aKeati za den
Q.Yff. i:utd
-.-.1y. Suckoet ia! at. c:to s't\lden. % pzti prúLi.lo. ^o;..rtc<áé vykli
..el1 uiětivě mrii.ky1 ha.t;’aů.tt: Yyi.llnel jr. kvřii. -i.w,a
obzoru
je.ko ;eďen Yét^iJ •oezj ar^9 c r.wa.ti. vkak iusjr.tsli. ó"bat ůCvlG.sit blj sx;w.u i:,u na če.oy
:>0cici1 beJ: ror.;;.
• .:iicm--...1. Jaue oy11 plni tr.'tr&ei1'1, i.s v^l* :&c:^urodi a l^ vy;;rah^•£e. ayll jaae wtcro Gol.t.t^ali^ Al' >i&tjHk ni» paYabaavTotl :
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her». 0Ur&'..'l
1 i „
•Jeli ;>-,-áJJ:ejt.G 1 í*g.ra !'litiQtiQ «• sliprle!»"'
•ii)rU,
l ila dy 'i' k,í'rii. al aap^ai, q!« -ic.y elicc.$...«
Yidit^ k.d.y ? ..
•2&k :en P1)č.kelte I ^prA! v pon.iiU.^
Uyi v ;:Jo.nUEli :.1tsaprÚ$lo a bylo i)o&id lt»:,^(':Jt.i auch.9 hl.cť-^
i.. ae vl.Lraa. 2if..b> ot:vlefuv"-t &u-.e. i.c nestsila Tli.nu,
Y7!itL't Bofe, £o
iebe je TyiJor.o a llora dúeko,
Mtjeak Je ta.ty itffzi ná:1.
?ya ntilt lileibov^. a £li\ic:,-ylil jsi čplitni. k v pontlfli ho—
_iJrLclo, je tvcJt Y.lna. Jei horti, ru:n Je ki-levj sv(i'3iek. 1!.l&dáe tě do Šatlavy.*
11

J& t:Ík.il-1, co tí.kii.lc liori.., a hora
te a&pr&X n& pcii.aU;,_
lu. A.lt: litJXí^nlli, Jel.tli nli touhle poniilei.. lišto rJ.1. te-1
přiiti. Poči.:eJte Jettt ttda.n I 111

F.u 4o'orú, Ci.č.ese tecy čcka.t jvitě' tjd.3:i a bute-JJitt včti t, i.»
v ^ndeli a^pr»!. ^^e naději na dčst s je iepti aít .naději
::a. pondělek nut jeli
do col,)lo kal.€ndci..ta, v ač::!i. oe dz;.y li
tj4ny a aěsici .t.nCť jaU ^aujnuké 1<;o1o. A Mtjú& o.o Latlř..;.r_,rucavřu.e, iiora by o!; aoltl.a i©.iulivat. Klie ptcee ^tie^ rálií
u. to, ie tak pčk.ně Cibule a le h-OEJ.6 sliuho z hor.ůé le-eéi
ůaduJe ul. Jenes na týd.en. temluví Jiora c deiti 1 lie.:.r.U!i vh se
PiAtJnsk 1 :ion by tt.£y so^" p?:a:'Qkovti..t ,pU & phs:!püvid"-t
ášell. lxihts r.i.di, i" $t ?.litjoek ulixíval !idcn lič j^ x>ř-e!;.ijcae. Alo Jédyi. &e1".:präi &ni pf-ítt! pend.ěli a s troJEY ZD.Č ťne;i
tloutAot:t a. viec^^ vjiiná 1 okrlt..Suá stébla »e neaohou.cze
objb&lť k s»ID.1, aroa^e na Nat;^» holi a icl'lese ao kl:>iektli
4o Yi&anX.
• ?.i aii!í v3lliáno I ?:itya:t:u., }:::i.ts sktt, buť.ett eedět

;ísku !

f:

ť;.ati0w.k e..ti y ktls.vi Dá. pi^n.
je t..^Yá li nizkc.. ťlitýGek au nes-ll^ &ni :poa^Yi.'t. JieTi, kolík Je h,od:i.u a. aby
aspoi! Ydd.il 1 .au dlouho at. aacl.L a Ja.k d.lcuho OQ:te "Na& je:,S^
&edli-t, pteaj;páY& s1 piaek a dlaz.i Co 4la.u,. tcká, te něltdo
na. tl11aW 4veřo, ív s.i. něhoo v&ipmeas. ale ».unnt^k
ai.ltdo liepfi.ade, do^ud neSAprli. lepne tdyt .na oke.py
ca^íká 4.6il, Yyt^mou
na uYobodu 1 auh co je to t:.& avobol.^ k&7Ž ee g^týahoYl vytíů, ’ '

• Rrii Uin d11eea. a 10 3^ tvojo v^ina l l kclyCy gakleo irilet
ů ?£•"• ul Ylen by b7lo pQ&df. _poadě b7 ailo ui le pf-94 't'ján«K^ Tolik lko4 miě \y na. uYódoolÚ. Vj-chcí^. duhitsk^ uoclilo

L:Jr;;, oar..\ at:: 1 / j
obili, & Kdyu r..cb3u. V::,da, IZuala :.o z:it tořůlta, x ja;i-w:-1
t,r&Tdtl ssui U tvoje liora ? Já e:i.tčl cíne.. ^^odlle. nt; <i=ra.
Ji. ta cllo'&lháá Y^Álka ta,jcy nfrokončih, Jen tu nelilr.iu a.lytet Cě!3.a. ala ii: ^b.E.ilé!Lo vola Jtaku
^si.shl pon^ilat voJái^^
tjil"f1il. Co sa u ni.G Jisti pln!^ Jcc Jtn ^^xáni. Vittby
Jeou jen aanť. Ji. wa .&ii.se poi-ak ifrúi. Co i'Í.1':4io Htlra Z 1:-;1.y
;s:-&et _p:es^^e ? Voda. i>tt:ee břehy a lů.inu z pol.!. !1razbor
li....'1..1Ja a. akle;:, ue T;plavuj!. ale:.ta.no vubcc neriy pr»ut "'"ř
al-, 1;,1, isatjukü, ru.:l.ši n1.c n-t:ii.l.!.bu.j ' t. ttil.l.1 jJiniio rtt.h-.rott.
bjs etil
svó-í,;;,-ili. Jal rad.ti ;:::ytJ ! -...t-bcr al\t a. u'titt.oj nof!Vja proutlal Kriyt. rouzii, r,odti.Ylit bua.t>acr..cís't tů
jako !iouaka ntt peJtáci, tak nic ciopreť.':4 neríkej£?t:ujítle J t.ne:s*:.e.
erJ-eba, kd^ '1,) t.-®?rY z!tra Aodl.át. zapu.titJ. l ;il.iuy jlJiAl
cnyby t .i:.lělU s1 na 4.wi1 al^uhy. A je vú.bec "Vxkií. jesrUi
Je dgst poboln6, f'ixai, co bud-, aitta., \t
pau
" .1.
Je TÍbeo
Jestli je douti
a aan! proti cbíet.^^
pof^^^, r&dit ue o plánecb du ©udgu.cma u ii:lro\2, • ^^i r;;.:.1ni
ua radlici. A lid ai áaptá : 0 Ádyby sea, Ji.&tfoiQ;., ne&jlil.
&iJ.1 tycíio» t iJ.al. alo t7 se^^val. boz.r^ ttt P(.!u8^ 15aa^t
kaněnováti."
.
” Já n-,, Já ne, to íiora,0 bránil se katýsek*

fr.k C.t &1 tě tVi/lort. taky alví, kiya se sa tsbu ppald t&k
GUVÍ e a
•te.^n.izs ueteru z.u. i--eči • teal s*
ů,>VátE- sa
ktsrré
pla-w a prouU."
•21.aui
f-cěi, a ť.et alctol t^uy řaěi, yietei hl.u.v;. ZpaM^wJe! nob-aa;>ečné Ylci. Sak .r:at přiklad naktsri
iia:chcal
do apcTt^alce, ůc de aor.y. al"tJaku„ rw;;}köut)ej ale- t "

Ba dobrá. bdti tisickrit Suoet, nt::i ao jeakou ziiiX. ale
coipak Jat.a ^^alak&ho r&WLa apolu s Horou n«;>hdpuYí'1al, ak
YTJde aloce, n Bjolv. Al liorGu neprorokovali jbe Yir:?.i t!a
uidi v^éor r.ejdf!y s^alv^áxá apal ten a Yýc:llod •ěs!co 1 iet^ika.i da«, to kiio Jo a^tari• ^xs! xliafit, a A@t::albi.1 j1Xs
ae jaz,o Y^^v^ qtico áeř!kťl ? Jfi.k v.r&Vila íiOra., v-yalial j;,Gi;;
p:!ed.e11 i aut.aj wiciloaial • .i.c r.evOrr.á. l^^ bray iKonči, a
&l.^^±e kdyl n«p:-ect3.r.e p!'t kvt^^x, -,g 6e utopi vv vlaltr..út
^116honu. A t^rr.ky J50n t^ekl, ie Tilb u«oata.€, kd7i nes^&e. 1';i1
^•e^ po!"&t tolik pn.Yd.J kGli.k Jo Hory, a ,.-,ni noJ^ vlan, te
^ffl^T.ne t l)Cl:&ůlli ll."]rir.Jlo. ?rlalo vo ctalial Bon r:..QJ..1.gtuje
Y kal^tmllill. J:óo Je trp-tliv.- • jalo nark^ to:a1 se Y:.i.t.^^o
..o^Wl,Ou ů;)lní. al,
v
Je
Je ChVoo.. ke o.e lete do l.i-la^alo
2 6
de^nz-:

U.O.rb, obrat &ú I/ 4
A- tli
1 jd &u řz.t;jaek auv^ nct.bsttJil.'.ie Co t-a napo- •
YÍdA.l^ tGl Katjaok ..lč!, ala zato su &u 11.l.k!G r.ié nevyčí
tá. Zdal.o oy. t.c 1 za ja tedy vtec.ano y pot^á4ku^ ..Tento jak.tú
t.tt Je to viechnG zn.pím"'enf • najaednou i žíntiakoTT jtraty do
koiímu. d Aa ^cn&enj- kouikéf diví. Co se to ee snoou diJe 1
Opl.4'ttó ••• .siaá t proutt^ a. nikdo al kolik na:ptichá:i "oupit. Vti^e=i se Jt..atjaka boji, f:.:r.'tja"k
xaplcten, gu,sel bj
&e kupov6t koSím i • Y.atýskca nobo ř:.tjaek a koiike: a co bs
nit..e to atilo ? !fr'ha&.t l.idAktf těiO od. <..i't!Y&méhc ?routi, kosi
t7 «c to pt-ec^ chtťlo t 4 jttAtě k tomu, j:{17:, Je u JS&.tjisk:íl
^^ov, ticao. u :P...Q.1iýs3W. u.i uřnto nes?ivi n newiuvi.
Sko^, !o . sG to v.techa-;:- ta:J, i':o tuWli.ti:u. obritila. /... jn&e bez
F:.oiiki. iTO beaabery bí "odá.e do čepice a k!l:. ,ro ra^zua ?
.ojval.o prec^ • prl.vfi pikná npoYat ei kobiky^ b/rpio pic:ec kiysl
t.&.k h>ak4 p!-lj!t a chviU :ae jeitě dívzvt nr.
jel; pleti:
;{3rcuti a. :')Ovílilat ei o 'tan, co. so ata:io. 5-c-dAvcl tGr^ii't
k .ilcře o. lc aouaedda čelea. ?lt?tl a pori.dJal, ;,avíc.'1-1 a plet.l
a
•e te^^it zdávnto, ř.e jak ?lete^ Z#
proutí JCluvi
o ta; • jak rostlo & dgatí Hory a. co &
_pI"'8a Jto!'ím^ poJa.l-o
do e«bo . sa Yěil^pi« V i.yt Ge • d&lo docela dobro i s.1 do b-u.!.aUť.—
iitl!. yrorokOYat, co ^t.a.koyý ke.šik bude vžec^M 1iotlt, a. byl.s. to
svátá ^ravů : 'bra:bory é VflJce^ houby a intent, Jahody .1
Jahoadídint 1 Te.el6 dárq,ba i bol.uTé e;rd.cc. A nebjl.a to sYatií
pr&Yd& T i.a ee pravdy kůdý boJt. Ke,
b7 nG ;,rava.a f#!:":lztc
uhc^aka
rJ.e .t.c b7 áe aítra ;nevyl)l:lila. J^a a tím bažím
^uheben. ••bo^^^ se, ba -ho ímžsk.n r^^e.
c- Jccrtll
Ao nttraa dos^^^u.
1<.atjtHtl aeů l; aoi'o ^Uy. nt'.tis.ck .ise opléů prrmutím « 'trapi
uc. tá.daií pravda nci • ..lr.t.vda jo J«n to^ ca e6 apl.l.Í.e Har,3.
nlěi e. Y..a.t§sková kfiči ;
• Já u.ebud.u liti s Ua-6húoou,"
.
• Yúdyt d Jen JSlěia JůQ llora. .. br^ái se Uatyaek.
" Z pouhdho tich& Já ditua nGUTntím. Ld7b7b .apó! zpivnt.^
• ic.e!%dku, ^aá puZ\:. plnu _p^rol.it. • .řt1k:l@ f..-\iaak. .. PC!Zoa ::i,
^e.áa ae x toho Acvypietu. ■ .
• Yidil, vi4it, to
a Hoq I 1:d dlouho úgb proutím xapiétcl
do ké^itkd, d jo s Wh. :koiik. A co
t ta .c;otin k.-o&£
tebe ?
oe ban.a,1^!:ie ^ti I 2omuc l l.:.y tuho Jiatjaka:.
b domi vynes«»» ! ■
nn

frebe

:ioro, cor....i UE l /
J-lG lioao i--yeo. .:; a &lob.i.1 7 !ío Jo ati 3^ G^UtiúU s Co raG.au
biónou ti
.autMt a a].Qs-ni nor.,?

!,

ue ...abyüdlll t oliinach^ a^dtl v pzQ.Uti a
l.ißfcy,
Kteri i!$ ]?Ot,a tfe&:>u 11 U'(Uil.1\t. vyhlit.el £I:.s čel^ gvoJI ilor-.i
p'tů "• cc :r.lE;hJJ ho Je!:tě učeki^al Zů.Jy1:. EU iior,1?. r.ic 1^Ň.k.lo. 1 ci tUl go Jo .:h mlče:.Úi ptecc ptovac.usn. e rad.ti. ae
nep^t&.l, JcDtil ;3 üo ^iXo oč«&ív11t ^&é Jeéti něoa do'^^nG•
.Sebral öc. ^zplet.l oa & vydů bö Go .aocy. .Stou;^. ť.ío\*iiD
po pt^^l.1r. ;. pt.i; :a,:..e =r-^a uvaku a u.zd!.l' uß N;. v-j4leeu. Z.ivi.l tlie l:.o.rcal li-c:.*-s ja tt.čdlr» a .Soii5:.tl„ .'l. kúii :.ii.tí..

^^...lovfi.l 3üC& ni r.::r£::.u ti Äi^tu nocy • G.le ^vi."t.^ j^^tll je
to šUsti. Jo to ^yrcstě
Ce bylo^ bylo. no bule. nt:vi^.
Cg
£bjv-.i 1 ^vé'Uo p£ade ^xruou a 6Yétlo sa. ^u>a. kžyi io <ien;
taa přede
& tu. :.a =n.tru. k^t je eoc. a ticl-14 tivot li(:;.ryt
ktsri 'ten.i
vtc.t.L:w st.cjat..
J. ^prata^e
16»čn kvete vádycry- zn.ovu .&:.:..:;■£ v ác:-stv,1.:
^rb11t4
se hatýs-ek
do KOšXlcl.. J)rj ttobDc/l :n^bí^el^
co
:iana. d.oo^rié.o^ a Oel dol.u :.:a trk.

d^u.o.

° Co tilci. iior& 1 J*O!.a noco lMlr& ? " p
se lidé
'tr.au. 8 .Jsi
Uft ^xioi't tel
d.lo,«A-0f ur!.i tv těoo YÍ-6. ;.;l-:;i':.iš iiurti ? .íiw\"'iaJ s n.urou •, Co buč.o útra ?
1t

ttati&ek pr.wivrJ. llouby a. J^oby .i f; C)i^i_cy, dra:riok.r^ a léčnvt
ay^l..iny, a.lo o hoře se ne^aiflov.ů. Jen
a'-t:.ai oi>yCujnou
či ^ázGl
^a.a.J.eno v^^^.

ee^^i J&™ na. čntjuno ^trp^ěllvě. Dyl. !iycho:.-: nej.:adši
r:4.y-t.>y trh ns olry-va-.l. .:-tModer;ně. 5at.,ak p:::l.!:ilei
kono^btjch vi-ci a :,e»ti lt tor'1 nfco vá.diil, cosi C:itGjcv.i.J..
nonial.o t>y 6e to nčJ^ ..,-roJ:if'll^^'ti 1 Zfsb& ůr.^u, atř.!^^ &
TbelIJanou aUoati &&:,l.:r.Uti 'l liáii by^^& :.a fbjC<: ne^ d.t>vědOli* il&vni o té ^r.aěi eudou^^nti. MpW^a uti do nory- &
i:.«c,let aa s koií.ťq. no^día» ti na
a ty 'bwic.t J(m
vi.úlat.

Jtu.tjoa;ic ^r!áu.l Jas ;)\,jčcJné T;-ci. noV-tAdi.
^iit6. ObtfU^^^ .koH p^é by^ll.n 'a' AěJ^:j
A iiora 4oa^^e koneční j^r^. Ode
3acn_oYG.t iiUti. __ .

.i;.ro,xůuvi
d;(';.b.olw4;.
na.Ti:.J9Clcy se t.mile

h..;m9 ocr..:.t se l / t
il.Lvúso se na .a-,1.ěti. Je, tu
obSor. eékáac, na př!l..ti
trh :2a přisů poitu, na ;t!,t.! ólti,
na i^išti ii^
t;ta.;:Covu. niritlín.. hen.! nned K&tisok e^Ue jeiltě piltnj c; Gt&.t:J.Y miL. kt-,::i Je z ne,tastnéno o^du oe^wcen ? necohli bycntr
h.o et:latiti ? Z!il:2at do rodiey l'-^tý&r..il

t:a.

NáRe, i..-r,mui ě.oeey a plné t.^^q. ř.l&.dé

pi-!čt! 1

t;Ůi i co""é

:i.iluJi

stv! a dáva.Ji st: s ř»atiako& «o řefsi. J..ěkcll je :2aza. šijc:2a
JakfJci zvl.:i.štrú. Jsro.-Jtl?i,'tl y oěskávtizli* Hlt.'-diae :2a i^i.i.i!.
jejího
&itjöa.k se vA:2a drii C3v6 hory a gygp nlčen!. !te.hl't.ll a:2aV'Y

^íj obvy-l.j tr^'-U' do j2-u..itóho !':opce. J:.a to a:tett-.Al» :2abiu<ji

ca Ccery Wl.. 40:2aek přiutica dcji, kteri oy už dneaía. dQVe:U
;ř»den vyprtvet, ^e voia ae^jči^ pTý by ackln paJčit jtn!os

Je

^^u. a ;-llka voln ne^^&j

u voJ$1.."ťL. :2ai'li°^-

nnOKt ws icusii. vř,dycq
t:. Jak Je to tčf.&é. kdyt votlle
kri.i.á.oucnlnich vici, &,;eri :2a iioi-e :2a rostou. W1-:2aei je-Ltě- jeden

ve.lid

táUý

nálad. j!.is:i jest .P"kaiioní. i';o je* to pOK:2ac;ú. ?

Yi!.'.tíok:;vc ?oku;;;.elÚ Jc wť;.::.q l)ytsl plni zlnta^ s'ti-ifcr&^ círo•v; c.a
a. jfr v a^n ^^é s.lo _ c:2a široká. du^vi po:1 tc.l s pr^;,r,ltttli'i. Kszl pr:!:íáy hy se ^du

ch.ovrju ?e.tlnsu ft

tet

ůpurk pl.F.j Icg'^^ch perel. io je pytttl fctšatí9

k:tf!Ň je uelne VJni;.n.1t1 za
n'!č :2a^ ji. f;.;-.tj^^ ? Co r!.ti

jl3té bká.olí-Cr.osti. á:2aycy't,mati 1 A kare sUÍ.

2old j;t,ču::ti :2a ptr niOY^ Je i.o ;:;tt:l ;,o.K.U^mt • .$tečilo tí:,

ee^^at na koloako & sjet doU. UZ Y'8
vCcemiy phl-ctJ dob.řc ^sná e.
CJJ chocte očeltá.va.t. .^lnči tro?J:u

a^^^at

^i&9

p^^ýeh elov. tro!Áll &r& •a troAku ,;ř..ir.!9 trah--a p.r&ri.Y kV-%'-1
£&- irJ.Uci vy;l.rá.ti^ ir.,,ka lnni kt::ri se 1aiai vyjeviti.. 'trochu
;^u1@J.e. i:.&.* :2alc, Yúech-

"ls.ip;i a dro&sbek to^^chu.

i;.o je

l;:2a

apliútc^mé^ Jen kdyt Yás, co oú :2a"' ci-.cr: ke.c eiyu-t.

to vilk& Gkonii.
iJ.

cc

^ktyf

r..&

acnč!,

I i^či

1r.

is 'ce;..;:.e :2aata :2azq. :2a

t.f

vyóG.:;i.

latj^k do t::o.90& ffdj U'&:Qti' .1

avú^ ;.ytcl ^okv.te:^« Je to tt^tó. t^týeer. vsGty^^x, .:tane boi,!;:,
l)oZ.o: l

Ke.o uptianě v Lou.:i

.S..jM •oU., l'./411 b\\u t:1u au ukcsaJe jn.lto

člr:rv4k. fycn:ci:i " lns:. r..a. >ase^^ aniani ne

etrrj. urč.1t6

Milndii gei j:i a .B.or3 l1ři!tí d.ohras^q^ «a rwe."l.Ou ntM dYef-c.
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hora, oOr-Al 30 1 / 7
^.1rnlru Jsttu tvdtó, & tvrdúao
t:r„..moYi'té a v^t-ojcati,
rututres 1 křidle^. a aoa^^ou klikou^ .:>aií člověk pad ^^^u
clwři l:.lesi.
0 ;iw,& ho£c l Xo Je ti.tu. t ro^re J S

tl. l kas T:seaeti

t3 aveře ? ila.hor oobo dolů ’1 •
6 Ktl.yi ttkn.u dolu, v-k, ic z:.u. pi^ähot. :>evá, c:; u4tl^.
kť.._ri i"e^^, nc cl:vcrc :.;.o:w. ::JahUru. •
* 1
.n^ic:s t:, dnre ?
11 tn:.aor4i," :o,a.kn42 .dn

„

10

as.?tá t& ř*&t.t,ak.

i!::k to jo ftcje 2ritt!t 0 t-ckae t^tj&ek a

eat;.1:: e.. vaňůr až n!l- vrcboJ.

fi

^^te

1!.:..!^ dokola.
od v^akoll.l k tJ.cl:ii. tee m ^ěí-

ll-t:. sb-..!^t. .. Je to roj.? hora. >cj až ty <lvch a jdi vQ.l.::.i
Ch.-c19 abys =oji Eoru z.,.-;til be& bi-e^ne, abys pocítil,

te ?aoje třii.-;i Je le^hká JUo ab^lak.^
Mt;;.'tÝ'ť>no ul. tdU.oltil <lve.io .tu. rdX-^..W:-W. s tonr.,e,&l je .tu. vrchol.
" i;. CO

VíS

tMÍ,1 S dVilfc^. 'l M V-....;l;{C:U "\U"'...&.VO:lf!e

Soclle^ nory p:.-ici'.t.zelo st^o b^iljcb

G. kdyt č.a b.z:::^ci přiblíé.rw.ú vjpouótill r....-:;. Lcsbe.

u J>vei-£. p-sstetác, řekl
tili, dveře otevřel i!. Jód..""taho

^ep^alc Glu.ncc. sil! bor.inei se stal.i rCl.tov-jni, & kdybychom

byli ccYá.mí. prorokoval bycncm.

z.o nt

aluncc zzc.ptí.dnc a Jtl.k

ve .:ř~& :icr..1 bude Da^akove.i. ::we t.o se bašou tatávt:.'t sat:o

til_i?.i a pak žedýci & pak nodr;ci^ ci se sw.nw.n-u nevidí t.cl-

njmi, Je:£-tlii.e

ae

hooaili &ěe!.c.

• ^ókuja ti^ '• íelů. .?á.n.
obriitil. í' 11

^.oo.a.

11

?i'il by $111^ a.b-3 so 1."ťiá o.owi

" »le .no, 1' fetl fca.tý.eak. 8 Jeti 07ck s1 p:-il, &4'-y mi hGrJÍii.
vtiycey obritila, kdyi. Jiu van;.lra a tuhou těbké bi:e^uc. "
filc.k Vidy pllčU:. k;!y&ia treb&
oro.
i.,

^n&tioro dnit^ jen Z-.,..-kniA :

oo:r.u.t ae 1 a, uvJ.dii •"

i.ažáode:^ $t:.3.L-

Zl&

,pati .tiory iřikti. &t.t^^di.a do výle^.

chodilt! 4o ho17 e R:lr.a jo eCij chod. J'e a1j os-d lc^^ ? Je
IDÍ:..j 06?.ld tětlcy 't hev.^u Zi:^^ 4'80U
?ytrc:.l věci.
vola. Dve1h. Ala Jíl .ua.,l-uaáa. hl.1'do nc'tuti,

to jde .le.t.cc.

dtaěi, .ii3ch i'ekl a .iioro,obrat •• t J.. tu •• ppro mne. JCA ,?ra
hora obraci aj^ krá.lis
l.eace ja.ko l>ttr.úlck, ja.k:,

l>ych ntlal jtA pr^^^ koiik^ a.akoU jo',kQ c°blof.uA tu^ilcyaž
bteM«cy a. ^aú v^tlil:c Jako kus hory.
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ooo& intelekt, když bez duše,
pak oodoben je ropuše,
Či slepci s mečem v tancio
Karel Kryl
PSYCHOANALYTIK V BIOGR
AFU
aneb o Ztracené duši jako o filmu
Nemaje psychologického vzděláni, nepouštím se do psycho
analyticích rozborů. Stejné zábrany by měl mít i autor článku
o Ztracené duši co se týče filmu, nebot jeho filmová zkušenost
/podle článku soudě/ nebude veliká a mnoho filmů asi v životě
neviděl. Jeho bezesporu zajímavý článek přenáší obdiv k Jungovi
nevědomky na lisiho a pod tímto vlivem nekriticky zveličuje
kvality filmu, přesněji řečeno nachází je tam, kde žádné nejsou.
Bylo by snad lépe, kdyby napsal pojednání jenom o Jungovi,
nebot ta Ztracená duše, o kterou jde stejně jen mimochodem,
za takavou námahu nestojí. Dino Risi totiž není Carl Gustav
Jung, ale zdatný komerční filmař, jeden z mnoha těch, kteří
veškerou složitou a náročnou problematiku skýtanou naším životem
v.tomto světě redukují do líbivé a obchodně úspěšné formy dvou
holin filmového času a hlavně stravitelnosti pro průměrný inte
lekt.
Nevím, zda autor měl někdy osobní zkušenost s tzv. "problémy
z nadbytku*'. Já /poněvadž ne, tak asi bohužel/ ne. Ale přesto
mám krajní-nedůvěru už k samému klišé "aristokratické rozhára
nosti", které je úhelným kamenem celého filmu. Když si někdo
může dovolit žít léta z kapitálu své ženy nebo rozltíjet baterie
absintu a rozdupávat krabice s doutníky jako třeba Klímův
Sternenhoch /"aby tak ještě více posílil svou nenávist k oběma
jedům"/, to se to potom řeší krizové stavy dušeo Drama duševní
krize^při průměrném československém platu /nebo vůbec při
standardních životních podmínkách kdekoli na světě/ by bylo
rozhodně autentičtější a nesrovnatelně dramatičtější, poněvadž
tam jde mnohdy o existenci jako takovou. Jenže problémy eJCi.stenční nejsou tak efektní jako problémy existenciální, a tak se to
nikde radši moc neukazuje. Ono "lepší prostředí" byl osvědčený
recept například Alfreda Hitchcocka, který řikával asi toto:
"Záměrně točím filmy z luxusního pr?středío Představte si tuhle
situacio Vyčerpaný muž přijde z práce a doma najde sedřenou
ženu nad neckami s prádlemo Řeknou si, že toho dneska nechají
a půjdou se pobavito A v kině uvidí na plátně zase sedřenou
ženu nad neckami s prádlem."
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Jistě, jsou tvOrci, kteří neiPči filmy proto, aby se lidé
měli na co koukat, ale aby měli o čem přemýšleto Tento dr^uhý
úmysl však lze úspěšně předstírat - jako ve Ztracené dušio
Recenze na ni je totiž neadekvátně chytřejší než dílo samo
a navíc hodnotí film pouze z hlediska akademického psychoanalyzováni. Etická stránka je mimo zájem. Ve filmu je Stolz přece
jenom podroben určitému soudu svého synovce, který mu odmítá
rozumět a odchází. V recenzi nikoli, a proto jsem zvolil konkárenčni citát z l^rla KKryla, protože Stolzův 55g&i^6hf intelekt
bez duše vzbuzuje všechno možné jenom ne můj obdivo Autor odmítá
verzi, že Stolz je duševně nemocný /nemluvě o tom, že vůbec
přehnaně decentně líčí, co je ten Stolz zač/. Pak by tedy měl být
odpovědný za své činy a měl by podléhat morálním soudfun, které
těžko mohou být lichotivé. Oaen kultivovaný a vzdělaný inženýr
Stolz, pokud nepatří rovnou do svěrací kazajky, je normální
sobecký hajzl a tyran, jenž omezuje svobodný život svých blízkých
a terorizuje je, aby mohl naplnit své ujeté představy, které sice
mohou být zajímavé, ale to je taky všechnoo Film snad mUže být
zajímnvým obrazem mčlověka, jenž pozbyl dušj,;ale oulo méně nebo
vtbec nevypovídá, proč a jak ji ztratil, a ani v nejmenším se
nezamýšlí nad tím, jak by mu tuto ztracenou duši bylo možné
vrátit, aniž by musela být odňata někomu jinému.
Ale nechme už toho, jsme stále v rovině interpretace problému,
a ne hodnocení díla jako celkuo Mně se totiž nelíbí um
velebení filmu jen proto, že zobrazuje /záměrně neříkám řeší/
problém, který je mi blízký nebo zasahuje do mé profeseo
Jde o to - a jsem o tom do hloubi duše /doufám, že mi nebude
upřena/ přesvědčen - že pohled na dílo jako celek a se zvláštním
zřetelem k morálním dilematwn má být nadřazen pohledfam dílčím,
v tomto případě psychoanalytickémuo Ono je totiž ledacos vysvě
tlitelné, ale v žádném případě to není omluvitelnéo Inženýr
Stolz je postava zajímavá, ale také amorálně zrůdnáo Psychoana
lytik v jeho "cause" jistě mnohé objasní, ale nemá právo dávat
mu rozhřešeníó
Risiho sonda do lidské duše není tak hluboká, jak by se
mohlo zdáto Já jsem měl acrozdíl od autora pocit, že mě tu někdo
obelhává a nutí mě řešit pseudoproblémy, že je to jen exkluzívní
kýč pro náročné snoby, že Risi si někde v knihkupcetví proxlistoval náhodně něco od Freuda, a aniž by si knihu koupil a doma
přečetl, běžel honem za čerstva zobecnit své nově nabyté "poznatky"o
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Vykonstruov^aný příběh není nijak původnío Už první scéna pří
jezdu do Benátek kopír,uje příjezd Gustava von Aschenbacm
ze Smrti v Benátkách. Dvojice stárnoucího muže a jeho něčím
postižené /a de facto v závislosti držené/ schovanky je zase
odkoukaná z Bunuelovy Tristany /kde také hrála Catherine Denevue/o
Ve filmu samozřejoě nechybí ani hitchcockovské napětí, jímž se
nahrazuje napětí myšlenkovéo Diváku s určitou zkušeností se vtírá
pocit, že už to všechno někde vidělo Filmový historik Myrtil
Frída používal krásného terminu pro zbytečné filmy "film starý
den po premiéře". To je i případ Ztracené dušeo Autorovi se
zdá objevnou transformace Boha do škorpión, - ale to je jen
neomaleně /a bez patřičné hloubky/ okradená pointa Bergmanova
filmu Jako v zrcadle z r.1961. Ztracená duše byla natočena 1976
a výše zmíněné filmy tu byly také dřív než onao
Ztracená duše je tedy ztracená leda v haldě intelektuálního
blábolu a celý film není než svezení .strašidelnou dráhou - s tím rozdílem, že z tmavých koutů nevykukují kostlivci, ale
efektní reL-vizity moderního horroru jako libido, alterego,
schizofrenie a deviace; mýtus Benátek a dóžecích paláců.,
rodové kletby a černé magie osvícené slabým odleskem-Freuda
a Junga.
Nikterak nesdílím pozice naší filmové publicistiky, v niž
je velice snadné kriticky rozebrat libovolný západní film
a ukázat tak převahu svého ducha /a vníž se na druhé straně
mlčky přechází záplavy celuloidového braku z druhé strany
hraná povinně v našich kinech/o Ale také se mi příčí kritika
abych tak řekl zájmová, psaná z hlediska určitého zájmu. Autor
recenze tím nechtěně používá zorného úhlu /i když odjinud/
třeba Jana Klimente, jenž talcy, tvrdě slecuje určité zájmyo
Umělecké dílo přece musí podléhat určitým obecným kategoriímo
Bud na to ms. a obstojí - nebo na to nemá, a pak to není dílo.
Autor zde navíc paradoxně činí to, co Risi, jenž se zaš{i{uje
klasiky psychoanalýzy a vším možným, aby svému dílu dodal váhu.
Náš autor si zas ve svém fundovaném článku o Junqgivi jakoby
vypomáhá berličkou Ztracené duše - snad ne proto, aby jeho traktát
byl pro nezasvěcené čtenáře straYt6,.elnější a názornějšíTÍ
Ale abychom lli.simu jenom nekřivdili. Jeho záměr se konec

konců podařilo Vyskytli se diváci, kteří v jeho filmu něco našli.
Někdo Junga, jiný zas komerčně degradované plagiáty Bergmana,
Viscontiho a dalších nepporně významnějších tvm-ct.
oo
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4 Co se týče nápadu vytvořit "psychoterapeutickou filmotéku",
jsem proo Ale chce to umět vybrat filmy, jejichž rozSor za tu '
velko# duševní námahu stojí. Ztracená duše třeba může dobře
posloužit jako psychiatrická pomUcka, ele to nic nemění na
faktu, že je to velmi špatný film.
-a.kPoSo

Doufám, že tato polemika bude mít za následek zvědavost,
co to vlastně je, a že návštěvnost filmu prudce stoupne.
Asi jako ve Formanově Taking Ott, kde říká protestní zpěvák:
"Víte, mně se něco nelíbí a naštve mě to, tak o tom složím
písničku. Ta se líbí, má úspěch, natočí se na desky a já dostanu
balil: peněz. Z těch zaplatím velký daně a vlastně tak ještě
podpořím vládu, proti který zpívámo"
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Iva Kotrlá

GYMNASIUM

FLAGRI

/Učiliště výprasku/

Josefu Šafaříkovi

povídku z dob jeho dětství
k 75. nařozeninám - 11.2.1982
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^Vlhké ju-ní dny toho roku, v němž l"rantišek poprvé tovaryiil, byly vybaveny jakýmisi dvířky, kterými nemohl nikdo jiný

nahlédnout do jeho z^hrady,Eražené deětěm p^rvní neúspfšné lásky.
liívka, kterou miloval, se mu jako slepá milra vzdálila

k plenoucímu tělu jiného chlepce: potkal je náhod.ně v zltočině
parku pod městským hradem, e z toho, jek ona překvapením zčerventla až na k^rmcu, když ho uviděle, usoudil, že pod jej írtl bílými

krepdeĚínový.tl šaty schnou sliny vášnivých polibků toho více
útočnějšího a siaetnějšího soka.

To vše se odehrávalo koncem května a šéf mu tehdy zrovna
tekl, Spakuj se Františku, rozluč se s m^emxi.akou, pošlu tě na

několik týdnů k příbuzným do Luchlovic, zrovna jic odeř.el vrchní,
tak se ta.m můžeš zacvičit, podnik je to řád.r.ě vedený.
František se spakoval, neměl toho mnoho, obývtli s ce.minkou

•kuchl'ň a jeden pokoj na Francouzské ulici, a ten byteček byl za
plněný neustálým prEchem z nití, protože jak jeho m^a.miaka, tak 1

jeho starfí sestra šily doma pro jeCen brněnský oděvní velkozávod
- závodily obě, jak jeho matka, tak i sestra, s velikým časem 7
ti s něčím podobným ?
Obě měly jakéei podivuhodně ztěžklé oči i postevy, jako by

stále ještě očekávtly dopad tíživé, hmobé a hmot&řské mužské ru
ky, :pro kterou dokáží ženy žít - to potom ze tvého zratu, ze se-

me^ýuh zorniček vytahují paprsky jako špendlíky a zapícháve.jí je
do podbřišku mužských prstů,

al

se ti hmotní muži svíjí rozkoší a

plivají spokojenost ze sněděné lásky do připravených těl.

A tak bylo Františkovi pořád něčeho líto,když ^^štěl Erno,
a snad proto se v Euchlovicích hned.po příjezdu hlásil spořádaně

na Hotelu Zálofna, stojícím nnd nÉ.Tsí poblíž velkostatku a zámec
kého parku. Však nei do hotelu vstoupil, povi1m1 si mohu^tných
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stromů, vzpínajících se nad zaprášenou a m^arn deštěm omývanou

zdí zámeckého parku, ale, povinnost k čekajícím hostům je asi
tím jediným správným úderem razítka, potvrzujícího pravost vý

učního listu číšníka - přímo v mozku.
V šenkoYně hotelu přivítala Františka panmáma, ptal se po

šéfovi a ona au řekla, Já jsem zde šéf, copak to na rmě nevidíš?

Pak dodala ještě, Klučino, je nejvyšší čas, oběd si sama zinka
suji, a pak ti to tady v šenku fofrem všechno předá.Ir:.
A Františkovi to šlo potoč larásne, točil se meEi stoly

j2ko kovář s tsncující kovadlinou - ach, když se chce kovadlině
tancovat, tak umí do toho dát všechnu tu do sebe vbušenou sílu.
Venku se už stuívalo a František neuviděl za stolem sedlá

ka, jen saraé adjunkty, čtyřiadvacet a.c.junktů,kteří si k sobě
sráželi stoly a pěna z piva jim etříkala na obočí - tak rychle vy
prazdňovali sklenice,a útočili s vyvaleným zrakem na vlastní močo

vé měchýře,jako by to byly cizí portmoxnky n^^ané k prasknutí.

téfcvá se na Františka mnohokrát zálibně zadívala a zahle
děla, protože byl dobře vyučený, a po večeři se ho dobla zeptat

do kuchyně, kde František pojídal

pečené

hovězí maso. knedlíky se

znojemskou omáčkou a ivančický chřest,ktemý zbyl od oběda. tedy

při té jeho večeři se šéfová Františka ptala,s meteřakým zájmem.
Kde budeš spát, já mám hotel úplně obsazený, ani jeden pokojík

nemám volný, kde tě jenom uložím. Ra púdu, mezi holuby?
Prantišek v klidu dojedl, protofe ten klid patřil k právům

v-učence a šéfová mezitím několikrát odběhla od jeho stolu - je
zvláštní, jak kolem jíCla zaměstnané ženy mají poblil těla j^$si

takový pás, který za nimi vlaje a povlává, volně ve vzduchu, jak

uvolněná mašle ze zástěry: však mužům v jejich přítomnosti lépe

chutná. A nepřemýšlejí o tom, kam půjdou po jídle spát.
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To mA jednu postel nemáte volnou, zeptal se séfové
Fr^rntišek po večeři, a šé!ová mu odpověděla, "11 jednu, i ta
moje je obs&zená. To víš, kdyby nebyl st^s.rý doma, spal by jsi

se mnou, a to by se mi líbilo. A usmála se na Františka, a on
si vjel jednou rukou do vlasů, pfekvapeně - nebyl ještě plně

připraven na zralá fenská těla, ZEplněná ohebným jazykem.
K deváté začali všichni adjunkti a u zdi stísnlní štam
gasti s kertama.,křičeli na sebe přitom víc než ti nejválnivěj ěí

hráči v Emě, a místní honorace,tak o pěti členech, se k hráčům

pcstupně přidtla a celý ten hluk připomínal mlýn na jaře, kdyl
je hodně vody a málo mouky, a rnylynářk? chce mít od manžela
usměvevé dítě.

Jeden z té pětičlenné obhroublé honor&ce,šafář z vedlejlího velkostatku, Františkovi k pUnoci řekl, Kluku uŠEtej,ty seš
zde novej, co, a František cu bez zajíknutí odpovědě1,Ano,prosím,

a to se šafářovi líbilo. A šéfová, jako dobrý anděl strážný se

hned objevila za jejich zády a řekla, iafáři, on nemá kde spét,a
to je zlý. Nemůžu zde mít přece přes noc unevenýho číšníka.
Tak on nemá kde spát? Ale to je na tom jako já, zaradoval
se nečekaně šafář, To jsme na tom

mírnyxtýrnyx stejně. Tím líp,

odpověděla mu léfová, a šafář hned mejetnicky objtl Františk&
kolem beder, j

postívAl s utěrkou přes rul:u u stelu,eřekl cu,

To pljdeš spát tedy ke mně, hned jak tady s peňmámou zavřeš ten
váš kšeft,ta jedna postel je u mni volná. Však se přesvědčíš.
A šli potoi spolu přes náves dolů k velkostatku, e hvtzdy
na obloze byly v tak plné síle, že jek se ze.řezávaly do vzduchu

tmy toho pozdního jara, srčely kole:ll nich stříbrné piliny a jisk
ry. Šafát byl chlap jeko hora, kráčel rozhodně ve vysokých kože

ných holinkách Tedle Františka a pod hvězd^d světélkující teku
tina, kterou vdechovill, jim naplňoval.a plíce k prasknutí.

Viak še!ářovi prskaly vzadu pod p^ůlk^ami gatě,e před stat

kem se on mocně podíval na nebe a řekl, Já ti to vysvětlím - já
totiž nechodím, Františku, vůbec spát; mě to není zapotřebí. Do

postele tě nepovedu, tam trefíš sám. A fel ke stljím a ke chlé-
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viim, podívat se na krávy, v mihotavém světle rozkolíesné petro-

lejky a na ženské, které se už posledním tmevým vzduchem noci

trouEily k rannímu dojení.
Lle šafátova návodu prošel Frantižek kuchyní a YeSel do do
poručených levých dveří, které jediné pro svítaly bělostným nátěrem

ve zdi. Potichu je za sebou přivřel a v matném přísvitu padajícím

z velikých oken uviděl dvě postele v rozích obrovské místnosti,
zakotvené jako dvě yJÚžecí jachty v nákladním přístavu.

A na jedné z těch postelí, pod oknem, se napůl vztyčila v

peřinách žena a hleděla obezřetně na Františka • Byla mladá - tu
skutečnost Lešlo

ve tmě upřít a dlouhé

vIeey

jí splývaly proti

sklu okna j é:.ko tmavý vodopád noci, kupovaný do ložhlce s příslu-

s enstvím, a to od z^ahranAční firmy.

Ta žena v rozevřené mléčné pleti měla pozorné oči, to fran

tišek viděl, i přes svoji únevu, a žena mlčela a hleděla nsň.
Těsně pod oknem ee rozeřval kohout, jako spánek v mladém těle, kte

ré u! už skáče po hlavě do vířivého snu a husté vlasy spadaly ženě

na poloodkrytá prsa, zvětšená prospanou nocí.
To tě sem posílá on?, zeptala se ta žene konečně a přitáhla
si k bradě peřinu. Kdo jsi?, ptala se ciál, a Franti š-kovi se chtělo

místo odpovědi hrozně spát. tatáf mě sem posílá, slíbil rn1 tady vol
nou postel, dostal ze sebe, ale, řekla ona, Takového cládence si

vybral, ten mlj hodný mu!, a rázně odhodila ze sebe peřinu,asi jako
kdy! odhozená vlna v^ymrští ze sebe nepotřebnou pěnu na skály oceánu.

A než položila nohy na zem,z^alédl Frantiřek pod košilí shrnu
tou al k bokům klínu přiškrcenou čerň,ptíiernou čerň u! mnohckrát

vyzkoušeného !enekého těla,a ona vstaJ.e. a košile jí sjela k pe.tám, jako opone zvyklá na neustálé pozvedávání při děkování herců.
A fena přešla odhodlaně k Cruhé posteli, vystrčila ta;.i r.a

Fra."1tiške mohutnou zadnici pod tenkým plátnem, zac.nici mocnější

než elovo,než první r^anní slovo,které má v sobě ukryto slunce.
A žena stáhla s postele vyšívenou pokrývku, přehoCila ji přes

židli s úžes!l.č vysokým lEnochem, j e.ko kdyby zakrývale nějakou
desku na pamť.tku svého parního milence, a řekla, Ko tak prosím,

to je ta slíbená voxlná postel, já to přežiju.
Já to rozhodně přežiju, dodala, jak se vracela zpft k své
posteli, kde si peřinu p=itáhl.a až k ramenům a tvář obrátila ke
zdi pod. oknem • A když se začtl František nesměle EVlé1cat,uslyšel,

jak ona už oddechuje j 2l:.oby z hlubokého spánku.
Sám l!.Enul tak brzo, jak to jen šlo, ale i v té hrozné únavě

před vdechnutí.m p^rvní vlny spáLku cítil, jak mu její těžký dech
stlačuje krev, až někde u CřEní kostí ta samotná krev černá a hou

stne neznámou žádoEtí, spojující dobré jídlo, a naplr.ěný žalulek
s prázdným ErCcem, takže ze v[eho jak z masového mlýru:u se vtláčí

do jitrnice dufe tělesná potřeba. Tělesná potřeba spočívající na

kyprém těle, které naplno ovládá vše kolem oboustr^mě ztěžklého
středu. Kolem toho středu, který se jako laciiěka zvonařů ch3*stá

zs&ytit spásný ten.
A potom se hrnuly dny, v závěsu za sebou jak obEluhující
personál k markovaeí poklad.ně na konci šeni:u, noci vrtvortly mezi
pozání:n j une:1
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létec j ci:o číšník,který se vrací s nespočítatelný-

mi sklenicemi s jiskřička.:ů světla v obrovitých tmách, lTantiěek
se dle návodu vrecível k ránu k volné posteli ve velkostatku, cho
dil po Špičkách po schodech,kuchyní 1 nezřízeně velikým pokojem a
málem u!

rann! vzduch byl jek hluboké údolí,v němf na sebe čekej í

ke všemu odhodlaní milenci - ke věemu, kromě lisky.

Sa!'áf, menlel té feny pod oknem osamoceně v noci oddechu
jíc!, lhal zbytečně, !e nepotřebuje spánek. Po návratu od ks.ret-

ních her spával pravidelně ve své skleněné kukani ve stáji,v níž

měl kromě kevalce i psací stú.l a vtechne. lejstra, oviem, pokud
EpávF.l stm e. nemiloval se tfebé s nějakou dfvečkou od krev.
Frentišelt z té c1%í,
a!

a

přece už j r.kal Evé pcctele VEté.vsl

t v jedenáct, tedy pokud cotn.o co nejpozdlji - a to vždy do

prázdné ložnice. l vracel Ee t C-= £ž k rénu, za pravidelného a
nepřekonatelného spéaku té ženy, jejíž prachobyčejná váně by zřejmě

stEčil2. zapknAt nejen tu velikou místnoet, ale i celý zámecký
park v Buchlovicíkch, v něm! čas ened zůstal milozrd.ný.

K jediné zmlně docházelo ve středu, kdy v Botelu Záložna

mohla pa.ňmá.n2 Frentiška postrádat už po večeři a. poskytovat mu
tak smluvně zajištěné volno. Lyt .seš lalUku ta.<ovej nevyepalej,
řekla mu několikrát, a usmívala se při tom jakoby volný večer
jednou za týden vymyslila ona sama ve své bez tečky plynoucí

benevolenci pro číšníky. Co vy tam na tom statku jenom v noci
dlléte, ptala se, jal'.o nějaká bordel.mami z ústí La platy nebo

Pio Grande, Šafář s váma necpává, co?, dotiávala bezelstně, i
kdyf ji šafář mohl zaslechnout, a 1 kdy! odpověa už sama zřejmě

vyElechla před několika lety.

Takhle se ho pttla i v tu dbalou středu, kdy f'ranti šel: tel
sám, bez doprovodu še!áře, spát. Šafář pochopitelně, středa ne-

středa, rnaztl v šerutu karty do své oblíbené pozdně noční hodiny
a. Frentišek se víc jek čvě hodiny procházel po vesnici, na una

vených číšnických nohách,mezi dornr, v nichž se už vticr.r.i u;<ládE.li k snánku jak okvftní lístky v předlouhém trsu pohádkových

květin. Noc byla j2„sná jak nitro k=ásně za.Ulované ženy a z mě
síce vycházela záfe jako ze zrcadla, do nthož ještě nikóy nepo

hlédl surový válečník.
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Kdyl se už Frantiěkovi zdálo. !e chodí dost dlouho nocí
a vzrušuje vesnické psy. dost dlouho na to, aby Š2.!ářka usnu.la

prvním vznocným spánkem. tak se vrátil obloukem k hospodářské
budově statku,jako nemoc,kdyt lét2 vesmírem.Bál se totiž podEtat-

ně toho jejího chlapa, toho obrovitého šafáře - neuklízel hvězdný
dvůr ? J akou ten měl dleň 1 Bez tíhy spánku !
ile ten dls, sk^rývající se na dně propůjčené poEtele! Jak

mile František vstoupil do té obrovské ložnice,vid€l stejně jako
poprvé,že pozornýrný pohled té ženy z peřin na něm ulpívá,p&lčivě

ulpívá,protofe po její peřině už psala cizí ruka anyslné poselství,jehož text nespočívá ani tek ve slovech, jako v pohybech.

František ovf.em dele.l., že si ničeho skutečně nevšiml -

- mládenec, který má ještě útlý zadek, umí jako chameleon se

měnit z geparda na kocoura a na myš, je-li toho zcpctřebí. Pod-

sta^tným pro něj především zůstává: vyhnout se ráně ! I té lákavé
jak zlaté ro'^^ v mořských úžinách druhého pohlaví.

Velml tiše a s utajeným dechem se vysvlékal, seděl přitom

na pelesti postele a předkláněl djopředu svůj trup,aby 1 v té
zrniAté tmě noci nebylo možné spatřit jeho vzrušené přirození.

Sk^rývhl ho stejně jako příslušnic rytířského řádu svdj škapulíř
ve veřejném domě, a když pak pod Evojl peřinu zalezl, podobně

jako městský čistokrevný pes do boudy ovčáka na letním bytě, ta

žena vstala a pomalu, jsko bílé ^Vllně plný pytel,pfeila ke dveřím

ložnice

a ze^vnitř je uzavřela na velikou zástrčku.

A opět pomalu, nesmírně pomalu - i při pouhé tělesné touze

se vesmír lásky zpomaluje, ai tělesa kolem sebe obíhají sice dál,
ale tak pomalu, le málokdo u! v!, •proč se vlastně nezast2ví vůbec
- tedy takto pomalu se !ena s tím mocným přílivem vlasti vracele k

své posteli. A hentilek opravdu viděl - díval.se, díval - jak se

jí pod noční kofilí mohutné prsy etáčejí na stranu, a k němu.

A trochu zou!tlý, protože málo odhodl^aný hrál si pek

František se svým frantíkem, pod peřinou a kousal se do rtů,

protože to bylo ponižující a slyšel, k svému nevěřícnému úžasu,
j2k ona z protější a vzdálené postele vzlyká c vzhlchá za. něj.

Dlouho nemohl potom usnout a byl pfesvědčen, že jeho spolu.nocležnice rovněž nespí, fe ona zřejmi t2ké nespí e čeká: tle

když cn 5e tak bil, pádu hvězd i toho j ejLlio manžela, l:terý v
loktech drtil ořechy jeko Atlas planety n&.d nebeskou klenbou. A
ještě jiných věcí ee bál: Kdo v mládí ví, co není zkouškou,která

má i na chvíli podobu vábné pasti, aby se s tcu největší určito

stí stala celoživot^ním peklem?
V ten dnlší den potom, ve čtvrtek odpoledne, přišli na Bo
tel Záložna chlapci v krojích rvit panímámu na hody do Boršic
-.ale kdepOc ta, chtěli paní, 'aby pfišla aspoň v nedlli na ty
předbody, ale ona nechtěla ani slyšet, i kdy! se v BorĚicích na

rodila. Aekla však, Pozvěte tady Frantíka, stejně e1 tady chudák
nic neužije. To víte, v :BuchlovicícL, jeká je tady zébava, kdy!

přijede hrabě - to je zde adjunkt na adjunkte, e tak etárci na
ty hody do Boršic Františka pozvali.
A Frantitek byl tomu rád - objeví-li se v neměnném rytmu

dní, do něhož človfk po pár týdnech Vklouzne jek do dobře okova

ných a rozchozených holínek, kterjmi lze odkopávat rozfhavené
meteriolity neolekáv^aných událostí, které potom vj.'J)rsknou v tmě,
objevíšll se tedy v záplatách všednosti jiskřivý bod očekávané

zábavy, jako nová, rychle planoucí stálice na nebi, pek ten, kdo

nezvládá umění bavit sám sebe, to je přehazovat v sobl plenety

vnitřního vesmíru jako fon&lér a rnčnit jejich zákonitosti d duše
j eko unavený pes Elízává eladké sliny kanoucí z vlastního jazyka,

tedy kdo není v oblesti zábavy soběstačný, je rád, kdy! pro něj
v této oblasti udělají něco jiní. A pozvou ho k tornu.

Dokonce usínat v klidu ee Fra.nti6ek neučil, ačkoliv ša!ářka uzavírala lo^^ci měděnou petlicí uf ne každou noc, a
Frantliek nemohl jen tak nepozorovaně vklouznout CoVI:itř, ale
musel klepat na dveře, dfkovat za otevření a míjet pohledem

její k ránu víc než otevřený výstřih - cožná, že dábl'fi.m dává
nejvíc práce to udržování skluzavek k hříchům v kluzkém stavu,
a postrčit pak někoho,ktomu už nemají někdy dost sil,a když,tak

ne hr.ed a v potřebném okamžiku - ale i opak může být pravdou„
Takže v neděli ráno, po návratu z kostela, kce byl u při

jímání, vytehovtl František z dřevěného kufru, připraveného už
přepečlivou maminkou na vojnu, až ho císař pán áo kasáren zavo
lá, břesknou trubkou, tedy z té černě natřené truhlice, uscho

vané v kancelářském ajnclúku pař.i.mámy vedle kuchyni hotelu, a za
její pomoci, v té ^vůni připalovaného zelí bral na Eebe Frantiček

nažehlený frak, ^movní toveryšský frak, který koupil z druhé
ruky, a v kterém mohl obsluhovat i při dinner na zámku, a zaslech

nout tam úryvek z rozhovoru, v němž se rozmělňovtla světová poli
tika, ale, František se chystal na hody do Boršic.

Obouval si lesklé lakýrky, v dlaních tiskl bílé ^rukavice,
skrývající bříška jeho zapocexiých prstů - vzrušením, nebot to
vzrušení před zábavou je jednou z největiích radostí mode^rní ci

vilizace - člověk si s trochou onačejší.ho oblečení bere na eebe

masku pro honosnou společnost, a stává se aspoň na chvíli sou
částí té lepší třídy lidí, pro které je zábava fivotním úkolem,

až na sáných vrcholcích všech společností, co jich jen lidstvo
unií vytvořit, tancují, a spřehledem, ačkoliv zilladna se mění :

Masky mohou vše - jenom nemohou ^ěnit svčt.
Takhle vystrojen, až trochu nad hladinu své vlastní záfe,

a s po!e^ráním paňmámy, pochválen pro svůj vzhled dokonce 1 je
jím manželem, který sešel náhodně do šenku,tedy takto jak z vlast

ní rodiny vypraven Tyrazil Frantiňek pěšky na své hody-ptedhody.

J ^rní, či spiSe u! letní m1ha. vinula se podvečerem z Euchlovských hor, a j eko jejich vyteklé bělmo zůstávala zavěšená ve

vzcuchu nad tokem potoka Smreaevky, a FrentiEek prochlzel louka
mi

2

po oblých hřebenech

terénních vln viděl kráčet děvečky,

jok se vracely domů s hriběmi na ra:nenech, jnko polednice,

odsouzené okresním soudem k nuceným pracím až do ve:ara.
A ?re.r..tifek ei pískal, ani nevěděl proč, tak mu ten Cen v

samých přípravách u.bthl, pícktl si a kvítí vcnilo, květiny otvír&jÍ sricc světlu bolesti při úplném zdréVÍ, a dokonce něco z

tymiánu, z té vzácně hostující rostliny na jihu t-loravy kolem ve
vzduchu vonělo,prostě zrající tráva vonlla kvítím,a teprve kdy!

se František trochu zepotil rychlou chiizí do kopce, takže cítil

sám nebe, jak to čífník Uití,do[el k _svému cíli, do Borňic.
V hostinci už bylo n^arváno, vzduch tam byl těžký jako v

maštali, kde-přišlo během odpoledne několik telGt ne svft :

Všichni mládenci ve všech místnostech hostince kouřili viržínka
a ti, kteří na to mĚli, i tlustá hevane, k ?li.mf u nllevn.ího pul
tu čichtli, 2by Enad nfco

ze chytili

z vůně cleCiČkých kreolek,

'ktcré na r.ubě hnětou tabákové listy óo doutníkového a jiného

tvaaru Le. vni třni etraně opálových stehen - nebo snad na své tma
vé kilži bc.rvy z mar.hagonu ?
Co o tem kdo z přítomných věděl. Frantifek s pln.ý:n zájmem
tEmčil s jetncu dívkou, potom s druhou, tfetí a čtvrtcu - mile

ta děvčeta propocená podpaždí tak nláĚtně - kdyf

e

jednou vyfel

před hoE,poCu,kde postávali:. spouete mládeče, tak té Františkově

tanečnici v přehnaném elektrickétt EVětle z oken vystupovtla z
poCpaŽí plre, e to ještě Fra.ntiEek laktffiT neviděl. Uvědomil si,
se svíravým potěšením, !e tím odchodem z Erna získává rozsáhlé

znalosti a že kdyby, nedej Bože, takoTáto. dÍTka mu stiskla hlavu
do svých pfehřátých Etehen, bez tropické přilby by tam byl Fran-

tiěek r:tracen. Jak v hlubokém pralese Ge.bunu.
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Tančil potom, díky získané odvaze z několika sto;.1ek alko
holu - tyto stopky mají jedinou nevýhodu,že po nich nenásleduje

žádný plod.FrantiŠek tedy po několika pozřených stopkách tančil

s chutí se stárkou.S první krásnou stárkou hodů,ve svém životě.
A tato v každém případě evobodná holka měla 1 v pfeplněném
séle stejné oČi,jeko ěGfářke v lo^íkci, ale,a to bylo důlefité,

jakEi celkově stříbřitější tělo, ež František předpokládal,že je
z ne-jské zámožn€jší vinařské rodiny - nebot tančila,jakoby v sobě
měla stříbrné st^runy,které ze suCu, a děj se co eěj, u.mě.jí přes

všechny nástrahy vyhledávat pro sebe neomylně ten správný šmytec.
Přes pot rozvířený úspěchem tance cítil František plně

její voňavku, Eice lacinou voňavku, tle 1 tak - je nutné ocenit
mezi slepýirá jednookou královnu, která ví, kam se ukládá žezlo •

A když byla volenka, stárka si pro Františka došla, a to neměla
dělat. Při volence měla jít pro svého stárka, takže když spolu

obtočili jedno jediné kolo, pa:..12. Frentialtovi ne rameno tlapa, •
ale tlepa, j ákoby se Jack Rozparovač rozhodl zákeřně odrovnat

jeden málem novotou čišící číšnický frak.

Rameno Františkovi neupadlo, ale uši mu zčervenaly,protože
mu do nich stárek zašeptal, na celý sál, Panáku, to je moja děv-

čica, nechaj toho,nebo ta sro^vnám! Já ta naučím tancovat. To

poznáš! A František to poznal: il doposud, i když byl už tovary
šem, žádnou pořádnou hospodskou bitku nezažil - tak bylo už

hlavní něsto Míoravské země zcivilizováno. J.J.e v Loršicích?

Při novém kousku stárka na Frantifka kývla, a on pro ni
šel, i kdy! se tomu sám d1vil, Ty nemáš strach,co, šeptala do;mu
ještě zčerventlých uší, obdivně a tiskla ee na něj prEy,ztvrdlý-

mi, jsko kdyl lesní žínka zkamení po znásilnění vodníkem• .Ano,
jenom nemít strach, pfesvšdčcval sám sebe Frentifek, mlčky, a

strhl se jek,jako když se na Olympu Zeus měnil -v l3ýlta,aby unesl

Evropu: vzduchem plným kouře proletělo několik lahví, těch
vzácných plodů pozdního jara, kdy ze slunce kane sklovina na

zbraně válečníků, a ty láhve srazily elektrický i petrolejový
lustr, jeden po druhém - katastrofa jc.e krok za krokem.Každopád.ně v tom jeku p:-evážr..ě z žendcych hrdel nastala tma, stárka

se Františka okamžitě pustila a ten se naprosto a ničemu nebrá
nil: tato rozumná pasivita patřila k výučnímu listu číšníka.
A bylo to také zbytečné, bránit se; František si kryl jen
loitty obličej,

a

nebylo mu to moc platné,vale:l se ve střepinách

lahví a sklenic a cylindrů z petrolejek, některé z kopcnců na

cházely až překvapivě sn-új cíl, jiné Ily mimo, veliké údery se
rozlétávaly do Etřepin, z kterých měl Frantibek nyní svůj ie.t.

Jako kníle se válel v třpj-tivém fraku z rozličných d^ruhů
hlavě a mlá__až/
til ho těžkou flaškou od šé'.IIlpusu, a jiní se také Čir.ilfiFrantiEtřepin,někdo mu dokonce chvíli seděl či klečel

l&

šek myslil,že se mu chce vzljkat, ale přitom začal zvracet.
Ke konci z něj strhali rukavice, motýlek i košili,a spodky,
ty už v síni hostince, Frc..ntišek stačil ještě někomu plivnout do

tváře, těžkou slinu zvratků, ale nevedli v té tmě, komu do tváfe
naplil, zda to byla vůbec lidská bytost a ne něk6o, kdo trestá
svatokrádežné přijímání, neboi vfe, 1 to vzteklé trhání jeho ce

lého oblečení bylo prováděno rychle a mličky, tedy na vesnické
poměry až příliš odborně a odhodlaně.

A Fr&ntišek potom letěl vzduchem, rczhc-upali ho ve dveřích
hospody a vymrštili ho do trávy a ko:přiv příkopu. Fňi stál tam

tvrdě a se zábleskem v očích, jak taková celou vesnicí očekávaná
hvězdná kometa před.hodů, s bělostným zadkem, věštícím slávu hodd

skutečných. O toto vše ta mladistvá stlrka usilovala? Se svojími

diamantovými spodničkami ? Se svojí vůní a nevi^^ým chtíčem? Á

nebo vinným, z přítmí boršických sklepů pod vinohrady7 kde se pfi

milostné vině hS'be všude víno v EUdě, cl je z toho ro&houpaná

celá krajina ?

řrastif-ek si vče přesně nepamatovah, jen to, jEk ho ze
zrnatecych úvah Či mdlob vyrušilo opět mlno tmavého počíníní

tčch mstitelů bez zlbran: močili na nčj, i to prováděli mlčky

a urputně, a tíI;1 jekf.:i hůř, e když jejich kroky odezněly,posbírtl se se vším svým úsilím z přikopu, nebot ee bál, aby v tom

příkopě, s hrstmi borll cké hlíny ve vlasecr., bídLč nezafel .Jak
neVinud ctft místní, nepochopítelně rozbouřené krvt - která jek

příliv océánu vyplavuje nepctřebil^ mrvu. L trvno z oka svého.
be zakrváceným obličejem,v předklonu se Irantidek ciopotácel

k ztichlé budově hostince, těch několik kroků se mu zd.álo obtíž
ných jal: laze.rovi po probuzení z mrtvých, tle v rozbolav8lé hlavě
mu vne správně myslelo,jeko když vesmír po řetězové reahci výbu
chů rupernov ještě s většLu úsilím vsává Co EcCe cech z plic

samotného boha•
.frentitektedy :pozvedl

Evé

nahé tělo k oknu a otluiEnou

bradou cítil, jak rozbitým oknem prcuc.í z trnsvé r.ospody jE&tě

tene.;r.íky rozehřátý vzcuch: !)ochopil, že za té tečekané a :prudké
sriži:y utekl i hostinský z hospody, že si snad I'.ortičtí navzájem
vyřítili účty za mnoho trpkých let, je.ke bohové na Oljwpu před

vpócem křestanství do Recka,a že on st.In nemá odvahu vrátit se do
zčernahého sálu pro nijaký svůj svrřek. Snad c.by ho ta:1 ječtě

nezapíchli, náhodně pohozeným nožem, blyčtícím. se na podlaze -

- jdo Elza héroa.
lomalu se odvrátil od hoE:pody na náves, bezpochyby ho něk

do ze tmy sledoval, nezúčastněným a zvědavým okeu - podobně od
cházejí z peripetií řecké tra&écie už mrtví hrtinové a chór pla

ček jen bez mrknutí oka cleduj e, kdý má c:pUEt1 t svůj ktlný nlf-ek.

!fa nadu-mo řekl Auguste Rodin :při návštěvě ji žíní Moravy a při

pohledu na šuhaje; To je Bellača 1

Ale vším tímto se František nezabýval: Naštěstí měl v
paměti zákruty úvozové cesty.zařezávající se do svehu a vedoucí

hlavně z vesnice ven, do polí a luk. Touto cestou se potácel
nahý jak osekaný strom, n2hý, ale v lakýrkách,od jejichž špiček

se odráželo světlo letní moravské oblohy, kdy měsíc je v úplňku
a vzduch je vlaký jako kyprý loket,který nás neodbytně vystrkuje
z útulného $nu ven,do chladné reality života.
L František se potácel loákamiá. do buchlovic, připadal si

jake kráčející kmpanec - v té době chodily po brně kráčející
reklamy, které se jsko neforemné krabice prodíraly mézi lidmi,

a kdyby nějaká firma chtěla propa&ovat své vyhazovače,nenašla

by lepší kráčející kopanec, než jak ho představoval Prantišek
v té letní noci, kCy se af cezi hvězdný prach ciralc. vůně z
posečeného jetele a otavy.
?o celé té, více než bolestné chůzi, jakmile se František

přiblífil k Buchlovicím, tak se konečně rozvzlylaU, protože
zvracet se mu už nechtělo, a slzy čistí zrak. honec konců, šlo

se

I!lu

volně, jako kdyby poprvé skutečně šlapal po svém nevyda

řeném životě a cítil své flápance sám na sobě - aspoň ho na
včech těch ranách a boulích pfitom netížily žádné šaty.
Nahý -proEel cestou mezi zámeckým parkem a hřbitovem v

buchlovicích a mezi spícími c.omy - obyvatelé v mich tvrdě spali,
é:.Ž se C:ooům nadzvedávaly střechy _.§iorazil tak nepozorovaně k

hotelu. Počínalo svítat a v sám! hotelu už poklízela holka z cha

lup, z toho konce Euchlovic, kde byli všichni tak trochu praštěný;

jak Františka spatřila, počala ječet, a líp už pařimámu probudit

nemohla. Ta tc objevila na schodech v nočním čepci s krajk^ami a

vykřikla, při poiiledu na Iranti ška-. A František se kupodivu

W-

bec nestyděl, před těmc dvlma i před celým oploceným vesmírem,
jen cítil, !e je z té směsi věí bolesti a mládí nějak podivně

ztopořen,áne že to není nic nepatřičného, a vzbuzujícího údiv.
A paňmáma řekla, Proboha, ne to není nožné, Františku,

cos děláni Nic, odpověděl František, byl jMsem v EorĚicích na
hodech. Vždyt ty jEi modrý jak koniklec, řekla pmána a jak

příjemně překvapená botanička sestupována k Frc.ntifkcvi dolů po

schodech. V. síni rozžala petrolejl:u, a v jej ío světle se na sebe
Fr2ntišek -pořádně podíval,na to své zbité a náné tělo,a skuteč

ně, byl modrý jako koniklec. Je to kvítko, které voní ?
loje. sem, řekla pznm&lja a je.k František v té síni doposud

stál, nemohl se najednou rozhýbat, jako rněEÍc, který -při svém

rychlém letu vlastně stojí, protože se neumí otočit. P.le za pomoéi té holky z chalup ho pé:.mnáma j E.lrni dostrktla do separé, kde

jeĚtě secěli u karet někteří vytrvalí adj^unkti,a ti na jejich

příchod překvapeně zírali: j d: na vstup /..pollona,nahého boha slu
nečn.frio jasu, taŽEného v namodralém přísvitu svítání cvěma oble

čenými žena'Ili.
A Frantifkovi se ze vfeb.o začalé. točít blave,posadili ho
na židli a cio rozbitýc:h rtů mu vlili rum, bylo to, jako kdyf

polárního meóveán nakú o sp_í khl-ou n_ vlasy

-

eden

j

z

adju-ktů

áned běžel na pokoj pro fotografický aparát, a tek jak byl Fran

tišek nahý, tak ho ten přičinlivý c.rljurJ:t za pomoci dradrých na
cvoře Lotelu Záložna ofotogre.fovtl. A Cruzí adj^akti, kteří tam

Irer.tiška dostrkáni, s ním byli také zvěčněni, a ve skupině zna
lecky komentovali jeho modřiny v nenadálém rozbřesku dne, v něm!
Frrntisek vypadal jako utržená ošklivá lidská květina, která i
ve slané vodě - slz? - hned sinéVě uvadne.

2ia některými okny Hotelu se rozvlnily záclony a František
si uvědomoval, že jeho ncllota je víc než dvojznečná, jako kdy!

rytíř rozetne lásku a ty čva kUEy na sebe vezmou podotu smrti a
Oábla. A tancuj! a krouží cpolu: FrGntišek se s přibývejícíci

slunečními paprsky začÍil.al z toho bolestného kolotoče uvoiiio-

vat a počínsl viáět sám sebe z té druhé streaky, jak se to po,

šoku někdy etává9 Jako kdyf cestovatel přistane u neznámé pev
niny a potl-:i tam tá-rn sebe v přesné podobě, j ak vyps.c.tl před lety.

Když ho ze všech, stru. vyfotili, tak rady &djunktů vyústi

ly v uzávěr, že by k nf.r.cu. pá^áma měla zavolat lékáme, tle Fre.ntitek se unav€ně trir..il, protože mtl stréch z coktora,a e advoká

tů a sou.dú.. !'aTu2áma ovšem f:ou.hl1:o.sila s tím, že je nutné ty hrozné
modřiny pod nějakou pokrývám skrýt, ile vykoupat ho napřed musím,
řekla

Šám

vtem tem najednou krámu osptlým adj^čktům, Pořádně ho

un:ýt, vždyl: je celý od krve. á že její stuý opět nebyl na noc
doma, nanosile sama do škopku vlažné vody z kuchyně, přihřáté už
k snídaní a pak ho v separé, ocku.d Ee adjuakti vytrousili do_

svych posteli, všude

-

un !a.

Yoř:..av-jo mýd.lec mu i ptáčka unylá, i zadek a prdel, prostě

všechno, co na Ecbě mladý muf ffii, a irmtitkovi se z této další

nečekané péče hlava ještě víc točila. A spal potom v její měkké

posteli a o ničak nevěděl, tak slwce mu Cylc. J.. nezdálo se mu
o ničem, zvláště ne o tom, jak vypadtl.i nu.í clympij&tí vítězo
vé v Eelladě po řeckořúiském zápase.

Teprve po I:nohéni a důkladném zatřepámí otevřel po poledni
řrentišek oči,ahy zjistil, hrneš po jejich otevření, r.e ho tělo

bolí j cko hjatně rosřezu.á tlačeaka, která bud.e ó.ůkl^ámě sežvýkána psem, a to navíc zavilým bule.okem. k. pařillláma,:r:terá ho rtbudila,

mele už u poEtele připravené jeho &éty: poslal.a je na. Záložnu ze
Evé ložnice šafáika, když se o vrem ó.ozvědfla, a ačkoliv je měl

.rs.nti šek tun ne. statku v neladu naházené u postele, šafářka jako
vzorná msnželke je vy žehlila, pečlivě pos.-.láůala, takže když se do

nich František s obtížemi oblékl,za pomoci p^^árny,vypadal zaee
trochu k eTětu:jeko hotec vytažený z propaEti,kam ho strhla leTina.
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A kvetl všude pod oblekem, František,a ani to nešlo příliš

zastřít, a pe.ňmáma o to zastírání

nestála, protože měla ve

své ráznosti nyní s Františkem ty nejlepší úmysly.A František se
vymotável. ze schodů hotelu do připravené bryčky,

nevěděl jak,

tel víc po pamlti a proto,že čífníka zklamou nohy až naposled.

Jeli pak kočárem do liradiště, p^mmáma se k němu tiskla a

přitom jeftě zkušeně kočírovtla a koně uháněli dozrávajícím jarem
za Moravu k Hradišti

2.

pod letní modrou už oblohou írantišek všu

de po těle modře kvetl, do stále lepších a lepších odstínů modré

zeleně, jen oči mu ziřily jako pestíky a paňmáma se na něho usmí-

vtl&, protože prolil krev: je to směfulé, tle i muži jen v krvi o

své panictví přicházejí - lidová píseň o tom mnohé ví. A kdyby
byli Eebelepší v poEteli, pokud nepustí trochu červené, je to pa
nictví na tlch vidět, zřetelně - proto je poblíž Moravy Moravské

pole, kQe tolik krve už vyteklo - každá země má podobné pole pří
mo ve svém sousedství, protože když nepomůže pořádná hospodská

rvačka, má lidEká civilizace v záloze nějakou tu válku, vždy řád
ně řízenou a říznou, třeba s útoky na bajonet, aby mužům při tom

odklízení panictví nestál civilizační proud zase tak příliš v cestě.
A v Hradišti, v Uherském Hradišti vedla pwmáma Františka
1c okresnímu hejtmanovi, přímo z košatiny bryčky - patrně ji na

hejtmanství dobře znali, protože se tam s kdekým zdravila. L po
ohlášení vtrhla hned do hejtmanovy kanceláře a zakormiQlovtla s

Františkem do středu před hejtmanův psací stůl. Tam.
Okresní hejtman překvapeně mlčel a hleděl na ně přes cvikr,

Františak také mlčel, a teprve kd3rž ho p^rnáma začtla svlékat,došlo mu, že v Erně by se takové slávy nikdy nedožil, a že když je
hrdina uznávaným bojovníkem, m2jí žený plné právo odhtlovat jeho

tělo. Zvláště pokud žije a umí se tím zájmem potěšit.
Po vysvléknutí Framtiška se hejtman krátce a suše zasmál,
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Uf tomu rozumím, vybílili ti hospodu, Bedřiško, no to si dal.i

záležet, v té tvojí Záložně, z2vtipkova.l, Ale ne, přeruĚila #o
peň.máma, Jen mládence ze tenku jsec pustila do Boršic na hody,

pozvali ho tam, a tady vidíte výsledek. Je na Moravě bezpečno?
A okresní hejhen, jak si Františka zálibně prohlížel,jen usykával, Tj cle umíš v té nudě člověka potěšit,Bedřitko,nezlob ee,
ale to jsem sám ještě netiděl. Já pošlu pro manželku.

J.. byl teplý letní den, František stál nc..r..ý nG. tlustém ko

berci, z otevřeného okna se ozýval z náměstí krik vrabců, scho
vaných ve stromech u hejtmanst'\"í,z kláštera Frantltkánů klinl:.el

zvonek a manželka hejtmana, německy mluvící paní, kterou předem
varovali, že jde o pohled na nahého muže, o:pakové'J.a, oblečená ve

stylu přísné skotské seceEe, rleřan Gott,ma.jn got, a k Františko
vu pfekvapení se nechystala omdlít. Naopak, p::-i tom obhlížení

mladého těla od hlavy až k patám její oči vJPadaly také mladě,
jako když z krunýře hlad.ce naprasklé skořápky vykukuje veselé a

zvědavé kuře. Zřejmě i tento typ žen snese vždy víc, než to na
prvr:.í pohled vj^adá, takto uvažov2l František a stál tam před
těmi ušlechtilým zvědavci jak nahý Kristus, omylem prošlý modro-

tiskem, a navíc jeftě Qokopaný jako balon z footCallu.

Tak pane hejtmane, řekla peň.máma po se2nci, Za týden jsou
v horšících hody. A ty hody nebudou. J. -po celý rok nebudou v

lorlicích tancovačky - jistě mi rozumíte, proč váE o to žádám.
1:-0 když jinak nedáte, EedřiĚko, tak gut, richtig,o»dpověda
hejtman po krátké úvaze a poznamenal. si něco do papírů, proto!e

takto se chovají velcí páni v Evropě, od okresního hejtmana výš:

vždy ci nfco poznamenají za velikým psacím stolem, a obvčejní

lidé cítí, že bylo moudře a neodvolatelně rozhodnuto. Za ně.
Oblečený František obědval potom a p^rnámou v hotelu u Ze
leného stromu, a zsčíntlo mu chutnat, 1 kdy! musel pomalu žvýkat

a polykat: okusoval křehkou kůfičku husího stehýnka a viděl sám

sebe nahého na tom tlustém koberci, jak svléká sám ze vfech pří

tomných jedině tu okresní hejtm^iu, i když nebyla už nejmladší,
a sned právě proto. A v hlavě mu leželo, a nemohl to spláchnout
pivem, proč o něm řekl okresní hej tmm své ženě, když te.

a

e naň

dost vyned.ívela - absolvent gyňnasia fiE.gri1 Takto se o něm okres

ní hejtmcm vyjádřil a frwti2ek se teč. své společnice u stolu pteJ.,

Paňmámo,vy jste na hejtmanství řakla,že jsem absolvent cymnasia?
J.le to přece není pr&vda, hájil se iTantisek, trochu i hrdý

na svůj výuční list číšníka a paňmáma mu odpovědčia,J.le Františku,
jez a nemluv, dej si zd dva a nech se obsluhovat, sluší ti to. A

Frantisek j ecl za c.va

&

paňmáma ho jed.nu chvíli hladila pod stolem,

jen tak bříšky prstů po vztyčené hraně stehen.

J. v luchlovicích, v separé hotelu ZáložnE už na ně čektli

vyslanci z Eoršic, starosta a celé představenstvo obce, mluvili
už s okresem a přišli s prosíkem, či spíše dojeli na třech sels

kých bryčkách. Chtěli, aby lT.mtii:;ek podepsal, že se vzdává poli
cejního vyketfování celé té věci, té aféry, jcl: fú:a.li, týkající
se neštcstného výpraaku na slavných pf-edhodech v Eoršicích.
ile František s nimi mluvit nechtěl, když ještě všude cítil,

j a'.c ho zmlátili, e. paňmáma, ta s nimi teké mluvít nechtěla,dokud
na dřevo nevysázeli od.Ěkodné ve zlatě za fré:.k a 12.kýrky a bílé ru

kavice, a bolestné ve stříbře za tflo nezpůsobilé

lásce a k milo-

vání,či k pouhému chození.Aco je číšník bez chůze? Panákem.

Po vyplacení odškodného Františka navštívili v kuchyni, kde

dokvétal, e. s rozvláčnou omluvou ho upřímně- zvtli ne ty pravé ho

dy, začínEjící už v sobotu večer a trvající přes celou neděli. A
František jim předložené prohlášení 'tedy podepsal,zmodralými prsty,na zameštěném a předlouhém kuchyňském stole,když oápouštět je

tak sledké, zvláště, je-li člověk chudobný. Fak dokonce musí

odpouštět - v jemném mihotáni závanů ze skutečného zlata, a

byl by hloupý, kdyby tak nečinil.
A peňmáma dala Frmtifkovi nezbytné volno - vfak boršičtí
♦

jí zaplatili na celé dva dny náhradního číšníka - a poslalXa ho

ležet do postele, s tím, že za vyplacené peníze si koupí fraky
dva a ještě mu zbude na housle značky Cremona. A že se zachoval
j 2ko kavalír, j Eko svatý

11 oi s

z Gonzagy, jehož knížecí svátek

se už prodíral - stačilo se trochu předklonit - skrze červnové
dny, plné modré e červené ba.""Vy ze Z2čínajícího léta, ze vaech

těch posledních okvětních lístků,odlétajících do ztracena vzduchem.
Pod vší tou nezvyklou chválou zapomněl František na čas,

na to, že mu takto opět neznetelně hodiny červnového odpoledne
zmizely dřiv, než si jich ve svéc mládí mohl všimnout. Sel v

houstnoucím vzduchu zaplněném čárkami včel a odevšed z rozehřá

tých drobounkých tělíček hmyzu slyěel tikot - před hrůznou krizí
1 příroda krátí své dny, 1 kdyby to měly být ty nejdelší v roce.
ale co o tom František věděl, v onom červnu roku 1914 'l

Spokojeně, vzhledem k svému stavu se ubíral popráci už
utichlou návsí, k onomu nepříliš vzdálenému velkostatku,podvečer-

ní oblohou nad Buchlovicemi se rozžíhaly tiché blesky,jsko kdyby
olympské bohyně si jedna za dušnou Františka prohlížely, v dáli

padal ještě tichý déšl, jako v^azká rosa z jejich vlarů,d^rao uf
opuštěných a nehlazených vlasů - co smutku je v llltírající ideo

logii, kterou po staletí přežvykovala veliká říĚe: z Buchlovic-

kého !arního kostela nad prohlubní ve^^xce

se ozýval hlas

•zvonu, vy^vající k večernímu Anděl Páně.

Pod roztřesenýma nohama připadala Frentiškovi Bemě teple
zapdená, a vystupovala z ní pára jek ze spafených brembor,ro&-

mačkených děvešk^^ pfed prasečími chlíny, odevlíad se ozývalo
k^uňkání !ab, so^umrak se lehce kladl do pozlacených větví od

červ^ákl za pe.rkem vily Buchlovického z^mku, kde právě usedala
k večeři rodina říšského ministra hraběte Berchtolda - ten sou

mrak byl zamodralý j s.ke odstín Frentišltovy pleti pod řas^^ a
pod zadnicí.
A neslze vynechat, že jak šel František podél zdi zahrady

zámku, ř.la proti němu Stefinka Lanielove:, která nosívala květi

ny ze zahradnictví do Sctelu,a usmívala se naň,z dllky,aby jí
úsměv víc a víc hloupě tuhnul na rtech, kdyf se k Františkovi

přibližovala.A když se zblízka na Františka :pře:kvapeně zadívala,
jak na slimáka bez ulity, tak ji také s přiblblým úsměvem minul.

Než vstoupil František do hospodářské budovy velkostatku,
zvedl se vítr, omámený z vůně pokoseného sena, a František velmi
pomalu vystupoval do schodů,opíraje se o ohmatanou zed schodiště,

ša.tářka se otáčela v kuchyni,jak bylo jejím zvykem. A sama začala,
To jsem o vás slyšela Frentišku pěkné věci. A František těžce do

sedl na lavici vedle kamen a poděkoval, Děkuji vám &a ty šaty,jak
jste mě je poslala, ale, řekla ša!L^a, To je v pořádku. Nemáte
hlad, dodala, Ne, na jíé.lo nemám pomyšlení, odpověděl jí František,

kdy! pohlédl na její velké tělo,Já si jdu jen lehnout, dořekl.
A protel potácivě kuchyní, zavřel za sebou dvefe do loinice
a oblečený ne natáhl na neodestlanou postel.A na hodinu či dvě

snad usnul,nebo se propadl pod nepevný škraloup mrákot, pokud se
nad střechou neozvalo mocné zahřmění hromu,jako když někdo e oblak

spustí trojspfe!í z hlíny na náves, kde se po tom úderu zvedl
okamfitě prach. A opět z^ahřmělo a vítr vrazil do oteTřeného okna,

záclony se vyduly a šdářka vstoupila do ložnice,velice rychle
okna zavřela,dokonce stáhle i rolety,a v málem dokonelé tmě,pro-

svěcované blesky, opřela se o lenoch vysoké fidle u Frantlškovy

postele a řekla, Františku, já se tak bojím bouřky.

56

Ano?, odpověděl jí rozespale František a cítil v ústech

pachut p^rvní letní bouřky jako pachu\ ze včeho jídla, co za ten
den spořádal, a ze všech ran, co v noci obCržel, a šafáfka se
ho přitom ptala. RozEVÍtím, Františku, ano? Hromničku! Tak ne

vinné názvy věcí rozpřahují náruč: Ale ano, rozsvitte, odpověděl
jí František a šafářka z bachraté zásuvky pod prádelníkem vytEillla tlustou evíčku a zapálila její l:not, j e.ko 1:něžka, které za
bouře zná všechny od.pcvědi na Evé otázky.
i;ed střechou se hrom řadil za hromem, byla to opravdu po

řádná první 1-etní bouhe, kdy mraky ze sebe dští mízu ^vytaženou
ze stromů. Potok

Smraciavka se snad vyléval v lijáku ze břehů

a naplňoval údolí Buchlovic !;vým

zviáštním pachem - jako kdy!

se zpocená selka umývá po práci v malém le.voru a celý dto její

činnost na nose pocliuje.
A še.fářka se nad svíčkou snad modlila - a co dělají ženy

nad malým přítulným plar.ienem,když bouře rozechvívá zem? - něko

likrát se pokřižovala a pak šla a zastrčila rezantně tu zástrčku
na dveřích, až se měo. na bílen podkladě laku ze.bleskla jako sou

kromý blesk, přešla s hořící svící ke své posteli, postavila ji
na štíhlý noční stolek a v jejím mocném :plameni se začala

svlékat do naha.

Prsy měla velké a pokle:Elé s naběhlými oválnými bradavkemi a čerň klína jí sahala až k pupku. rukama e1 sáhla do vlasů

a přehodila si jejich mocný proud přes obličej, e v jejich mast

ném mlčení na Františka beze slova hleděla. Tmu roz!al další
předlouhý bleak, takfe Frantliek vše pfesně Viděl, jek v m^^e-

ziovém světle u !otograta, a při následujícím mocném zuhahřmění
se vrhla ěafářka k jeho posteli, s nárazem kolen poklekla k pe
lesti a přitiskla mu prudce hlavu ne. okopanou hnu!.

František zasykl bolestí a ona sténtla, Jé se tak bojím,
ach, Franci, já ^ím takový strach, a sevřela Františka v mocném

objetí jak takový neuměle oblečený rampouch, který umí vyklouz

nout

z šatů i s bolestí jiných, umí ji chlodivě vytrhnout z

jejich těla a přeměnit v pér-x, která stoupá ze zadků při horli

vém milování.
A ta fena sténala, Franci, ach,Fruici, já se t?k bojím,
a bouře pomalu přetékala přes s1tU.tek hromů a její tělo se chvělo

chladem,

a

něčím neurčitým, a František ležel sevřený v jejím

objetí jak obolavilý rampouch, bouře odcházela jak na chůdách,
aby už jen chvílemi otřásla zlověstně krajinou a ona se pod svý

mi vlasy chvěla chladem, E:.Ž otvírala -ústa, pak náhle vskočila
do Františkovy postele a přetáhla přes oba peřinu, to v[e s ne-

čekanýou mrštností vpádu, ale František toho přece jen vyufil
a obrátil se k ní ve chvíli uvolněného objetí zády.
Ona mu zajela ^akou do vlasů a zašeptala, Ty můj KryšpímIcu, ty můj svatej Isidorku, a. Frantifek

nedutal., jak se bal

dalších jejích pohybů, a pohybů jejího manžela a pohybů všech
mužů i žen v té rodné liše Slovácká, Eorňácka a širokého okolí
Velehradu. A proto!e Frantil:elt

nemukal, jen obolavflou bra

du si schovávtl do pokrčených klop svého saka, chytila jeho ^ruku

a po překonání krátkého vzepření, kterým se bránil, dala si ji
do rozkroku, takže Fré.llti šek přes bříška prstů vnímal ten tepl..v
a dokonale ze.vlhlý kartáč líní. A když

Ee

snažil svou

^ruku

z

těch stehen vytrhnout, zafepttla mu zezadu horce do ucha, il.e

Františku, co to děláš, v!dyi jsem ženská.
A nic už Františkovi nepomohlo, ztrácel dech v záplavě po

libků shora jako zelenomodrý vodník tonoucí v křídovém mofi, nic
mu nepomohlo, ani to, !e nespolupracoval při svém svlékání,
!e necítil nic ne! bolest pfi jejím rajtování po celém pohmožděném

tfle - podobně sekačka vlečená odhodlanou kobylou plnou síly
nerespektuje ani na okamllk modrá kvítka koniklece, ale pro-

jíMí rozs^al^al louk^ami poprvé,pod^uhé až natřikrát,posečená
otava klesá do Eapařené náruče země a ocsršad se zvedá tma.

Tek František po hodině- či po třech hodinách opět usnul,
za boleEti celého těla,v jehož modré b^^ě se její polibky ztrá
cely jak v moři malátném po bouři - a jeho slast byla vyvlečena

z jeho těla jako nit s prázdného ucha jehly až kamsi do ztracena^.
K ^ánu, když se náný Iranti šek krátce probudil a z^&édl

světlo svítání, rozcupované skrze stažené rolety,tak tedy k ránu,
v jejím nepil měkkém objetí ukojeného splaku, se mopem vlesd ia-

fářky poblíž svých úst, pohlédl Frentišek na svůj úd a zjistil,
žé ho má neuvěřitelně oteklý, j eko kdy! někáo odseklým stéblem
trávy nafoUkne žabáka 1 žábu k prasknutí, až se vznášejí jako mě

chýř bolesti nad hladinou a nemohou se potopit, při sebevětší ná
maze noh, pod hladinu vědomí.
František zavřel znechuceně oči, aby snad cvoji partnerku
pohledem neprobudil, a pochopil, že otekl celý on, tak bytostně,

jako muž, který v!dy ztlouetne, kdyE pochopí, že byl hned poprvé
a přitom navždy použitý - jako náboj, který neodvolatelně minul
cil, a ten, kdo mu dal smlr, bude zabit t odvetě, proto!e chtíč
svět
si tekto pfedstavu.je, kdyl si osedlá lidskou b^ost e neptá se
na její předběžný so^alas, co vlaEtně ze života odstrenit, a kam

uhodit s veškerou svoji silou.
Jakmile se potom František potřetí probudil, k jedenácté a
do plného dne, naštěstí v uf prázdné posteli, oblékl ee velmi

tiše do opět pečlivě poekládeného oblečení, tak, že by na něm

nikdo nepoznal chve.t nočního svlékání - s obdobným chvatem odzbro
jují feny svého anděla strážného, ve chTÍlích, kdyl pustá noc jim
^hrdlo svírá, al se mění celé v chltán. A Frantltiek ce ohlífel
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kolem sebe velmi tiše, jako gepard s myší před útěkem z domova,
proto!e ee bál, aby ěa!ářka, pohybující se snově v kuchyrj,, za

pootevřenými dvefmi, čárka, nechtěla i přes den.
V okamžlliku, kdy vyila na dvůr, prchl Frantiiek z té

správní budovy velkostatku a šel raději na Hotel, i když měl
jeitě to zasloužené volno. Ale p^^ma ho v šenku nechtěla, jen
si ho zkoumavi, prohlédla a sňala mu ze. saka několik dlo^uhých

mastných vlasů, Uprav se, Františku, řekla mu, A měj už konečně
rozum v hrsti. A ne někde jinde. V šer.ku tě nepotřebuji,a na co,
Ale jestli chceš, zajdi óo sklenÍků pro květiny, to patří také

k obsluze hostů, než bude oběd, a František šel.
Kdy! proklouzl hlavní bránou s okov^^mi pávy do zámeckého
pánnu, nějakým nově zaostřeným zrakem viděl velmi přesně,jek cizokrajné rostliny stojí hrdě pod předpolední sprškou z hadice

z^^adníka, jak se pcll tou vláhou chvějí jek štíhlé chov^anky z
penzionů, vědomé si finanční moci svých pap^eků a hrdé na to, fe
i v předpoledním slunci jsou orosené jak za r^mího vánku.

Ka konci parku, u skleníků potkal Frantifek Štefinku, šla

proti němu pod převislými stromy a nesla v n^áručí aspoň třicet
bělorůfových kara!iátů, jak nevěsta přestupující práh první
z*

lásky, ten vysoktý práh, přes který dívky přenáší vůně pošlapaných

květin a několik palčivých trnt, zapíchaných v pátěři
Kam jdeš, zeptala se Františka, tato dívka, jedna ze tficeti

mladých buchlovických !en a holek, zaměstnaných v zámeckém parku,
Kam jdeš, ptala se, a jako kdyby bláznivý cherub kousl Františka

do uší, tak se on sladce a nečekaně roztrnul, nad tím jejím přek
vapivým tykáním a nad tou ekvěloetí I která ji obklopovala j Ilko

s^hrnutá pláštěnka z malé, z^^adní duhy.
l.am jdu?, zeptal se František, sám překvapený tou otázkou
- na kddého mládence čeká v životě j ediná otázka, polo!ená
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větěinou v tu nejméně vhodnou chvíli - ale získá i při jejím

správném zodpovězeni výuění list? Lásky? h vstupenku do plno
hodnotného !ivota? Která se vydává v okamžiku zemětřesení a
rozestupující se země? A :František odpověděl: Kam jdu? Jdu pro

modré květiny,to řekl té Stefince,a ona řekla,Já ti je natrhám.

ill spolu do skleníků a tam, kde bylo plno jiných dívek,
a také plno pralesní vůně z rozmělněné hlíny, tam se itef'inka

při oářezávání květin dotýkala FrantiBka útlým oblým bokeo a

byla pružná při těch pohybech jak stonek koniklecc.
Nesla mu potom květiny v náručí a zdálo ee, že jí v těch
květinách v^yrč.stají ňadra, ale tak,jako by pxyl z pestík-O. byl

tím nejlepším pudrem pro dívčí plet, a přizpůsobovtle se pomalé
chůzi Frantiěkově tak dokonalým způsobem, že spolu stáli dlouho

při zadním východu z parku, a když Fre.ntišek položil ^aku na
kliku br^aky jako na pařát páva, zeptala se ho ta itefinka modře,

proto!e ne moudře, A co mi dáš za doprovod ?
Pusu, řekl jí Fr2nt1šek a kdy! ji políbil, rychle si uvědo
mil, jak je oteklý a kde všude, a že potopit se do něčeho beze

smyslu je cílem poráfky, a přitom je to žádoucnějlí,než kdokoliv

jiný chápe, a fe toto potápění beze smyslů profívají 1 veliké ří
še ve chvílích své únavy z nekončících vítězství, z těch, které
tjenom zvětiují skulinu v rakvi,obsypané kvítú z celého vesmíru.

Pusu, odpověděl rychle František, evým rozkousnutým ja2ykem,

. a když ji pol:Cbil,jí se zatemnily vlasy,políbil ji znovu a ona ho
k sobě stiskla, neuměle a přesto účinně, a mnohokrát mu pusu ople-

tila,

a!

František pocítil

plnou chul úplně spolknout tu veli

kou slinu bezpodmínečné kapitulace,al do dna,odlolil kytici do
■^falenku zídky, a šel doprovodit Ste!inku zpět, celým parkem.
V místě, kde snad ^úně květin měla svou kleuzuru, a kde se

ocitli,

přesni nevěděli jak, v tom cípu parku se posadili na

pěstěnou tráTU ve stínech stromO., tteti ji tam předtím po kole
nou T!dy vylínala, posadili se tam epolu do piEtěného pafitu pod

úkrytem větví těsně nad zemí, odkud nióěll jen na podlouhlé je
zírko, napájené vodou ze SmraSavky. Kdo viděl je, to nebylo pod

statné: Ste!inka. ulehla a dula si ruce za hlavu a Frantiiek
spatřil její orosené podpafdí, jako když se rozevře kulich vzác
né rostliny z rašelinišl, která je pfíjemně masofrevá.

Na jezírku nehnutě kotvila bělostní loSka ltladého hraběte
Eerchtolda a vedle ní se vyhřivul ve stéblech rlkosí,proráfejí-

cím nehnutou hladinu vody, plnohodnotný kctcuč elunce - a Stěfi
st^^a Františka k sobě, a slunce jí lefelo v hebkém ochmýřeném

krku, políbil ji a ona mu vjela ^rukou za uši a na týl, kde mu

prsty stláčela pořezanou kůži od střepin, a šeptala, Chceš si to
zkusit, já jsem to ještě nikdy neděltla.
Ne, nechci a

nemO.!u, myslil si Fraňtišek, tle usmíval

se a mlčel, a slina bezpodmínečné kapitulace mu u! vnikala s ci
zím jazykem do úst, mlčel, jclt ho ona tiskla k sobě a rozvírala

nohy, dlaní volné ^ruky ho chytila za půlku volné zadnice a nehty
mu zatínala do týlu, a co Frentiškovi zbývalo, než opět s bolestí

v eobě a v ní a s' ní se zdařile svíjet, s.s;,cň na pohled, na tom

pěstěném pažitu pod převislým stromem,nad ním! slunce krvácelo ja
ko zraňovaná pe.nna a zou!alý mla.dík,za sevřeného dechu poledne.
Ne, František nikdy netušil, !e takto lze smíchat mileneckou
krev, jako v řecké báji, v níi Evropa kousala býka do nozder. Je
sk^ryt buloucí osud kontinentu v milostných bájích? V původním zpě

vu?

tak Františkovi stékala někde pod šaty jeho a její krev, za

chůze, a kdyby nebyl mladým mužem zkoufeným před komisí z elegant

ního pohybu tak,aby hosté pfípadnou^bilest obsluhujícího nepomull,
nedokázal by František z toho parku

vyjít,odkud ho Stetinka

znoTU doprovúela k &adn! brance, aby ho tam Štipla do pale - snad
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na tom místě právě chyběla Františkovi poslední modřina, a on
jí tam měl zapotřebí, jako kdy! p^ana zapečetí dopis zkuiené
fenf, s mnoha díky za to,že i její fivot byl tak správně otevřen.
P^aňmáma Františkovi v šenku řekla, Tebe ale ta donesená

-

kytice zdrbla, nevím hochu, zda bych k tobě neměla přece jen za

volat doktora, ale raději ne, takhle se mi víc líbíš, a holka z
chalup u! mezitím dávala kvítka do váziček na stoly, adjunkškti
obědvali, najatý číěník se otáčel s talíři a p^amáma oElovila
mlčícího Františka, Nechceš zase usnout v mé posteli, ale líp ?

Jak líp, zeptal se František a někde v strnulých lýtkách

Ee mu rozechvívalo to nekonečné zděšení, které pravdivě mladí
muil cítí, ve vzáccych okamžicích - že je nutné i z milostných

bitev utíkat, a ne naopak, aby v tom víru ze zralých kopřiv ne

zašel mladý člověk dřív, než umře. Jelimánku, odpověděla mu paň-

má!Ila, Ty slimejši, a krytá markovací pokladnou mu tam hmátla
přes kelhoty,a.l František upřímně zaúpěl. a adj^unkti pozvedli hla

vy od talíN,Co je ti, zaĚeptala šé!ová,Vždyl se k tobě chovám

brilantně,ne,tak co.Ale já nemohu,paň.mé.mo, já skutečně nemohu.Nevím sice, co po mě chcete,ale já jsem úplně vyřízenej,jak automo-

b111sta,kdyl mu kola odpadnou,sténal František,Yěřte mi,p^^^o.

To se poddá, řekla mu paňmáma, Copak seš hrabě, abys mluvil
o automobilech? A vysouvala se z míst za pultem mulcovací poklad
ny a František jen zou!tli opakovtl,O:pravdu, šéfová, mně je špat
ně, skutečně je mně špatně. Tak to tedy v nepravý okamžik,klučino,
odpověděla.

mu ěé!ová a dodala,Hybaj. Nahoru a přede mnou - jen

se běl ptoě vyspinkat,dřív ze mě strach mít nemusíš,chudáčku, a
postrčila ho do ramene,buclatou pěstí,Jako matka gaučů z pampy.

A František ěel po echodech nahoru, do její ložnice, kde
byly obě postele vysoko zastlané,je.ko pomník,protože šé! si sňj
denní spánek odbýval někde jinde.A František zjistil,fe na dTefích
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není zevnitř žádná zástrčka, ani klíč netrčel v známku, a tak se
nevyEvlákl,naopak,vyplíŽil se zase z té voňavé ložnice ven,ses-

toupil ze schodl a ve vhodném oke.mžiku vyklouzl z Hotelu Záloma
jako záložní aspirant únikových mané^vru. Ven, do žáru popoledního
slunce,v němž se zkoušejí před premiérou podpisy pod kapitulační
srchy - s mlaií muži v uni!ormách ztrácejí sličnou sestru, smrt,
kter& nejlépe žhne při slávě umírání za vlast.

Frantitek se plížil tím nejvíc znaveným krokem číšníka ve

stínu zámecké ze.hrady, dotýkal se bříšky prstů parkové zdi, a až
za hřbitovem, Ea renesančním kostelíkem nad jámou plnou kostí z
dávno poh.fbených křeElanů po morové epidemii, tam si lehl na mez,
do huňaté trávy. Chvílemi zavíral oči, a chvílemi hleděl na vzdá
lené hranaté rysy Buchlovského hradu tam vysoko na kopci, na jeho

obranné obrysy utopené v záplavě lesů - domov, to je místo, kde

vaší obraně rozumějí.
il kdyf se František dost vyležel, zaslechl z blízké zeleně,

ne snad ráje, ale obyčejného venkovského zámeckého parku, jakési

výkřiky, rozdychtěné výkřiky, j^chž tónina mu byla známá.Neuměle
povstal a dobelhal se ke zdi, a viděl, v třaslavém světle beze

zbytku zaplněeych hodin po poledni, kdy pestíky se uvolňuj! z kvě
tin, jak z boční br^cky zdi :a parku vyběhla do zámeckého E^arad-

nictví Ste!inka a za ní bělel třináctiletý syn hraběte Eercbtolda
Zigi, křičící s dýčkou v ruce,Nám taky pusrle, hýr taky pusrle. A

Zi&1 dostihl Stefinku mezi hlávkami! salátu a povalil ji šikovně
na stočené rohofe u skleníku, a ona ho tam objala, smála se a
tiskla ho k sobě a líbala, jak pys^y

fauna odervená květina.

FrantiĚek se od té zdi odlepil, v dostatečné dálce a začal
se belhat pryč, doufal, že naposled, od toho pohledu - mnohdy je
pro j&a života roz^umnější přivírat oči 1 za plného dne, Frantiěek
se pl!lil kolem hfbitova zpět a stíny stromO. ze zámeckého p^cku

ho laskaly v jemně modré tváři, a kdyl míjel hlavní zámeckou
bránu, spatřil skrze vytepané pávy, jak tam po křupavém písku

příjezdové cesty chodí sem a tam, s kníf.kou v ruce, nejstarší

EerchtoldůV syn Alois, student práv a politických věd na nil.iversitě ve Vídni, e protoie ten znal česky a byl vždy slušný,

František prošel za ním pootevřenou branou a v stovkách propa

daných mincí ze strom-l ho oslovil, Nezlobte se,pane hrabě, hle

bude vás to stát peníze, váš bratr Zigi tam právě v z^aradnictví
znásilňuje divl:u,které byla moje, a on má přitom dýku 1
Cože, zeptal se ten překvapený mladý hrabě alois, ale nic,

odpověděl František u! znaveně, Běžte se tam jen podívat, dřív

než dojde k nejborfímu. A otočil se, František se u! otočil jako
měsíc, kterému se to napoprvé bezchybně povede a! po katastrofě
Země, kdy na ni vystrčí svou naprosto modrou zadní tváf,František

se otočil a šel po té příjezdové cectě ze zámeckého parku ven,aby
svoji chůzi ukončil až v Brně, v náruči maminčině, ale jen na neu

věřitelně krátkou chvilku, takže anii kolik Stetince zaplatili, ani

to se už nikdy nedozvěděl, 1 díky politice ministra ze.hraničí hra
běte Berchtolda, který mu umo^^l odjet, ze několik týdnů po odhr
nut! modré tváře !ivota v Buchlovicích,do Haliče Etfílet Rusy.
! neopakovala se tam jeho cesta z Euchlovic do Eoršic,z bodu

B do bodu B a zpět, bohudíky za to: zanedlouho mu tam Rusové rozpá
rali bajonetem podbřišek tak, že^^^racel evůj mladý fivot do pří
kopu, do povédlé trávy. ale přece jen - i díky těm dnům stráveným

v Buchlovicích v době, kdy se tam na z^cku málem rozhodovalo o osu
dech canopy a světa pro dvacáté století - díky Tšemu tomu přispěl

i Frantiěek, ^svým nepat^^ro přínosem a miaovolně, ie ztupil jeden

bajonet, k naprosté porálce Rusd v.ié dávné, ale pořádně zlé světo
vé válce,takle se od těch dob kddému takovému konfiiktu mimořádně

vybýbaj!,al &trácejí tváf a modré holubici míru přitom vypadává

ratolest ze zobáku, liebo je tomu naopek ?
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S t r a k on i c k ý
aneb Selhání

d u d á k

Tyl6v Strakonickf áudák saaíná rosprt.vou o mu&ioe. Muz1knnt.
kterl ee Ftrerí do mÓdy, vydělá prf ve světS píkné peníee, 1 kdyby

ttebr. na dudy•.Tím je uvedeno !;^&ndovo téma.s vydat se do cizi
ny, ztohG.tnout a vEÍt si Dorotku. JeJi otec mu ji totii odmítá dát,

ne proto, fe Švi::nda nesmá otce En1 matku, 6lá le •nemá krajíc jis
tého chlebae, ani jako "dont misarn,ý pacholek^. li&jný Trnka je Bku-

Ěený mul. Ví, fe l&ece ne#e poroučet a te écae od Svaudy neupus
tí. V erunomluvň hodnotí svou otcovskou sis&dovot-t z odstupu:" Bude
me tcic dlouho na moudrého hrái, doku, něJekou hloupost nevyvedeme."

Snad by s n!m tc.ny bylc. fee, zato ae Iv^udou ne. Věří. le hudbou
zínki tisíce. ;osleťních pochyb ho zbcv{ nt:.dpřirozená moc. Jeho mat
ka f.one.ve., kdyEi leeni pe.n!Ui, jel ea svoa lásku a

Z2i.

její plod pyká

v podobě poledhlce, necb.t.J.a sice dosud syna kYill mravnímu E<!.raví
zt'uttrna ^skouňet chudobu, ttta "Ylak dojata soufením milenod vypro-

td nt Blýeh &estmách, aby do jeho dud vkouzlily hlas pohádkové les
ní f!Ee, kterj by zahánil enutek, probouzel vesel!

g

zcbezpečovru.

odmlnu. Dárkyní připcjuji podaí^nku J^e.lc:tlle obó.srOYo.ný na evCj ná.e^tro &tJcleje, kouzlo ee &rul!. l"Yand.a ne"Y^si a odch.t.zí. Ro&nYa e1

nt ev, panovcicl Y7iádá prá^o syna doprováset a je ze to ochotrJi

cnéet lc.;lňí tregt - etát se diYou lenou. Protože jí není ciovoleno ř!dit eynol.,vy válnf, bude jeho ce8ta z...:ouškou a lekcí.

Svft je mtorný, file 1 alomyslnl učí tel. 1'é jedné s'trsnn nabíd
ne ptílefitozt k Yýdělku g aláYf, na druhé etruiě kolem toho navr-

f.í neře!i telné problémy. Ospllml umllec Je naiYni. Přijme aa msnaléra nu!ostudoY&ného pfílivnikz Voci^llcu, n-čři mu pokladnu & vetke-

rcu dtvrru a upadá pod .eho &l:ioubn/ Tll'Y. Aby to c:ramat1k pfetvedl,
přivede &a tYzandou do ciziny oaif-elou Dorotku. !a

&t

Tocilkovi ne

hodí do plina pro l!TdJ silem n& domOTl, na Švv.ndovl a koneckonad 1
nl'. sta.Tu jeho flnane!. lontlikt Trcholí, kdyl tY^and& u&draTÍ 11mut-
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z nou princ8znu a éOfJtane od n! nabídku k sňatku. Nechce sni ppdvéat Do
rotkn, il1l1 riskovct princeznin hnav. Jie^radf Ji by utekl. !o vlak ne-

uetlá jednůk prcio. ge s^ udiloeti vAli Jedna

fc truhou, jaťnt.knt.k proto

te- Vocilka Jo ve Et!-eliu. Loretka pronikne etc pi.láce, uby ca dovědiln
pravdu c pověstech, !e se princezna. n če^ůj Cud,k budou brit. Vocilka
zn p!-íto:nnceti r;vého pána označí d!Tku

&

JeJíbo prJ'Yodae zn blázny

a

dá Je odvé$t krilovekýu:.1 1:tráfez:1. hv^nda ae pfi t.o:a chOYá zcela _pa.tívnt, *;ako etrnulý"• Oilje, d je Loro^& oé'Ylečena. Vrhi. se za ni,
nebol cu ftttetce p\.1:ne

cilltu ob-viní

e

i'.-

vyletí te'brE.ld, fc ho do amrti nenr::jee •, Ve-

pekuiH teletvi, tle vlci &e proti jeho lepň.ťmu ,á do

slove. si,11:llou. Do e:álu vtrhne princezninn ůr&en,f na.pe.dnik s o&brojencl, v rtL?-ci pclácového pfevntu pošle tvandu do vEzem, pfípednl na

f.ibenlcl a Voc11.ku do vluti, Bby tam oz^r.állil, •ie ce tu etane u.ko-

'fou 1t.frou kdť.Smu, kdo se opovil! kroki e'9, do na.líich zemí za podob
ným cílt:tt oeráttt^.
r-rt,m.e.tik ge ene.i11 rujit pro Ív2ndovo jedná.ni poleh5uJ!cí okol
nosti, f.Je p!-efl^ je CeJmé, te hrciiina. ve zkoufce neobe;tál. Pokušen.!

ke.riécy r: ctr.tteh byly fiil?Jf:J&í nel lieka. Zachrání ee &ice
E. l'rccí se Com1, f.le trápí ee,

fiámuJe, a kd)'i ae

y

'9(,zení

ho1:potl etetká

J. Vocilkou, př1&$vá, !e na. en& Jeho ss.utku $• Yědomí srndys^ J. kc!yl
si nt. to \'zr,o:nenu - to cítím, le m03 il vot &a nic Di'stoJi - a te Je
nejlíp. kérl no prcblJu - nikčy bych Bi oči s blcvy vytr^hel. • Ler:pe-

rlt cvšem tím i;ná.ze pn,no zl obět Ú11k.le.d111. Vocllke. 'Yjsltch.ne vr,:,rávř!r.í o kouzelné moci dud, ktu&

etokoace 1 v{&enskou stril,

e chce je ukráat. Ros&.,1n:r r.ovéz c!rulk:y, cllYé le:ay, ar..j! u:úu do
konat. Pod ^^inkou Tjdllku vyláka3i duddák& o půlnoci na. popreilňtl,
kť.e

:t,j et! te:rných nil za.c.yne na tlla 1 na.z duli, nebuce-11 do lcu-

ropiní Tye-.oboaen čistou pc.nnou. KoanTa • pol^ti.dá o pomoc nevr,ti"fl! ge

Dcrottu.

ní.

tn

ji Tyaly&!, "fffecko dobře dop^adlae a lY6nda se

lfejpnc e.lo^emi •

O

na peká-

nec.b al c1fi^e~ ruce a nohy ti zulíbatxl Ty Jsi

erOj Btrálný duch, e dlle3 co dělej, tea ee od tebe nehnu. Stsret se

budu o tebe -[•• J Dneska jse:n doBtcl. za vyučenou - s ty zlofečené du
dy po'fť:túm do kom!nli.." :Dorotce to nestačí 1" Ze.hod Je raději, sbys je

neviděl, tl'by6 l'leuptidl use v pokušení. Já budu nn.ř.1 v.rclmoEt proai t,
eby tě udilr...la hnj ínim

- kus políčka mám tEié - • Švtlnia nn to při

stoupí:" Jdi 2;1 ke Yl:t3 vňudy, ty zpropa;:ený mtchu, beztoho vězí v to
bě detet gt1=-rých Sibl11 /řiod.í dud^l o ite:: - kolem se rnz.lchn& pro

nikavý ^rok./^
leitee esončila: P.rD'1ns. .prohlédl, kouzlo splnilo uvúj úSel a pře
stalo jßecblt, Vocilke. ukořlntU náastroj, který mu k r.iče!llu nebude,

Borziivu ve&me psnovniee n:s. milost a dovol! JÍ pečovat o eyne. & to
. ho je tc3 uf spclehnuti. Jenže proč? le -se ztekl divné :lW:iky? Vlze-

lo v uf z;.kutečnó de&et etri.rých Č.i.bld? Znčl v ni přece nejen cen o zhchntnat!, ale 1 mýtue rodné krjiny a praaen n<iost1. ,vyl to de.r, kte

rý •ymymlila e vn,roEÍle matka, n&olikrát pro uvé cítě trest^uf,
od něho mamino zanroo-vttl'iá rouháuf:s, e přesto 1 " nejtěf!'.i chvíli

Cemeani očdz.ná ochh.rár.kynl a Dorotčina inspirátorka. le by jej vě-

novnla s taj rúm výchovným úmyslem, aby si syn lló snadném :isku po-

p^ilil prsty? Text se o tom nezminuJt. la^^čuje naopek, le matka

ey-

novi důvlfoYala. Cst&tnS 1 n& oč^u-oY^ou pía^mlu se hrnje poctiYř a
ř námahou. Zvláfitnort &poč!Yá pou&e v tom, le

11

můfeČ do jin, deJmat,

e.f ti oči potečou - Tšů to z uf nevyde jmáti, co Já £ tďůe^. tTond.a

ee tedy znoYu prohfa!1la Eav! • komu YděSil

r.n. zázrfŮC, e. kleje na

něJ. Naplňuje krUhkrUho'fi echlma p!íbihu, ale xtrác! 'Yn1tf:n! logiku.

Jeho :=ou:eřeuf je pochybnáz obsahuje vedl^ kocoviny 1 výmluvu, neI

.

aprevedlnoet n sebe.klem. Vždy\ vr..cie. vů;:ec nebyla • dudách, e.le Jen

& Jen v muůknntOYi, který Je naTlétl & neunesl. Jeho celbáuf ee
di pochopit. Y.orilka, kter, s toho Typlfd, je cvÉsa bofk' jako

lcnld' ctnoet • nouse a tHko ee • uf dob^t- plný h^roonický 2-kord.
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.

FokoutelR ee o to čobovS oblíbená vídenuká pohÁdkovi komedie, kteri
hořkoct e. kocovl nu i;i.rnila nhovive.-vostí, porozU&ění^ h melancholickoo
akepeí a kterou Tyl znal n inscenove.l, /Jen pro erovnán!1 Autentickt

pohádka vy%nívá obvykle sceh: jinak. Její protLeonleta svět překoná

e zm.lte n _potoi?á r;e cvoLodně, hrdt a r^ ncvraeí, odkud l'Eefel./ Pd-

vodrí česká Craau\tick, tvorb! v roce 184 7 oi včcl: ukllds..la povin:ioet
sy^bclic.kébo, petetiokóno

&

opUxlt-tického úvěrus

ffRostvas Jskoí novi nu-oztey den

Tg;-ntó £ lůna tMlnéno ae vine c
fci:I 1 vám

ted.

nuvý 11vot kyne

*

.Včrnou láskou n..:vi,y obleven.6
Nešlo totif jen o náleneaký pár, u.e také o konctttuující 5e

národní kolekti-v, kteri úspčSn! intecro-vtl problc:atického jecince.

nio o po&rání• 'to £ e má aueleíroY&t a žít ve vytčených meních. Hlec,
ktErl pochází z nevycvrUených a neovludaxelných zdrojd, mile být

nebezpečný privě tím, te je krásný a účinnýnný. ^x«i:jtxm^ad1wrfakl:lhtx
Zneufívají ho podvodn!ci a %li euchové. KárlěJi se ho Jednou providy
&btvit: •provodit jeJ ze gv{ta.

Pointa StrEkcn1eké:io dudáka náalekem toho zřetelná odstáná od

pfibl;hu. Irca:&tik jako by pozapomněl, co řekl předtím. Vytvořil
čloYčke. příliš žlYého, který by nedostatečně iluctrovt.l. ideovou

einfrn1c1.

a

JJrotoie v předrevolučním epolečeruikéa zá;>t:&e n&

ní

zá-

leltlo víc, mueel cpi&ovatel svého hrdinu opustit a &Epřít. Selha
li ood v podobná &1tuac1. Jenle Jeden mil & toho nýčitky rvě<!omí,

kdeůto

pro&rciov, U:doetiuůinění. Polemika o ch.trclcter čeé-

kfho člov&kei. e. ámllce, awa-ytá ve náa, :iech\čnč zasakuj e iného auto

ra.
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niha, o které se mluví
K

V

„ bvn:frt.-nm

'p^rod^^l

na eebe

®čne upoz^ornf na prvd pooloc1 n^^pa^d= kniha, tteri oa ko.pC>ei\U

e^tone C1J::fl1 j:Ec l-llcl^ bectosll^^ß. ^en.1!!: ja to ve-reln-ě T!,illáier.o. •
'í p^&frerJrí

dobi; se to tf-t:é ^novely J^azq ^^^^kov, r::1wtalt ***-^qte
^^^ct,

o ní? se mluTl 5sl:o o nfče: cim^á^^^ Tytla t edici

ilideH e n^^ lalkll will^kfeb

!tori je

1U •^.o?rc. V ruoe l57f. a? ta e&.ltorko.

&u.z-idol. vy^^ut. p!-í-

^^^k pro d.ťvey r::rdt

doh*o risp^úf p*.!b^t ut\'yh^o&i3ící OT00;2; z rámce

paao

?^6:lN,

jen!!: m'! stejně jako óetekU^» cTá nep^^Üte^l.Jl-' praTid^ Ea eriještě ^6 ^^hy& 'et^lletiet pro štitlltt a

scCYatelčini kanti

r.lS^» rovntt'- d!^čt r^^t. a Cy Cha

a r. lS7^, V)'PNYW pro děti

od pěti let.

'

!ia ~e.emes^^. llvoou n.tn a.r,oa.U ^^d m^ši takt: text bsl capcM

v r.19719 ale vy-lel a! po deeett le^^h — l^oni. B&Ttc m^eela ^&to
pOT89bl9m T0-

doprov^odit r^^ce dere^^^^

::.oon^ro!cz,

oč "ler.tn6 jde, t^otl.!

bOP^n na k^^l.

t5e$t!tú to op-ravdu n^tf

plece nejde o m.c.

tta ao tedy kniha

a,c zab^^^ ^ne.tlra4at.eloké

£ťtlaa:4n bade

knka!dfe kdo ba.49 alfrGat at.,^é

o:ln&,

t1ck6

^paa!J U eeuaM ^fcalenf t^^fcb e^£et:eruit.'fch c&rott. Ale Gtejů

t

nt n^ajde u^^cj^^ Uterérct
waileck4

at3la

^^^vejíol p^eu&e roo-

ty. rsemeetr Uectě J • pi^h ve

^leb.68^.ném

a ll^H ho T^^^iC^Una l^rcnie a Nbeir^^e, lo^^e

k

•^te ^snaha o obr^raé

^caiel9a pMra.tánta, jinde

nace! je.káni b^tad1ckť AOt^ lů.u.Al • &4y^^ 1;Clsm to ale žádn'
esktlokis heta7, 1 k^! ^.nltt.
llě ^ho1no^tnil0o

g

al"^eaol

tlf 11 ter....z-

^STůJ ^tbai ^vy;rtTl mladl&"á ačlte^lka a dialo

3^Dm p^^^onf.n:, !tkOTBV® a llld4e^okfa

almimfoh proet!'9d^ •^^^ 4fr

hOY^^oet

^Jl»^nn6 tel^hj aosla pfLl.ro^&Ui
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2

oe^A •bilzvm rez^m ^^hy k

•

^&l.a44 pneroa. J^Wad

^k

etyl 1:ttiby &!^poY!d' ^J!Wlětll9 Yypl^.tri

• niho jnko jeho p"lrocect *^Jrcr.".

£1 aaci,ala kr^c. pfedüYiiiK til!.^ '-9 objniiln n *1>f 11&tíl.e®ck7 •,-

T:9 a p!-i^Měr.<f preba^pcl^taoati^ 4'^^^ T^§eobo^I

j ej!a p£n^;:r•••► (05T&&epOJ"^ ■ bě^^B

i-r^^Éeťt,

^s.Ud! ee aáp,e«d.cbi:r. ^ma].oc,ě§l;áctv^^ 30A dobOT&

!ť.Jm, by byl& p^^á !ráze. /De tč^to sou^lzloFt! d— kn.^n 4o^^w,
oO lze IJOCbo_ppit, o^^oo mé préTO ne ka..nclt dorclebi proe^^d^ek/
Tato áewová ctr^&a by

na

Jen ^^^la ypoietc.1D., uip^ěli b^^m

" ftf4)och0p1U ^£1 W^SDD:.11 P*

^^yt do y^^rodě^.n.ťhc oi:sta^& V^^£ Pf-13 !^dt bn-4 po abeo-

1'lt^ia \'^dt, štoly z r^^y uUUlka /na

li^^wěko 4'1

^vítá c.ij&k na^^t. M:sá pro ti byt, kolegvně ve eboiu k 111
^^réftjl odetllp a Yi.Lbec ,t nep^CIÚhajt, ^pak meť bydlet Te A^^^>

oe v e^^dstTt

kt^i 31 !^pelmj1* Zvlišti on. bj9alf čiil-

c!k^ nyní dustc^jrt.tk. ^e vý^^ez eccialletlcbiCh c^sti. bdllost a

oslzalltoot

!ed^Q€;1.^^ ^COT^icka &aě^^ OY^n e

^llOdlania a ^^e bit

k^^44^t:m. fUllt • ao&B^^111

úea^dasl a ^Ae6at ee a^tebat

ehchem^ 1äaf!ly ae Tileejí

t

^risk Hmf:t ^kra-

Bez Uto

bUtč. !l)

07

^ana4 nebilo

r.a-Mt znc^ a lip, r.m^^cJ1. nori! je, Fe

t

cl',

07

bliti — dcel.OTa. a t1o

p!^^e — DkOl1ef oel§ uM tol^^ !1vot. ZlCEila ee a z^^tila neJ^t1
•še^cbny ^^^^^ckl 1^1.u^,
lu.plAi ••

j dt^oůoH ^Aadl31, !a ee 4' !1t ae^^

tll poana„ a a kte:r-og. ee a^f a lo stc-

to^dt. lo ^^cd.la^d ^partcG op^^ez
ttalto boP^tei e^l.OTyi

•••.to,

llem

•• j

pf-!b lb
fL^^N

41.te, $• J^uoa Tě&i • op^rnjteť ^U.bi, to am!al.4 n^^a.i^abt al,

& pe —• p!-lJcllt lllkdo lepit a

^DOll4F^2š4

Ka.a, • f 1ot. f 117 k t^nto

Ae! J^ ■;••••
T^^tay ep1ao41c,.
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V^ecllJ. YrpraYf^Ä _. pf-eoe IBIJBl pro eeb^T^.1, •dá ae

kf

dy^ !e jí ^nechybf cebevé!^or:i! 31.111 p*e^koná ^nn^&!,rJ, je'- do jieté Id117 a:.ud oče.kfYat. i f!1-entc je to to ukonl!Bn.t scel.a cr^,;anické a nG tré,
^^U p!-1.bi.h doatat OTúl mral.
chtil.a •rcb^t’ /j^Jí yg'^^/ do tono-

by ee

b^

tc ^^^tsta, &le nnedo,ol! jť to jej! pOY^aha a jeji pf'edetaTy o t(ru,
r,117chlatr

jat Ht &ůgtcjnt, l.9fi^tnl & n-d>^odAi.

by ji aci o:ač.1.l Ba:.

nectani^4ar^^ o^&^DOfJt a l'.IBvic d.U"icil.A!t bě?..ně ae o ^^'1Yfch llóech

fLká^ ,e

•. Zsččtr^icí utJ.telka llQJÚ pr^rtě ^aná

i-ti^etca. je! ..

ae neb^rid abam. ono Aa ně

p?b^^ch1t,

o^pak Átoa'!. ^-Chce je •^rozbaipst jak.o nan*t •^ww. Bi je •^y^let*,
tj. ddt m

w

podcba ne, a{^ sbae.vit $• 3^^ r,!'iz^^oett, str^^

lcem!tl, fclěe a škole chce vUsvsoat &!sto ka'-4cd^nost1 evite^W

^nc^^^ch Ul. Pr-oto sl T^rav^ěmca ^am,ali

'Y a&^^cb pf-ťpod^ch proete ua'W'Mdolěila & h^lou.^^t1 a

nnebo

,• pra!d mot^^ol, takfe k r.ť ch^

c^&csatt. C^^ejal na^.
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•^

n&toa:t a1 Ye

U

ES"ftch s^^
^-hrltt, ktarm bJ p^ohnnle

š^kola • n^&t^l dát, ^trfali w

•^to

^rá a^U

oo! pFi^ridf j^í ě^^f

Aa aat^etrfan ^lak lokál.at, kt^^ ei 4^a

aby $•

„ ttf

teli s míe^trda

k sběeilooti.

fchá*^^

ne. al^

oo > •horš.ťho.ťho ^ona ne

ktaey ppú

je%

c.tt.

kupodltlť č^rede

uk4mSt a 114 i Aldl -.tcrltai. Cil •• j- :t1lo&C:1^^ v&děl^anf & o.l1-

tellca ke •v^n úáuvo sJi&\aje, &
padMJOTi

n

cU

n^p?!e1u.^P8'- 1

.1171 n^ean^w to
f^GZ"U-1

r^rue,

t

al« 1 v toahle

ttt na -.1^1.tmtn6 úorm. oo2
CTlem jelit:: kole^ta
tato proYckaca 'f'^kk d^edlle Ipatni, a to pro obl st:n
t.d1'9l ^Dol.j

alstnl

ale

^w^ujlcl ho a leF^^to&o

al ato to lle^.s.Mttko
d

119Ju

v^neo« li^^obé!n&Jš1

&aěalo •• ttola*

kolegylll vPel.e

}i

na c^CT/ prtmltl^

ooe&efr1111 pf-1 n^^eh a^ia.-

^w^t.n1cb pFll^dlto^^^al J.eam^Ud $• na ^m
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nat^cuD:ori — ^aapt1

d.et^ence a

j«

4

^celf uUtol^W sbor — v^DOa!'i. Uf J1 naemh ^MJlt ^ani
f'e41tel, >=t^^ oa k 111 j^lr1alc cbomri ^takf"Lk^io ?^M"ni. Z pelf'^1'7

l^knoat ee aepcm k nlac^oaia., cbl!!! n a ltolegOll

d^olml OYIu

"^alnnt1m,1 !-el:d. ee ^^^'

nozjiat!, !e zo.

J^d a!

U„

no podl.letl a utépt
'-al ^nad pob.f-ben^ci ^aabloemi t alkoh^A, •r
(Po křiklavém_joeda čotdckém průšvih u. s nevynhnvHtgl ným. Cikáner
ráběrle " kilitle ;•.'••• ■ f ůau^e '
a cb-4-.uN&e 11 J nn^á, a

ne ^'8k3'’ pai&p^w,ob1t. Ludo ucit j^i.D.ak,

Tedlltá. !)éU ji pec.hop! p01;diii,

t

bade

pf'(s&d, ^^^4. ale ep^^

clospllocti. J.

— vytoapť

se ^^eh trstil.tl dítětem;. O:tjí^í za xfu. JehGž by s.r^ mObla
ces^» je cniellnifla.

Ta\,

Toto múilněd 3e v^yn-chol^GtWS 4ilefit^& l!!ot1& 1 ^spt,claee.

obiat

h^rosba cú«<lll. f mst.l!lm ee

Io celt p!'"tbi'.h n t^»

^trattorlsta a ^&anecb4 •jako baodka: llAa^tw ltetet a po41YACll
útTac.iib.o čl.o-.£&: •rollbta mi Tš^eei. prdel^ /atr. 144/. tř!s^tat po
..
aall
sá^a ;}• padstávc^rina. Těeně opl^1l.§m1
To3^it;r
•^^•I

"8!-'

QČ1 'tell.ka ohro^!u.lf a
etopovMd

Ač1

v noci d

a at tal-.n k ae^&rl^f.1111.

ff1

cestách 4a:ul 3e dt^Vka romff n&cll^krit a'8kov^fe
sa n«se!. Jtaz&a.f f-ea^c.tk

ny, co g1 chU3.ť Tybret

li^chotí a sU'ridl 31

!^sto

ao

}t

ltl^aol

^ch tcJc^mfch

t^cie^kQio náci^cio^ht

oc1ppoYÍ4'

aletvf 41ich^^^, ,.! l:loTiin nelc,rol.f tit

^Pffla.

Je^dJ:llat prctS. n^M. p,^rcědč-ren!. UUtetka iirní

dalcilho utl

•&• ^tf>!cL a k

!'1 Ji ^^ne p-fudevl!m t^caha Tyro^'ftlllt • • .n^rnúfa liTot^n!a k^^ee,

cJ. •laat.ni nltllt. !a 3^f

• 31.af& ^nuc^tó aa !lTOt.

poatc, Je pnnillt, re,lni.111 a !• bj tea,

an

••^^•t*

1 etekt1YAijl!,

^en.fo pro6 11^cf ^Takn^±.lo kon.^^tacl n^ea\!e CJT.lea ^A84P&^enf

l^

pa tz,pi^ poT^^oatf
!eaanf & bade
,j

•bft • r-.at% bo3^^t proti

rum^a4mtelll'- 11&

ee'^4aal& aCJ.te14 &allj^

-la

(" *

h41tal^

n

n,Pt o^l^eotJ, al:17

p!-1trttbnoat pM ntt4otal^ei:foh "f1reetoll fl

73

•^obla etate&AI opll
Kol^^&JAI a1

5

^ej^^'

taJal

pro ••b^ 4^od, YA1o081> namě pPedati-

•• • pf^4e^th-at

c

d, ^skritka

■pol^MDOat potr:,tcn1 k p^&declú.t.

s .rd? sdit^&d d!Y^&a uteče•

el.^crt7i T,PruTí^^ neJe!l!^ aletečko ’a^^wpe jako

noc.' i

strati osoboc.2^^ ti.—l£U, po41ehu, c to pomlrAě richle a

ale

^snadno. ChOYá •• 3&Jco by šlo o cltoTf ^^, oett.Tl^^ute^lat roSlll:.OTě,
satteoo by phce měl.a aoblllzOYat YS.ehn,- rael^^^í síly a vyro^

Aat aa c tim prT.nim Sirctrlá ne^^^^u Ukazr.Je se Ttalt, e

^b-

dS^nka ae n^^ eh opf-!t. liemi žád..noo. p^datavv.., jak dil, iim,

14,g1 . bučggcnortl. kteey

„ tnkt'Jtch p!-ťpa4ech 3eJá b^^^ pf-e4chůón^llh ae bít u

cab:!&!Yalo uče.rd .rdstorie^kttho

n11.doaoblltho, &a Atjaktu visi lepší, no!-lYijs4 ^^rol.11! a ml
Aillf epcleěncott. Jej ! odpor

Wa eOCl^&lfmto.

e'8^ J

Yakrltm apU

Izurt^&tlT.rd ^^toe zlidt, ^kkri al Y!dj^ol;J T^yuůri U„ot lept!, ne?

j^ý ,i po^^^^ doba, 4e .rd! Ta^tillpll^ Ví joc., & ae •
noc.i ■ to antf-1t, !• • i^mwd na

!lTt^^, o ni!

y

b^»

ataT^

pist p^nal t olnovlt op^v4DY cr

s!"e,■ i sl7l^la Jako o ^».rd,

lekc{cb z

•• Ušť stan, odíšlal ■polečoc.et o4 AOfft nedhllo TybGjO"lani. Ee^^í.
h

j^jt

^•4'itr

je Tlaatni Te sy4 po4BBtatl k^ďUktlm en.1 praYdcu e

jeho! 4^'-non pPerieU

p,-!1ta1Ao..U!,

ho jetlJIO^^Yoe. X^aAe aUt^all:.a

jcm praYdlYl,

d

kaM,-

aloc. ^^^ak7 fr&Tlll. j.ji a^^tQ

tato pn.-.da j^

abatrat^W a

.aea,

ae pcu.:!!ít

V 4aa.^ •Pol.e^eao.ti — bil by to j^j! konec. 1roto ma1sí aUt-o rozdrti••—

V^

atereotypia a

th Cil popiojl\, v. e^ri.ra m081. Typrl1^&4ninfa

o !1to^W oprav40Toet md 11«byt.Ai po4lehnCilt

a^ale llllecht^ili J.ntol.e^ktú^lka
f cl ▼ ti&, ehví-

lfflr.^b.6 "ilJ ^anel7 •lat
U ••H^lla 0081. nld 401.«Ut^flao. JilaT!

ota

Yrl'-^ha#

pF^o^

o •ytoi se o^lJJ>

o fale^^ na41j1, !• po d^ to blltt lepit, !• na^^^

ll4^attf ep^rsr^QlY^.. ^araT^Dlho a •0&14r'&o. A to a.! :
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f

^^^oaU.

bllialto k poc^naat, f ... t4 n^ehDa.t,

U^neU. p!-ú^^

11wU, zbab6letT!, eobecM., po^^teeM a &Lteha.prú4notJ, 4'f!

m

Jen obra.zni dá f"ie1 caloaiiUc^wť ae a.1e Aeuint. li4.cca. at!-t40li do:

lkol^en!& ... AelYě!ečtljA! a Tlar.-

fivotnt

a sr-!s:ent,

nt ,ed1A6 -videekě mtioto4t atd. J:ataatr^o.ta alallfk' aUt^elkz Amí ted;

jcm

e

m.noha i,ori!ek prctecta,!c!ho m1'1t. Je:t. drtlToat apo-

ti.,, • h^btiré deai^lu.d. s p-ozr:11:sí. ?• ellbo^T&At f'!še ntbody $• aai

$ta5 d. n^louT^w úti-

nedoG&.*itelzui, ^e je to^^ •cdTlki alibi^,

*0 p'-"ed dmi le Aěoo lepšího. Ol':1te^íh ptd $• ttn@£2...-X^fa
... N^inc"t naděl^, h lse 114atca appcl.e^č.Coat m'lt'I^Al a ^U.turAi po-

^Tm'9t p^owion KOdl.OA

'-"'411.

b k^^^H by Jltlde doo^búela

hrd!nicka p^^ill • d^lcwlO, uryc^hlilo ea^loabto

„ ffOll K^mttětloa..

^^tokoa podobai ert:rru.loct1 a p'-" !se1U1oaU.

na!OTal^ TfbaTila a« e1 , ^e4.r:.a lil iJ-.

Xdy! j ees o Semea^rc. !1^

aejí!aa911 eccvialoat. Ja poetka )0. let /uta!^w k dnella& $•

kont^^ T ;^cbn.n1ě!,

to tedy 11! půl stoletV oe do po4obd
<

Jmt^ ns Jt:^lilvě, dos^tal ne. e^K prvn! it&c1

ua^tel. J1MJ1EO^&

ae Josef toc^m.ret a a&enecbal po aobi aDrollt ^^^^&od^eh p^rós.

<^/1:alendif • cis! •• chnce3.f listy. ^tnoe
^lilcl.

t

t

«lacle tapadlf Tlao-

I konce nlta a n^ukUN

poel^^ch letlteh T7!la

drabncc^til l on byl po4cbnf AN^M.^f a 4Uici^ť oaob:ioct j—c
hrdinka 3emes^^ !lTota, pr^rokOT^alo ho e:r^oal sac^tal, okolf a on

!-!k^alo •ératea les b^^geala^ —

tet, provoko^^ Je — inhdy n
epoluob&lnC. ao "'"•

•^tra.Illd ©bT^lnin1^ prokl.!Ael. "ko-

f.1etnielcé ea.lomi<ť\ict-riS o1t11 • • U -,.telaoatl l^A •ohnila, opo-

^^nf a ho'-"kost^. tTpt,.1

tlifDOhl, k^b^.U, 4^^l 4^lwl:, Aad-

drn kou'-"11 a byl po^41.f
Vleobn7

•—a,^

^^7 aa ^^erkalóaa.

teho.,1.f a AJllljaí ap;ol^eboaU m Stefka pM^^

J^ ate^^ .Jea!e ^&ti t- byla a^Aeanoal k^1t^^.U^tf ^role-^14 ^w14lt^.^et, s,NU df a^X ase^^lte^^
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h-! l^ to epol^^^rt Mcl&UiUstí a proti.. A! atoJf — k4o?
taizela bf4a a n^

leb^w ůadal 111telfftati^lka odi^^^aS.

^stnaeato^^et, lidi !1jí v doetato, ale sl\s^£o " 1dCh

-YM,

4ůt111o a uTá4tilo

t

&outalattt. c.c Tlak měl '•Im Tel.kOll

^T§h^odu& jnko )'-^^aS.ata Jě?:11

t

sťtr^Jší dokon^ŮOllt best!-!daS. a apra-

oo

'ffdll"Yě un^pof-ai-ianoa apol^učnoet. Radšeni-Tclal; •Ia^^

D!rtff — 1W-

.nit1r11m fijet • V tom mw. p^eí na!š! :tlad^^011 hrd.l.nkoa Týhodi.. ltil of

se opírat, byl pfe^svMSon,

e-pclečnoart l.se p^menit k lept1ml., po-

a^^hoon t ji n.e4'en hospod.f!amry, al^ 1 araTn&, a on

Th, co j

pro t.o dil'

jeho c11,oh, !e ttm p?1bU!u.J^ de ^»tefn& lldsk6
.

nobo4y.

Baše ped^ego^a JU&á, v co by Tě!-lla,

by ee opf-ela. Jej!

fftoá 'fire l^^i budmem^^tí P'"ed a! .nmť, Napektln
ti ll&bbLz^é -.^» &fa,ci neb^ro W&i, protoh n Typrásd1111.y a

na p01111m4

n a

re^aa har111.

Je pro a1 A.,.

so^é 17t^Xt at ^1 té ^£lecm\o,,ací a1a1al Aijakf .nat.oaobnl c!l a
po^^toont nobě 1 114na ^perepputtl^ bliž!c1Ao ae 14eéln^^ pm'áďm
Yěof lide]cfch. llns^la

ze alllsj^0ftn6, al^ •W^ nept'lehúejtc!

•tt§e r,c:t,^o4y • pl.AiS

r^^t:fa iln^^^ Rísto tmo

epo^^^^le líllaaasnt,

w-ef ISlloYll OY1441

1:a?df wtab a • 11fm " rep^rod^Mjf ty lldů4 •lutoostt, l^! kdy)'td.

4ri!d11y Josefa Zon^^fe a l«5

Semestru. 'i^ota.eeld
■trto '^Tt.r,

n 3*-tl 4^1.oa.h' ^oeeta.

se

Ale u.! ee na nl y^lel.a.:

„ 4^^^ejšf apol^^oat bcl4cnonost1 ^uť dolít k

rocnfnf, h M^mtlčaloat
bn

ar,!U ^nůl mlod om

21Tot-. o aS.! aa^Aj-, '9 Yto^ zllpa^a

^koAae» T 'trlal, k-teri l^ sa:.fa^ Ita oao1.scf&, ne! ^mů.a

mlnnlost, pot^'baj^ Jc naj!t s^obcllo nat^ A^^et^a, kt^erf

^ph^oad •nlet o

bo!J:^S lcc!;JI a-,,1^obút, acplnt pro nl
►ý^ua <■< /

Afffa eltmh^ . .. f

a nita

de 1t &lnika a k am,-lŘ

!1^^u
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Milan Jungmann

Ne p ř í tel z Atl a nt i d y
aneb
podnětné dodatky k protokolům ze shromáždění sionských mudrců od A.Pludka
\

.

Zesloužilf mp.ělec Alexej Pludek je autor pi^ln$r Po románech
Vabank, Feraéntv p!eař, Mdce velkjch r6d!d, aeaký král Karel
přichází s delěím obj^mým spisem Nepfítel z AÍ^*ktidy.
P!-iznévt.m, že jsem v sobě - ztejmě pod dojmem překvapiVJfch
odhalení, jež ve svém Vsbarku sutor učinil /udtiloeti roku ěe-des&tého oemého u nás jsou v podstiltš výsledkem inteleřtuélskosionietickťho kom.plotu/ - nedokázal dlouho najít dosti odhodlání,abych otevřel některou z jeho delších knih. Přesto jsem se
pokusil přečíst táměř pět set stran jeho posléCmího románu 8
potřebnou trpělivostí a bez příliěn4 předpojatosti. Je-pravda, _
že jisté potíže mi zpočátku činilo určit !ánr knihy_a tak lé
pe nahlédnout eotorO.v záměr. Chtěl asioužilý umělec napsat .
*
. .
/
sci.fi? Je pravda, že zočátku až zavalujé čtenáře mno!stvím de
tailů z etlentidské civilizece,kultnzy i společenaké organizace.
Brzy jsem' však pochopil, že věechny technické údaje - Atle.bti- .
aáné mají létadle, jakýsi. druh laseru .zv^aný světe:tná zbraň,maji i světelné dálkové ,zpravodajal:á apojeni heytře napájené slu
neční energií /kdyby totiž používali ne.ftu enebo ^uhlí nezbylo
by už pro naši civilizaci, protože ta jejich-podle !a.slou!il,ho
umělce trvala deaítlcy tie:íc let/ jsou jen etaf'á!í, která autora^
př:íllě nezajímá a dokonce pochybuji, že má o" etuteáné podob§ >
technických proetfedk-0, kťeré ^zmiňuje, pfesnžjěí pf-edsta^. .
• Chtěl tedy napsat filosofické dílo! Je prevda, le občas ěe,
mihnou dilem ci t&ce at^erjch atlnntidslcych mudrc'1, že v knize vyRtupují filoeofové, velekněž:í a mudrci, !e dokonce její závěr
se pokouší o jakési !iloso:f'ické vysvětleni' v^iny protagonistů na

Z kniey Kasloužilého umelce A. Pludka Nepfítel z..Atlantidy: .
•^Zák:J.adnou tivota je jeho vznik a zprostředkovatelem je_matka.
.Jej! touha po lepším !ivotě dět! je přirozená. Nic.není tak ddle!itd jako právě to. Všechno ostatní je věcí mužO. FTavtidla,
z&kon, mravnost,účelnost, rozvoj a řád." /str. 96/ , 1 .•
"Hero olil • Jako by se napil čerstvá vody z léčivého pramene.Nečekanl ee vynofivAÍ nlped je jako drahokam,jenl jame ^néhla ^Ahl.4dli v hlínl. Proatý,jasnt a samozřejmý.;.* /str/ 130/
‘ ,:
"Nikoli všechno' nov4 je tak.4 dobrtf. :Ba čuto •• • ža novéproblalu,-je :tOť' co zde u! dávno bylo a zkroakotaloi.f isti 168/
•A nepf-á.telfl Jaou na evětě proto, abycboa a n^d bojovali." /309/
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_ 1)8. zk'ze bájná civilizace.- Ale pf-i pozornějším čtení shl.edáme,!^
- vlec^ro to filozofání nepřekračuje n(ij'iriv^lillilějAÍ benAlity Oi pa
rafráze východn.ť moudrosti, nejčeatějl pak ^^^vá strojenou a na
bubřelou dikcí. jen obyče^^ blábol. /“Jsou vědění tajné a v^čbí
zjevné. Zjevná jaoU přístupná vřem, ale nikoli každý je pochop!.
Tajná jsou sdělována pouzě ^vyvol^^^,ale -může jim rozumtt kafdý •. .
Jakékoliv jiné tvrzení je klam." /str. 176/
_ Chtěl svým vyprávěním o Atlantidě Zasloužilý umělec vytvořit
met.aforu či symbol současnéhor světa, jeho problámi a konfliktů,
které by cohly vést k jeho zklzc7 Dlouho jsem ae zdr&hal v t6- snlěce intrik,naivr:ích úkladů, ch5tinských zépletek a invektiv proti
,upadající tisícileté morllce.hledat obraz.či ohl.ea problémO. součesného-lidstva. Ale pak jsem pochopil, !e. ano, to byl zf-ejmě •au
torův záměr. Světů hrozí nebezpeči od dob bájných cliJilizecí af
po dnešek, toto nebezpečí 'je tfeba def'inovet, je tieba proti němu ,
vystoupit ve jménu civilizace a její iléchrany^ Můžeme si kltst. • o
tázku zda vůbec ;ze taknvé nebezpečí jednoznečně určit, jistě vAU
nás - čtenáf'e Vabanku - néprekvapí,. že Zasloužilý úmělec to dókéfe.
Pf-i vší_ alovn! nebubřelosti /kniha se- přímo hemží konstantními :
• epitéty, ve^lkými pisqteny a blíže nedef'knovanSini a tečy ’ varními ze- ,
mJipianými či vědeck$mi úaeji :v čele země stojí ^^í z Desíti ^Syn
slurice, který šedí na zlatém křesle v trčnmím slle Skleněného pa
láce, o jehö'vnitřním životě, jakož i o mnoha., tajemstvích vědi
Strá!ci ?iejvyěš:ího tajemství. Je’ vychováván v Zakézané osa:3ě a je
, Plánován l!ctoů k'veleknězi Pána hlubin a k Mudřeci z stolu. Za alou!ilý "umělec cituje -j^^si kánon Deaetkrát desíti pravd i z .ja^
kési ebírky l.idovi moudrosti zvané Perla hlubin, slyěíme cosi o .
Praatlantidě, o písmech a jazycích ^^ích pěti krt.lovstv:1'.,pak o
vaniku Desíti krllovatvi, o období po p^rvní zkáze a po Druhé zkáze,
čas se měří jedním slunečním pruměrem a lodi &e ničí evětelnou
zbraní • ^hrdinové se pohybuj:! mezi Městem, severním pobřežím Vnitř
ního. moře i Jihovýchočním kontinuntem. a územím óbýv^^m Pestevecký-mi

^ěděl však, !e nemá ^^sl svému /!/ tlu8t,mu přímeli cokoli vy-:
vracet."/ 104/
•
'.•...• •
_
• •
"Tyto myll^enky ee v něnrozvinily ve chvíli', kdy usedal na dřevěnou
lavici Ted.le Mud!'-oce s'atolu." /135/ ,.- ' ' ý.
,
:"Hero •• juiítaltúv^umd." /142f vý.
., z
• y . .
,
"!ovaecho vfi"ilo Herovou ^huvou jako hejno aledů,tdyl na ně ah^Ocy
. •:' ^pa4ne bo^^ak. 1372/ ývývý•'•'..,■ . _ '
•.
,

3
''

' /

.

meni, -rnezť PPilíl-ern východu, Strá^^^ ostrovy, Ji^^ pev^vninou,
' a 0^^^ a Desátým královatvím a Ostrovem dvojitl: hory atc!.
- ostatně o é.utcrově jazykovéť stylistické i myšlenkové zdatno- '
sti enad nejvíce povědí níže uváděné ukézky/1 která znesnedňuje
a znepřehledňuje četbú, je způsob autcrova vyprávění i myšlení
jednoduchý až prostinký. Jeho hlavní hrdina, jenž ee - moudré
mu nepóvěz ,hloupého trkni - jmenuje. Hero.po ce^ch pět set stran
prakticky neopuetí ecénu. Hero, jeden z vládnoucí atlsntsk, eli—
ty Sedmrtt sedmi rodiny /Atlantis totiž, jak vysvit& z nesouvis
lých nar6žek e zmínek zůstels běhema cvÉho-statisíciletGho kul
turního -vývoje ns stupni jkési elitářské despocie,uspoř6daná
ptísná kastovnicky/ je urostlý zlatovlasý a modrooký,'jak ae sluší
na-pfialušníka vládnoucí kasty /rasy/ - vystudoval na Vyaok4 !k9le základd moudrosti a byl vybrán k • práci ve Státním erchivy.Po
několika leíech dos$!ilil hodncsti 1:roni.káfeť Jeho přesvědčení je
hluboce konzervativní.Je oddán do morku kosti Prvnímu z Desíti Synuslunce, vlastit řádu, tradici a zt.kontrm. Ale nechme promluvit hr•d inu, dovede' to povědět srozomitel.ně a jasně sánu .
"Sloužím, : svdepě trval na svém;»’
_ Komu? vykřikovali proti němu. , _
.
_
• Ostrovní říši. Mru. Rozkvětu.••Bez rovnosti nebude rozkvětu,
proto bojuji za rovnost. Bez řádu nebude nursvnost,proto bo
juji ze.' f-tfd. Bez zékone nebuae mír, proto- bojuji za zákon."
/atr. , 435/
•
. úvede^ citát.náa asi přeevfdčí o tom, !e hrdina, ač ho autor
vydávi' za mu!e pózóruhó^dných ducbovních schopnóst:!, nevyniká prá
vě aioiit$m tcylěeoim. Proto také_ se . během avé !ivotn:í pouti ne — přeatává divit/ Vfiud;, kam přijde,naráf.:! na něco nečekaného: na
překé!ky, na nepořádek, rozvrst, chsoa, nekt.zeň, úkledy, mravni
rozklad, únósyť vrafdy, Jak
si má - při jednoduchóst.i avého myšleni vyložit všechen ten nelad ne! zrádnou činností skryté
ho nspřít.ele? Kdo jím vSak Je? Hera to stlle více znepokojuje. Ví,
že za viírn Jeou-o n i /prokládá. zéndně Zeelou!ilf UJDulec/.
ffKdo_to\ ^podporuje z&áměr nepřátel oalabit- nls úbytkem sil a
tak nés vydat ne. pospas pf-ílivu ciráctví?
I.do to u! po několik staletí soustavně zlehčuje soufitť o- boú' pohav:!? Kdo ve ^áv$ch di-vedelních hrách,v popčvcich,'
rozšif-ov^tfch mezi ml^é lidi., ve vybyšl^^'ch a hlásaných/Jl
názorech etále častěji anifuje rodnnné vzt^ahy, vysmíváme
, ... etřídnámu !ivotu, chválí be^zdnoat,podněcuje k neYtízano;' sti;rozkošniotv! a ^^hlostem?
... , '..
■ >
■
- • >O-n i,- mohl na nl ukizat
/atr. 240/
ď
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V duchu avé ^^anoick4 teorie Hero i pátrá po identitě této
d^onick4 síly, onoho právinťka, a-proto!e autor zf'ejmě teorii _
snho hrd^iey sdílí, .Hero se dopátrá.
Kdo jsou on i? Jeou to cizáci, kupci, kteří žijí v uzavřené
cizinecké čtvrti _/ghettu/.
"Cizí a odpo^^ evět,I odplivoval ai Hero. X.Stará kronil:y kup
ce neznají. Cizinecké čtvrt byla zalofena teprve po.vzniku De
síti .krllovství. A a ní k nám vtrhly zpustlé mravy, opilství,
prostituce,zhjreloat,pSche, horlil Hero v duchu. Kde jsou dáv
né ctnosti,kult kráásy a síly, prostota v řeči, zvycích, vítě
zích a obředech?" /110/
Každý nacíonslismus, rasismus či socillní demagogie jsou dusliatické. Zlo jako r.uiná součást -dualistického evOte musí bft pří
tomno ve vyhraněné podobí, ale zároveň musí být oddě-leno, musí
přicházet zvenčí. Zlo je cizí import do dobrého sváta 'našeho ná
roda, naši rasy, naší vrstvy,tftídy fi kesty. Cizáci v Pludkova
Atlantidě ňejsou opravdoví cizincit přišli do Města- už před sta
letími • Jsou však vydelení,oddělení,odlišní:povoláním, zjevem,
rasou, oděvem, zvYly^ Jsou tedy nositeli eatanéšekého ú6ělu přes.ně tak, jak to 'potfebuje prévě ono patologíeké myŠlení, jež by
bez vnějšího původce zla, bez svůdce snadno popsatelného a odlišitelnéhó_ etalo pfed všemi záhadami bytí bezradně.
■»
V rózh;voru s He.rem předák kúpců Anco!l použije výrazu:naše země.
"V jrfrépak naší /A.P./ zemi? urazil se Hero. Je to naše zemí ’
a ty na ni nemáš právo, i kdy! tu tvoji pfedkové žijí po star
_let!. li;;' /rozuměj příslušnici vyšší rasy/ jame ji vybudovali^
uhájili, zvelebili,učinili mocnou! Zpupnost /1j/ těchto 1.idí
u! .nezná mez!: /209/
•
.in •
•

'

•

' •.

1

Je pochcpitehlé, !e kupci éizácí se muaí lišit od AtlantiSem.ů

‘

•

ť

"Aniž se otočil k úžaslému, slov neschopnému Herovi,sestupovel
zvolna z vyž5:í terasy^/23)/
"Poprvé přišel Dian.do Herova domu tajně^ a za opatrného roWtlíženíV/264/
"Dilill ei utřel z čela pot, alo nebylo to vzmáhajícím se vedrem.
tohoto ročního období.^ /299/
.
*
".•• kežly z riich muel být tébou p!-eevědčen o mé zvláštní milo 8ti • X /333/ . "in . : .
-.
■
. ' .
"^^ní z Desíti, Syn slunce je velmi neapokojen s vaším obsazením ‘
Pil!fe východu••./.358/
. ■,
"Nechce snilit vť.žiost Nejvyšš! rady --zavedením voleb všemi občany,
ale zvýěit ••• Zabraňuje věak enadnámu získévání občanství cizinci
a to.Hieto zeflllčel.^- /411/ >
' ''. -in...in"
•
—
-Slib podpory'Dešét4aini ZíDeeítikupeckýmrni Óáadem.i." /412/
"Věděl,_ !e jeho elova bulou 'vykládána; ka!d$m Jinak./." /412/
"Očekáyú výavětlenť mlho nejstaršího králcvekého bratra^^/426/.
ininh^in in-in'inin-in ■'
- in
. ' .
'
■
■
.ininin^inininin. si in;_

u! pou^b$Ja vzeztením. Á i iayž Hero si oblékne jejich baby aby ne
byl rospoznán, prozrazuje jeho odlichoat "jeho drfení těla, jeho
ptehlí!ivý pohled, ledabylý krok^ jim! míjí tyto cizince ^tmsrých
vlasů, OEťr$ch noaO, hnědých nebo černých očí, oblečen$ch /rozu-. '
měj cizinci ne oči/ do llutě a černě pruhovenj&ho šstu kupců s
naditými kelhotui a rukávy, s vsaolcymi-čepicemi na hlevách, Ja
ko brouci, fíkévé si pokaždé, když jé potké. Velcí cizopaení
brouci na mršinách.w/25Z/
_
,
Fyzickou nechut k této tmevovlesé ostronosé rase nccíti jen
»
Hero - je to h^^iete, drží se tedy ve svých projevech více na
uzdě. Nepokrytěji ee vyjtdt:í Des&tS z 6esíti, který mé s kupci
mnoho co do činění. /Spojuje se s úimi v boji o moc./
Wčaato se musel přemáhat, aby si před nimi nedal rozpri\ěit
voňavku nebo zap&liVkořen proti zlým "uchOm. čern4 Anepnovy
. oči ho mátly, tekoYé doká!í ^u.kr$t ^ziludnosbyzestfít lstivost,
pfedatírat pfltelstbí. Ješt§ odpornéj!1 mu byly žaty t4to keety,černollut, p^ruhy, beňaté kalhoty a rakrvy, vysoká ěpi■atá čepice.Já bych jim pro jistotu dhl ještě ui":!znout nos,
flkel si Desátý z Desíti, zatímco naslouchal Aneonovu pochlebovén:!. Aleapon by je k&žd# poznal na délku i v ptevleku: /328/
/Proč s takovou.Zlibou a zároveň .odporem popisuje &utor kroj
: oněch kupoO cizáků?' Snad. něco vysvětl:í historie méně odlehlého
kontinetaU;;ežli byln i:_tl!Úitide. Papol lnoc^c III. na poěátku '
. _ třináctého stole{í pověřii ri Leteránekt _k6ncir,aby vymyslel
pro židy ; kfesiruiských ze!l!Ích zvláštní oděv. Koncil se pak u
snesl, že židti mej:í nosit' vysoké klobouky'podobné homolím cuk_ru•
Tyto klobouky židé-povinS nosili dvě stě.let, pak bylo dalt:Cm.
’
*».
—
rýnocem pfikázáno, aby nosili na odavu viditelné znam^ení ze !lutá _látký • PI-otole oděv lidd. byl- viiiinou čeraý; dostévéma onu
.
•
■
;. • .
•
, .
,•
.,,/,
. "odpornou" kombinaci barev^- poulili.ji ostatní i.nacisté při
svém označování židů - rterá tolik' popuzovals urozené muže At
lantidy./
"’
*
.
A protože by et6.le Ještě móhl být někdo na pochyb&ch , o kom
to vlest!tě Hero /knebo
autor?/ hluví, jsou povolt..na na
moc stará z&Erak^
uchovaná
V:í^M . /Je e^ozteJaé, že jejich o• ' ! •• " •
V • ' *
: •. V
•
t ••
I
ficielní verze byln kupci a jejictf ehielnnci už: zfclcliikovéne/^ .
V těcho Písmech Vystupují 1-odporní )Jct:!vači Meci se srýín Ido\etzť Zel erým Hade»/- ti j1! v minulosti pfivodili' zkt.zu Atlenti•
■ •
*
'
•
.
dy. A kdo jaou dědicové těchto zkázonosných Ucivečů Moci? SemozfeJmA t ťe kupci: cizáci.' A co jim.' réd! jejich idol Zelený Had?
;

sned

po

~

. I

,'11fryii'lla..^edh{má-laloby Vyaokémfdvoru." /Str. 15C/ .
"^lln!7 houlevnatétr^ňy • . aemílsnd. y- čeliatéch ovčino hem!ení ko
lem napajedel ystrýll/- • ’ - ‘
;:.
'•DovědJl se o obklíčaní hajo-^^by Peteveckjch kmenů? /Str. 47/
:

Ď

Aby vystupovali proti Poalu. ^awdy.
"A opovážít-11 se onen Posel: r^,_,7 takto
mluwit.i, 1e Wa6e Pr,...,o. geat rowno Heprt1vu a
Waěi Moc gst.e nabyli, oním, by Gate.. "k ní byli
ustanoveni těmi; které I aaudíte, nfbrž což gest
Frtwea a co NeprlYem neeh( rozs^audí ti, kteří
.
k,tomu byli swobodně powoltni gssuce sprawedliwi
a maudfí e. ctní; ukemeriugtel ho s^Qtež je.ho
Tělo a ukři!ugtel /11/.hó na Yěky Wěk-ův. /aím.242/
Víme již nyní, a kým rnm&me tu čist, kdo -je Posel Prevdy i kdo
ho ukřižoval, kdo sé to apikl -proti atétúť morélce řtdu i tredíci. Pochopil to VHero a rozhodl se jednst. Je třeba činu. •Pro
ti nezlkonnosti zákon." ftíezákonnost spočívá zřejmě v tom, že kup
ci cizáci dosudOejsou zcela'vyobccváni ze epolcčenstvi, v němž
po atelctí žijí./^Utnout kořeny jedoveténu býlí^^Nápad ae podo
bá semeni* Vzdžlťní je půdou, t níž ee tmi daří, zaf'ilosot'uje si
tentokrát autor, :a proto!e jeho ^adika iÁ i nápady' i, vzděltní,
rozhodne ěe podat návrh n^OV,ch ^zákont. .
. "Ječ.ině já mohu vytěžit podklady /t/ p.ro nový zbkon o občan
ství, jenť by byl zároveň v soul.edu a liejsterěími zásadsmi uepořádání společenství pOvod.ních a prabych /roz. rasově čistých/
Atlantand, jejich! pravými potomky jsou dnes ul jenom pf-íeluiníci pprvního společenského okruhhu, pokrevní příbuzni klanů Sedm-.
krst sedmi rodin;';. ■' ?;-/_:'>. /, - .:J-_.; :..-: ? • > : - .
Novt ^&on o občenstvi je tím. rýč^, jímžbudQ vqkořenčn ple
vel, bující- na nalem společenetv!.- Jattmile_ 'bude přijat Ne^^iěí
radou a' stane se pravidlem pf-i obsasovamí lifadd, pf-i f>:ízen:í Škol
ní výchovy dětí a mládeže, při, rozdíl^^ úfody /"l / a řeir.ea^bych
výrobků, pf-i jmonová-ú do velitelektch dndností v earmádě a do nředstevenstev apolečenskýcti okruhO, ztratí br&trstvo Uctívač-O. moci
.
svou- ztklad.au a atone se tím., čím. má podle' práva také být. Kupci
necht: jsou u néa . poW1J<mi hosty. Nech{ ai svůj chléb vyděláhaji
v potu tváf-e' jako oatatn, Atlon{on4. Nech{ je:Ódatreněn jejich
vliv na řízení. vefe^jn$hvécí. liebot Je to vliv zhoube1 jakoje
houba na pni stromu, taa^aice v útobách tlle•" /296./
uva!uje :fik.tivní pfedchůdce Rosenberga i’ Streichera Her9.
Jen=:e na záchranu říše je u! po zdě. O n i už prosákli do "V'bech
vrstév společnosti. PoOpletili úfe^^by/ pronikli do nejvyšších
--kruhů, dokonce i mezi elitu elit;' zezi Strálce Nejvy6vího Tajemstvi. Vraždí,loupí, intr^rají etlle nest9udnö-ji. Jo pal- divu, ž e
se ztratí i destičky a risvrhovonýmd
ztkony_f
,
První mezi Ďesíti,
alonce i Jako pokrovhl bratr Velekněz
Ptne hlubin ei Hera povoláraJí' a, oÓdařují ho svou obsolutn:ť ůův*—
rou. Jmenuji_ ho do nejvyiiícb ^^k;i, Ód Ťelitele loOatva al po '
.
- velitele br^enn$cl aU
naději,ie^oiJ. .z-cárakí •terou dobrou At-

••
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v

i-rfl-ýr jt-J}\'}\-tjj:': • \'i .>■ < \ i':/j •; K •

■ •J.apon y. tom Je Jeho výbodafíkal. al Hero ■' jako^^ zahořklou ve-

eeloatí, • Jakou se-utělujf :-odakuconon'k"”ra>ti utopenfm,kdyl ai
řfrá,!e l:ati n^emají doat pen.fz na provaz." /267/

1"

;stlantidu. Jejich ^naděje jaou v!ek marné. Hero ai-pozdě uvědomí,
fa jehc;, návrh zzékonů byl příliš váheky a málo redikóJ.ni. re3;kdy!z!akal svrchovanou moc» rozhodl se je^dnat důsledně.
"Vezmu zpitky svůj návrh, pocb.ópil kcnečni Hé.ro,co má_v této
chvili "ělat. Vyhlšoim rovnost občanů věech epolečenekých ok^ruhů,
ele nikoliv cizinců,kupců••• Ten. večer Byl dlo.uh;, trval af dó uví—
tání. A kdyi: ae konečně ubíral na lože, /roEurr.ěj Hero ,nikoliv večer/
ležela na jeho pracovním nxb pultu destička popsan& prostjm.erozumittl^ím,novodobym písmem v teči, které rozumějí ve věech okreCíCh. KeByl to névrh zákone' sni zákon. Bylo to neřízeni vrchního
vclitele ozbrojenýeh sil Ostrovní 1-ite,' proti němuž se nelze od-voJ.et." /456 -457/ \ Jenže to viíochno se stalo pf fliš pozdě. Spole: čnoet Byle už rozi
inptsnl tždyt rozklad dos!hl t&kového Etupně, ie pf<ed&r.: kupcó.
nečistý Anean^mt. zs ženu sestřenku eam{hc ^^niho z Desíti Syna
slunce. A jejich syn, proklst$ míšenec Gideo /"Nepettím tem ani
tem. Zrcadlo,bohuf.él nelže. Odb^zvéní vl&sd zastře mO.j p0.Vod je
nom zpóla, oči 8V0U bs^rvú ne;m-5ní," uvědomuje &i eén o eobě./,kte;; &!. proti všem zvyklostem, věemu řCdu jeri v dtsledku intrik své
matky a svého otce se dopracovévé stále nových význ^rných f^unkc!,
v oaudovtf chviJ.i. vyhlašuje své aatanááaká kredo: "Zničím, vla, roz
tavím, zatop:ťm, 'rozdrtím,' roztrhám na .kusy, vyrnslů'o vás věechnu
pamě.,, zahledím: po . vls „keždou étopu." .
__ _ ' . j . .
Ö n i vítári, Gterá spdlečnost rozhlodáná ieiinh inárikemi se'
rozpadl. Hero, stejně jeko ostatll! duchovní vúcléově kynoucí Atlan
tidy, pochop{v poslední chvíli, že hni eami se provinili:. byli příliš sobečtí, ne. dost obětev! a hlavně ne dost bdělí vůči silám,
které se spikkyP^^Í apolečnostf. Nepfítel '/Znlsn^’ hadi je totiž
/ "i

■' • *
/
*

' / * -
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"Ponořila se do' pró.rr&.čné tiché vody a plhle.volně, lenivě,vléčně
nad hlubinou s trsy korálůt. s hejo,y rybek všech barev a tv^ul, ned
reky, kraby, koníky; ěkeblemi, chobotnicemi e hvězčicemi, stejná
• jako veichai tito tvorové•••" /45/
.
•Uvnitř atolu ee v ^^úzračná vodě ^kmitá neuvěřitelný život. Trávy
a tssy, rybky.a ryby. krebi, raci,koráli, hvězdice, sépie, saaen--,
ky,vodn:í hadi, !elvi,koníci, malí !raloci.n/l.JJ/_.
"Klea se vrétllá’domůť do' rhlasu brhliků,sýkor, kanárků, eedm^^áekň, zvonlrU,' sleviků, konopek; papgušků a kolibřfkň,do p:ťpéní,cvrli^kárú,houkáni^ {ukání,bzur.otu, šelestění a hvízdání." /153/
.
"Chléb je svě!:! jenom ks!dý:.
den •• t' /13/ .
'
"Byla to sobecká lít;st,ele .hluboce lideká. Srazilo se v ním: několil
protikladnjch pocitů.\ /J89/\i'. .. .. , •.■ <
"»■..8 neobvyklou e^dlioot: -ee ebližují muli á l^en,, dívq • jinoši ••.
Jako by kaidl, cht{jl_ co nesnadněji dos^rnout rózxoie I politku.\1sp$chu protože n«vári' J|zho.^aróst/^^alost jnodnulu:- /292-293/
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d^y\ \onm věčný•
‘
’ • - .
' .
.
’? '
-Tak: vGČnt, jak mu dovol! naěe . .nevědoro9s t a dokud mu tó umolní •ti, kdo ee v jeho •jménu spojaji, sby lili na \lkor'jiných,vládli
' nad jejich myslemi " hlam&lí je lf í o své nadfazčnootí." /479/
Protože v Pludkovš. rorr=£nu kupci-cizSci jsou při vší své odporno- sti zcela podřízeni a zbeveni větáiny prtv, je zf'e jD:é, r.é patetické
volání duchovních vlčci Atlentidy v předvečer zk6zy je urceno jin4
dnbě a jin& civili7..s.ci. Atls.ntie& zehvnhlt, neveZ17lerce-li si ponau
čení z jejího osudu, nepřijmeme-li "prostý,sroz-.lE.tclný' nt.vod,se
psaný „ncvodobíhr písrrer. v ř'eč:1., které rcztunji ve vl:cch okrscích,"
čeká nts zjevně etE,iný oErud. Takové je poselství. Pludkova ronánu,
jeho opr.kova.it V6rováni lidstvu. Je to poselství ncncvt, dokonce
ee jej v nedáv:1é době pokouěely uskutečnit celé fíie. Fodsřilo se
jim sice zhouhnou hou^^ pni civilizace a kult^ury,tuto tasemnici
v dtrobťch lidstva ne čas zdecimov-dt, ale né zcela vyhubit. IProto
je třE:-b& podobná poselství attle zncvu_sepiso-:-at a opru:ovat• Nutno
uzr„at,že zeeloužilý umělec Alexej Plueek si doveCe najít zplscb, jak
je. dostat mezi lid,
.,
•
, Kniha vyšla v, Praze roku 1961 v n^iladu 48 0000 výtiakil.
; ■
✓
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Ivan.
"Objevuje se znenedlní mezi dvome. akalnatýrái oátrovy a pluje kolem
hlinitých nános O.,obalených vzdu£ki$1l'li . kof'eriy,oplet! lián ,nehnilými
větvemi,apale.ismi. kmeny a n€kol^ika patry1 zeleně, ' z nil vyšlehávajíbíló, červené,modré, žluté, temně fialové,bnědá, tečkované a'pruhovan4_ květy orchidejí, vodních t'iel,baPt^ých. mace!e'1t,8tromov.ých li
lií, divokých kos&tců,lepke.výeh lepe.čtl hmyzu a &al1ch ptdnč^"/132/
• "Z visutých zahrad mezi hradbami přečn!val.y květy růží,rudé,žluté ,

bílé, modré,oreužové i černá •• !'/264/ •’
"Kameny v ryzích ^^stalech,nejvítňích 1 jeké r.dy byly na Zemi na1ez^eny••• Prtzračné,rudt, zelené,medové, nažlouUé,kouřové,evítivě bí

lé, mléčné zkalené, temně modré, rC.žové i bl^dcytné." /176/ ...
,
"Úěsto Je• omámeno l.--vetoucimi růŽemi,k^^tfiáty,^^^.ólieci,hyÁCinty,
mi.mozami,akáciemi,tulipány,piaziv ými velkokvětými orchidejemi,denivkami,f-eři§nicemi, hvězdn!ky, petúniemi. "/15J/ ;
•
, . . . "Na všech strentch doJního okraje pyramidy už vztyčuj:! dělnici ••• ba
revně natřend sloupy pro olejová lempy•..,červené,óranžové,!luté,ze
lené, modrá a fdnievé." /152/
„
•'
'
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Ludvík Vaculík:

Několik dementi
/fejeton/

St^^y o^dkvetly dobře, ale oyooe bude ^málo. Není včel. Na vče
ly přišla nějaká asijská nemoo, e. kde se ^vys^^ae, tam včelaři mu.ee-

jí včelstva apálit. nebude

med. Med ostethe není už kolii: let,

protože z něho prý v^t^mji ge^^míum, které potřebují na t^ranzis-

torý do počítačd, a ty se zas potřebují klevrě^^ Med, který ee
vzácně v obchodě objeví, je prý už odzbrojen, tedy zčásti znehod

nocený, protože to proceduře jistP není úplně ne^^. - ile já to

mu celému nevěřm, protože kdyby to byla prcvda, aemokle. by se pře
ci tak říkat, zvláště já bych si dal pozor.

Květen se ukazuje horný a deatě jsou rozděleny nerovnoměrně,
místy je velice sucho, například pod naším ořechem a pod tfešm.
J... je zase z^^z^w zulévot, když a protože je sucho. Není vod:v• Člo

věk to nechápe: dřív križdá chalupa mela svou vodu, a dnes

lidé,

co mnjí vlas^tní stu^m, často nermlžou tu vodu pít. Obecní studny
jsou všecky už vybaveny tabulkou "Nepitná voda". A dřív, když si

někdo stavěl železnici, byl povinen zřídit na nádražích studny e ta
bulkou "Pitná voda". Dneska se ví a říká, že je třebe zachovat

v krajině v^lhká místa, a přitom se ^^mcuje odvodňov^ání. Nebo co je
to za řeč "nedávejte kojencům vodu, dávejte jim ^ime^ráll"ll"? Co je

špatné pro kojence, je špatné i pro lidi, ne? Krom toho, pramení minerw.kn ^md v lepších poměreoh? lil se do všech ^miner^álních pramenů

IU!knnpc. dostane špína, tuk nám to - při nezdravých poměrech ve ^^^hnějších vrstvách ^krnjiny - ^nakonec ani neřeknou. Srovnat všecky roz

porné potfeby, to ^vyžaduje od hospodaře ro^m, ole 1 odvsahu, o co

ta je plo.tná, když chybí somostatnoet. To d Co.sto říkámámk, když do
stanu zlost ne. vládu, že nedovede zařídit ěirrtou vodu a čistý vzduch.
To by se v dnešním sv€to dulo povaiova.t za prubířsky kámen vladařské
zdatnosti, nebot tak je to těžkti. Ba čekám, Se brzo bude zakázána

c\iEt- posuzovat veřejnč vzduch a voda, e. proto se ješte v posle^^
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chvíli připojuju ke Kozákovi. O spisovateli Jo.nu Kozákovi se tu a

tam Onato říká, že je

AJ.e n^eimlže to být takový dill., kd^ oneh

dy řekl v rádiu, vedle hloupých vět o literatuře, i správnou větu,
že se v Karlových Vnrech nebude už o^tvírat nový uhelný

Dále jsem už pfcd lety zaslechl, že oe
aby se po

ní

má

^vill..

regulovat Bero^unka,

nohly vozit z plzeňské Škodovky těžké a veliké součás

ti atomových elektráren. Já tomu sice nevčřím, nle pro jictotu by

se proti tomu mal ctrimout křik, než se ten zločinný nápad etc.ne termínovonýl:l vlá^nžn ákolem. Kolik atomových elektráren toto země '.Po

třebuje nebo snooe? Či chtĚjí ničit přírozenou řeku., jejíž obnova
si zn sto let vyžúdé obrovských náaladd, jen pro cizí potřebu? Máme
v ^^ropě jedinečné postavení: v5ecky naše =eky p^ramení u nás, nemu

seli bychom tu sbírat žúdnou cizí

špínut

N'ebo, protože

nevím, nedaly

by se takové náklnciy, co tie- TJr--;rejdou na valnici cri Eelevnici, nosit
vzducholodí? JU v Cermpisecb. cnoto v1JIJ_ vnduoholoclt

Ne. v?:íech mapách ^máme r'nll:l.andy, a nc.j edr.ou se nám p^OVÍdá o Kal
vínech. Líně je to jedno, c.le ž c se hned vyhovuje novómu d.oče.snému pá
novi tčcC octrovů, zdi oe r..i ubohé o. smfišné. Nikdo, koho jsem se

ptcl, c. ptcl jce::. ne nci oc::ti. lidí, nclrží t této voci s /Argentinou.
Každý z nás ví, kdo jsou Analiovné, jah ss chovali ?::i mi.mulé vál.ky

a co by nsi dč>jc.l.il v příšti, ala níkdo nená důvěru v dne^ří arggentinský režim. Ano, mUicte mě přistihnout pří nelogické klicces tom
beru n^árod, tody režir.. Jenže režimy, zno^rotLaleně bráno, z náárodníí

povahy nčjah vyplýve.jí. Rozpahy míme vč:i.c^di jenom no.i tím, že ae ti
/Angličané s

tím

tah cUouho :;,^árc..jí. To člověko až leká. Kao uli musejí

nejdřív přestrojit o!lchod.."li lodč na bojové? Z tuze1D.Ské :prc-pe.gandy
měli bychom dojem, že v J.nr;lii už dn-mo hmní žádný med.

Loni j oem tuto fúzi jare aledr,:1.ral v ne!"locnioní zahAng.dě, Tom mě
postihlo zpráva, že řada přátel a kole^ byla zatčeho. A právě se do-

ví^dám,

že konečně byli z vazby propučtěni poele^^ tři: Ruml otec,

Jan Mlynárik a Milan Šimečka. Nčkteří dllvtipnCjš! lidé fíkaj!, že
to hned vědtli n že prý to bylo darmé u7. Inni ni! podzime když ve

3
^^mcii vyhráli volby aociclietéa nic z toho nebude. Otázkou msta-

1o. jak dlouho budou ti lidé ve vízeví, a o ton rozhodlo prý zase

Rakousko. Protože náš prezident chce jet do Vídně, c úcpčch jeho
cesty závisí prý jeksi ne tom, zda nnoe vláda propustí své loňské
vězně • - Tak toto já popír&i. Nezdl ce ni to slušné c.r..i lo;;ické.

Kdyb: viád.a poti'-ebovc.la pro své jednáni e Vídni nijaké rukojm, rnohle si snadno chvíit dvacet aš třicer Rc.kušs.nU. To by byl pádnější

materiál net jakási abour^d n mlhevú cpe^álece, že cizí vládč bude
na nci.šich lidech záležet víc net na.ěí.

/Květen 1982/
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