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Oslovení

Ty pomyslné vzezření
úchvatná hlavo a údy tělesnými
nejai ne! průduchou zde na zemi
jil rozezvuč! nespočetné chvatné hlasy
svými zářivými Týzřiky
na horizontu temnoty

J a1 to ty V ru.k.ou nástroje znělým nástrojem
vlastnější nel jsou ti vlastní ruce nohy
Pohybl.ivým pohybbllYějií ne! sen
v běhutém času ti aobi uzpO.aobí
voda obra.zn a poddajní ti podá
tvo^ místo
Tys to Zpěvem vyhloubená prohlubeň

struna v prsti ozvučená dechem ticha
Prsty se ohni dotýkáš Ty dotýkaný _
tříští mořské piny Roztříštěn tea^ spíš
kde pramen ponořený zurčí v zemi
a t^bou tile přerývaně dýchá
mír na cárech Mbea zavěěený

Z

mu!e a iany smilni smíšený
tvor čtvrcený napfíč dvojím zrcadlem
Pod patou anděla vír vykrou!ený na vodě
Dnes ráno horký paprsčitý
-do mušlí uií touhou pohrou!ený spor
s póry otevfe^nými do závrati
nerozliěenámu já protljškem jsi Ty
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C h ů z e

lesem
Ernst Jünger

V roce 1951 vydal německý spisovatel a filosof ^rnst Junger esej
Der Waldgang. Zabivá se v něm postoji a možnosttr.i jednotlivce v
moderní. zvláště v totalitní epolečnostio Snad krátká ukázka :napoví o naléhavosti i podnětnosti tohoto dala.
10
Ke svérázu naší doby patfí spojení význ^amnJch rolí s nevýznamný
mi herci. Především je to patrné na jejích velkých mužích: budí do
jem typů, jaké mMeme v libovolném ^množství najít v ženevských či
vídeňským kav^niéch, v provinčních důstojnických kasinech anebo
v obš^^ních hostincícha^
Co pohoršuje na tomto divadle, je sepětí tak nízké úrovně s ne
smírnou f^ímční mocí. Toto jsou mufi, před nímif se chvějí milióny,
na jejichž rozhodnutí milióny závisí. A přitom jsou to právě oni,
která si podle všeho neomylnou ^ruk:oii ^vyvolil duch doby, díváme-li
se na něj jedním z jeho aspektů, z aspektu mocného hořitele^ Všechno
to vyvlastňovéní 1 likvidace, racionalizace, ^^^odňováhí, elektrizace, ka:taátrální úpravy, rozdělováni a rozdrobováiií nepředpokládá
ani vzdělání ani chare.kter: to ol:Qj:í je nao^pak automatismu na újmu».»
V katastrofách vidíme vzcházet takové t^ypy, jež jím dorostly,typy, které je přetrvají do doby, kdy už budou všechna nahodilá jména
zapomenuta. K nim patfí především typ děl.n^^, jistě a neomylně po
stupující za savými cíli. V požárech zániků ^vyvstává tento typ ještě
okázaleji. Zatím dosud září v nejistém titáhském světle; n^^rne tuěení, v jakém královském městě, v jaké ko^smické metropoli zřídí
sSVllj trmi. svět nosí jeho uruniformu a výzbroj a jednouponese i jeho
sváteční šat. Protože stojí teprve na počátku. své
nevystihu
ji jej srovnání a tím, co už dosáhlo vrcholu.
V jeho průvodu vystupují taká dalA:! typy -•i taková, je! jsou
sublimací utrpení. K nim počítáme neznámého vojína, toho bezejm^niého, jenž právě proto žije v každém velkoměstě, ale i v každá vsi; v
každé rodině. Miste. bojO, jejich časné cíle, a dokonce i národy.jež
je zastupovaly, se zanofují do nejistoty. Ohně chladnou a zbývá něco
Jiného Společného, k tomu se již neobracejí Tille a vášně, nýbrž umě
ní a pieta.
■
Jak to, že tento typ je zřetelně spjat se vzpomínkou na p^ni:í,
nikoliv však na druhou světovou válku? ^rvi to' v tom, !e nyn! vychá
zej:! jasně najevo fo^rm:, a cíle občanské avětové války. Vojácké záležitoati ee stévají ^^hnfadývi. Neznaný vojín je ještě héroj,po^dma-
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nitel ohuivých světů, jenž obklopen mec^mic^kým ničením bere na
sebe velké břímě. Je proto ryzím následovníkem západního rytířstva.
•• .^^^á světové válka se odlišuje od první nejen tím,'"že nacionální otázky’ přecházejí do_problémll obřanské v^^y a podřizují"se
jim_, ale současně’ i;un, že. se stupňuje mechanický vývoj a v automa
tism? ee blíží s’^vp. posledním mezm. To vede k ostřejším útokkmn
na nomos a étos. V této souvislosti dochází k z cel a bezvý c h odn^^
obklíčením,jež jsou vedena _obrovskou přesilou. Materiálová bitva
se soustřeďuje do bitevnich kotlll, do ^ann,kterýni chybí antická
velikost.ěUtrpení roste ne.tolik, že nutně vylučuje každý heroismus,
. Jako všechny strategické fi^gury,podává i tato přesný obraz doby,
jež . . hledí řešit své problémy v ohni. Be^^ch^toá obklíčení člověka
se připravuje již dlouho - teoriemi usilujícími o logické-a souvis
lé vysvětlení světa,teoriemi, jež jdou ruku v ruce s vývojem tech
niky. Nejprve dochází k racionárnímu, pak i ke společenskému ob
kličování protivníka a v určen o u hodinu na ně navazuje jeho vyhla
zení. Není bezvýchodnějšího osudu než je pád do tohoto dmií, v němž
se právo stalo zbraní^ .
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Podobné jevy-se vyskytovaly v dějinách vždy a lze je přičítat
^krutostem, které jen zřídkakdy chybějí tem^ kde dochází k velikým
prom^^m.Zn.epokojivější je však to, že se tato krutost hrozístát
živlem, náčiním nové mocenské ío^my a že vidíme, jak je jí vydmi
všanc bezbr^^^ jednotliveé.
To Iliá-více důvodti, především ten, le ^kruté je samo racionální
myšlení. I tó je do plmiti z^^nuto« Zvláštní úlohu přitom hraje
od^umření volné kon^kutence. Tím se vytváří zvláštní převrác^ený obraz.
Konkurence, jak její jméno říká, se podobá závodu, v nemž si vítěz
ství odnášejí ti nejachopnější. Kde oéhabuje, tam hrozí něco jako
rentiérství na státní útraty, zatímco vnější konkurence, vzáj^má
soupeření států,'- trvá^ rio vzniklé mezery se^vaouvá teror • Pl-íčinou
jeho vzniku•jeou možná jiné okolnosti: zde se však ukazuje j'eden
z důvodů, proč; teror neustává. Rychlost ^vyvolaná zevodem
•musí
plodit str a č h. Standart pak závisí z jedné strany na přetlaku
a' z ^druhié na vakuu._ Na jedná straně udává tempo ten, _kdo získává,
na ářuké' teni kdo" poku^lhává.
■
•
S tím také souvisíť že stát pokládá za nutná vystavovat část oby
vatel hrllzným zás&hlm. Život šemie, ale pro toho, kdo kolem sebe vi
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dí jen tmu, absolutní čerň, tomu ještě může pfipadat snesite^lný.
V tom a nikoli na poli hospodářství tkví nebezpečí velkého pláno
váni.

Volba takto pronásledovaných vrstev je vždy nahodilá; pokaždé

to budou meněiny, jež se buctto vyčleňujípřimozaně, anebo jsou kon
struovány. Je nasnadě, že jsou přitom spoluohroženi všichni, kdo
se odlišují dědictvím či taentem. Toto klima se přenáší i na zachéz€ní s poraženS-mi ve válce; v návaznosti
výtku kolektivní
viny přichází vyhladovění zajateckých táborů, nucené práce, vyhlazavání na rozs^klých oblastech země a odsun těch, kdo přežili.
Je pochopitel.né, že by člověk v takové . situaci raději snesl to

na

nejtěžší břímě, než aby byl počítán k těm "^^rýmvý Automatismus
jako by hravě lámal poslední zbytky svobodné vůle, pronásledování
houstne a zevšeobecňuje se jako přírodní živel. Málo šlastlivcmn
mUže se ještě otevírat cesta k útěku, ten však obvykle vede k hor
šímu. Odpor probouzí mocné k životu, dává jim vítanou příležitost
k zésahu. Na d^ruhé straně zbývá jako poslední naděje jen to, !e by
tento proce mokl strávit sama sebe jako vnikán; který' se vysoptil.
V takových
lidem zbývá dvojí atarost: plnit'pov^moet a neodchylovat se od normy. To zasahuje i do pásem bezpečiť kde zase lidi
zachvacuje panika zániku.
Na tomto místě ^vyvstává nejen teoreticky, nýbrž v každé dne^^
. existenci, otázka, zda není schůdná ještě nějaká jíná .cesta.Eristují přece průsmyky, horské stezky-, jež . o^dkryje ai diouhé stoupání.
Došlo k nové koncepci _moci, k jejímu smilnějšímu, bezproetřednějšímu
hromadění. Obstát, k tomu je potřebí nové koncepce svobody, jel ne
bude mít nic společného s vybled^^i pojmy_, jaké se dnes a tímto
slovem svazujíc To. ověem předpokládá, že "chceme zůstat nejen neostří
háni, ale že lpímeána svých vlasech.."
Vskutku se ukáže, že ve atátech se zbytnělou policií:ještě neoduumřel věechen poeyb. pancíř nového Leviat^hana má své mezecy, které
budou- ustavičně ohmatávány - to předpokládá jak opatrnost, tak
em:ělost dosuďnepoznaného d^uku. Je nasnaďe myšlenka, že tu elity
začínají zápas o novou svobodu, zápas, který žádá oběti a nesmí být
vykládám. zpruiobem, jenž ho není hoden. Musíme se ohlédnout po oprav
du siíných dobách a. prostorách, abychom nalezli erovnání; například
khugenotmn anebo ke guerillae, jak je viděl Goye ve svých "Deaaetros. ďtok na Bastillu, z něhož se ještě dnee fiv:í vědomí svobody1
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jednotlivce, je proti tomu nedělní vycházkou po předměstí.
V zásadě nelze tyr^mis a svobodu zkoumat odděleně, třebaže z: ča
sového hlediBka ee vzájemně střídají. Lze ovšem fíci, že tyr^tnis
ruší a ničí svobodu - na druhé straně je však tyrannis možn! jen
tam, kde se svoboda ochočila a vyprchala v prázdný pojem.
Člověk má sklon apoléhat na aparaturu anebo se jí podrobovat i
tem, kde musí čerpat z vlastních zdrojt. To způaobuje nedostatek•
fsntazieo Musí znát hranici, za níž si už nesmí nechat odkupovávet
avá suverénní rozhodování. Pokud d.;r:>u věci v pořádku, bude voda v
potrubí a proud v přípojde. Jsou-li život a cajetek ohroženy,'přičeruje poplachový si^al požárníky anebo' policii. Je velice nebez
pečné, že člověk příliš spoléhá na tyto •pomoci a je^ bezbr^^ý tem,
kde nepřicházejí. Za každý komfort se musí platit. Postaveni domá
cího zvířete má za následek situaci jatečního dobytčete.
Katastrofy jsou puubířakýmkým kamenem toho, nakolik jsou lidé i ná
rody ještě originálně založeny. Zda alespoň Je de n svazek ko
řenů přímo ctevirá zeminu - na tom závisí zdraví a životní vyhlídky
mimo civilizaci a její jistotý.
To se ukazuje ve fázích nejvyššího ohroženi, kdý přístroje člo
věka nejen nechávají na holičkách, ale dokonce jej, jak sezdá;
bezvýchodně svírají. Potom je třeba rozhodnout,.zda partii vzdát'
anebo zda v ní pokračovat z nejniternějších a nejvlastnějších sil •
V druhém případě se rozhodujeme pro chůzi lesem.
12

Dělníica a neznámého vojína jsme nezvali dvěma velkyími t^m naší
doky. V lesní m c h od ci zachycujeme stále zřetelněji se
projevující typ třetí.
V dělníkovi se •rozvíjí č^inný- princip poknsem proniknout a no^vým
. způsobem ovládnout universum; • poaáhnout, dosud nevídahýeh. blízkost:!,
.
dálek; rozkazovát: eilámt ď jaké. jeětě _nikdo nerozpoutai.: Nemámý
vojín; stojí na, st^rné stnaně^ akcí jako ten, kdo ee jde obě\ovat,
.• kdo nese břímě největěích ohnivých lázní a kdo je je.ke dobrý ajed• nocující duch zaklínán nejen v národech; ale i mezi nimi. .Je. bez»
prostředně synem země. .

Lesním chodcem pak nezýváme toho, z něhož vellcy proces učiinil
jednotlivce a bezdomovce/ a. kdo konečně stojí tváfi v tvéf zničeni.
To by mohlo být osudem mnohých, možná i všech - musíme tedy k tomu
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připojit ještě další určení. Uleží v tom, že lesní chodec je od hodlán k odporu a pomýšlí vést zápas možná-beznadějný. Lesní.chodec
je tedy ten, kdo má původní vztah ke svobodě, jenž se - z hlediska
časového _- projevuje v to!, že má v úmyslu vzepř-ít se automatismu
a odmítnout jeho důsledek, fatalismus.
Vidíme-li ji takto, je zřejmé, jakou roli hraje nejen v myšlen
kách, ale i ve skutečnosti.našich let, chůze lesem. Každý z nás je
dnes v tísni a pokusy překonst tento tlak jsou smělýami^experimenty,
na nichž závisí osud daleko výanamnější než je osud těch, -kdo jsou
.rozhodnuti se tfchto .pokusů odvážit.
. Taková odvážlivost se může nadít úspěchu jedině tehdy, poslilkytňouli jí pomoc tři.velmoci: umění, filozofie a teologie, ajestliže
:jí pomohou razit cestu bezvýchodností. Tím se však budeme ještě za
bývat podrobněji. Předesláno budiž jen to, že v umění se stále ví
ce uplatňuje téma jednotlivce,sevřeného do kleští. Přirozeně se-to
bude objevovat_zvllětě v lícení života na ůevišti,v klnu,předevšíh
však v románu. Opravdu vidtíme, že se perspektivy mění, že líčení
prospívající nebo rozkládající se společnosti vystříd&vá konfron
tace jednotlivce s technickým kolektivem a jeho světem. Pokud au
tor pronikne _do hloubky, stane se s&.m lesním chodcem, nebo! autor
stvím je jen jedním z jmen pro neodvislost.

Od těchto líčení vede přímá cesta k E.A, Poeovi. Výjimečnost
tohoto ducha záleží v úspornosti. Leitmotiv slyšíme ještě cli-íve,
než jde nahoru opona a při pivních taktech vidíme,' že drama bude
hrozivé. Přesné, matematické postjsou ztroveň postavami osu -•
dovými, v tom tl.--ví jejich nebývalé kouzlo. Maelstroem, to't t1a1ch^ttf,
neodolatelné sání, j^^ přitahuje prázdnota, nic. Jána poskytuje '
obraz kotle, sttl.e těsnějšího obkličování, prootor se zužuje a do
léhá na ^krysy. ^Kyvadlo je symbol mrtvého, měřitelného časum Je to
ostrý ^uronilv srp, kťerý visí nad spoutaanýmn vězněin a ohrofuJej jej, .
zároveň jej však osvobozuje,: umí-ii si jim posloužit.
__
•
• •
- Hustá sít aouřadnicx se postupem času zaplnila mořem a pevnina
mi. Navíc'je tu historická zL"U.2enost. Stále umělejší rněeta, automa
tické vazby, vlilkylilky .a občanské vllky. strojovi pekla, hrůzrié despocie, v2zení a rnflnované přeoihlování - to vše jsou věci, kterýma
se dostalo jmen a které dnem i noci zaměstnávají člověka. Vic^dime jej
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jako smělého plánovače a myslitele uvažovat o vývoji a východisku,
vidíme jej v akcichy jako válečníka, jako věrně,. jako partyzána
ve městech, která dnes planou a zítra jsou svátečně osvětlena. Vi
díme jej jako člověka, jenž pohrdá hodnotami, jako chladného počtéře, ale také jfko zoufalce, který vyhlíží ze evého. labyrintu hvězdy.
Tento proces má dva póly - na jedné straně pól celku, který se .
formuje stéle mohutněji a krái:ípřes každý odporv Na této straně je
pohyb ukončen, je tu imperiélní rozvoj, dokonalé jistota. Na dru. hém pólu vidíme trpícího a bezbranného jednotlivce v nejistotě prá
vě tak úplné. Obojí se podminuje, nebot velké nahromadění moci žije
ze strachu a nátlak bude nejúčirinjěí tam, kde je vystupňovaná vní
mavost.
Jestliže se mění v nespočetných pokusech obírá touto novou situa
cí člověka je.ke svým nejvlastnějším tématem, pak už to přesahuje
pouhé líčení. Běží tu spíše o experimenty s výsostným cílem, jenž
záleží v nové harmonizaci svobody a světa. Kde je vu.měleckém 4íle
ukázáno toto, musí se strach rozplynout jako mlha v prvních paprs
cích slunce.

13
Mezi symptomy naší doby néleží strach. Jeho púaobení je o to ohro
mivější, že přichází po epoše velká individu^dní svcbody, v níž se i
bída; jak ji líčí například Dickens, téměř vytratila do neznáma. •
Jak' k tomu přechodu došlo? Kdybychom měli zvolit nějaký te^^^,
nebyl by snad vhodnější den nef den zkázy Titaniku.Zde se vkrihlavém kontre.atu střetlo svftlo a stín: hybris pokroku s penikou,vrcholk
ný komfort se zkázcu, automatismus e katastrofou v podobě dopravní
nehody.
Skutečně spolu souvisí rostoucí automatismus a strach velmi úzce,
a to
-< v 'tom, že člověk omezuje své rozhodování ve 'přospéch tech
nických úlev. Vede to k různým zptáobfun zpoho^dlnění. Ale tak se nut
ně musí prohlubovat i ztrtta svobody. Jediaec ui nestojí ve společnoeti jeko strom v lese, nýbrž je podoben pasažéru rychlého. dopravního
prostředku,k:terý může nést •jméno Titenlk, -aie třeba i Leviat^han.Pokud
je počasí příznivé a výhled příj^emný, stěží si povšimne, že mu ubylo
svobody. Na scéně se ne.opak objevují optimismus a vědomí moci,zplozené rychlostí. Ale vše se mění, vynoři-li se ostrovy chrlící oheň a
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ledové hory. Pak nejenže technika přechází od komfortu úplně jinam,
ale zároveň vychází najevo nedosťatek svobody - bua ve vítězství ži
velných sil, anebo tim, že jednotlivci, kteří zůstali silní, přejí
mají do svých rukou absolutní komando.
To vše jsou známé a mnohokrát popsané věci: patří k naší nejvlast
nější zkušenosti. Mohli bychom ovšem na tomto místě namítnout, že e
xistovala i dříve taková údobf,strachu a apokalyptické paniky, jež
přitom nebyla provázena a instrumentována rysem automatismus. Takovou
námitku ponecháváme stranou, nebot automatismus je hrozivý teprve
tehdy, projevuje-li.se jako forma, jako styl toho, co je nám usouzeno,
jak to nedostižně vylíčil už Hieronymus Bosch. Nebudeme se zdržovat
otázkami, zda v naší době běží o strach docela zvláštní či zda to je
jen periodicky se opakující styl světové úzkosti - místo toho položí
me otázku jinou: je možné zm^enit strach, přestože automatismus trvá,
anebo, jak lze předvídat, přibližuje se dokonalosti? Bylo by tedy mož
né nejen na této lodi vytrvat a přitom si podržet vlastní rozhodovtni,
tj. nejen zachnhnit, nýbrž i zpevnit kořeny. jež ještě tl:ví v prazá
kladu? Právě to je otázka naší existence.
Je to také otázka skrytá dnes za každou dobovou úzkosti. Člověk se
ptá, jak uniknout zničení. Dáme-li se v těchto letech na kterémkoli mísfc
tě Evropy do řeči se známými i nezn^^rni, rozhovor se brzy stočí k o
becným otázkám, a všechna bída vyplave na povrch. Poznáme, že se téměř
všech těchto mužů a žen zmocnila panika, jakou jsme oď raného středo
věku nepoznali. Zppzorujeme, že se s jakousi zvláštní posedlostí oddá
vají svému strachu, jehož symptomy ukazují otevřeně a beze studuo Jsme
svědky duchaplných sporů o to, zda je lépe utéci, skrýt se anebo spáchat
sebevraždu, a tito lidé, ještě naprosto svobodní, už uvažují o tom,
j^^mi prostředky a úskoky si dobýt přízna nízkosti, až se dostane k
moci. S hrůzou cítíme, že neexistuje sprostota, s níže bude-li jim přikázáno,.nebudou souhlasit. A přece se mezi nimi najdou silní a zdraví
lidé urostlí jako zs.paeníci. Ptáme se,proč vlastně sportují.
Ale tito lidé jsou nejen proriáaledová.ni úzkostí; jde z nich strach.
Jejich nálada přechází od úzkost: k ótevřené nenávisti, vidí-li sláb
nout právě toho,kdo je děsil. A taková grémia nepotkáme jen v Evropě.
Panika houstne nejvíce tam, kde se automatismus rozrO.stá a blíží doko
nalým formám, jeko je tomu v Americe. Tam má nejlepší potravu; blesko
vou rychlostí se šíří rozvo^dnými sítěmi. Jen samotná potřeba dostávat
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zprávy víckrlt za den je příznakem úzkosti: s rostoucni obrátkami
fantazie roste i chřadne. Všechna tato tyradla obřího města jsou ja
ko zježené vlasy. Vybízejí k démonickým kontektwnr
.
.
Východ jistě není výliimkou. Zépad má úzkost z Východu a Východ ze
Západu. Všude na světě žijí lidé v očekávání děsivfch úderů. Mnohde
k tomu ještě přistupuje strach z občanské války.
Neomalený politický méche.nismus neni jedinou pohnutkou tohoto
strachu.'Kromt toho existuje nespočet úzkostí jiných. Za nimi se tá
hne nejistota, stélé doufání v lékaře, záchrance divotvůrce. Strach
vlastně může být vyvolán čímkoliv. To je pak zřetelnější známkou kon
ce než jakékoliv fyzické nebezpečí.
14
Zékladní otázka v tomto vření zní, zda lze tlověka osvobodit od
strachu. To je mnohem důležitější než jej ozbrojit nebo opatřit léky.
Moc a zdraví jsou u těch, kdo nemají strach. Strach však na druhé
straně svíré i ty, kdo jsou po zuby ozbrojeni -a právě je. Totéž se
dá Ěíci o tom, kdo se topí v nadbytku. Ohrožení nelze odvrátit ani
zbraněmi ani poklady. To jsou jen pomůcky.

Strach a hrozba strachu jsou mezi sebou v tak těsné spojitosti, že
lze jen nesnadno říci, jaká z těchto sil plodí druhou. Strach je dů
ležitější, proto musíme, chceme-li uzel rozplést,z2Čít jim.
Před opačným postupem, to znamená před snahou vycházet od ohrože
ní, je třeba varovat. Pokus učinit se ješťě nebezpečnějšim,než je ten,
koho se bojíme, k řešení nevede. To je klasický vztah mezi b^^mi a
rudými, mezi rudými a rudými e ' zítra třeba mezi bílými a barevnýmie '
Hrůza je jako oheň, který chce strávit svět. Strach se přitom stále
zvětšuje. Své povolání k vládě prokáže ten, kdo učiní hrůze přit'ž.
Tedy ten, kdo předtím překonal strach.
Dále je důležité vědět, že strach nelze zkrotit naprosto. Ani by to
nebyla cesta dál za auto^tismús, nebo{ tem by takto naopak vnikli do
nitra člověka. Strach zůstane -provždy velkým partnerem dialogu, chce-li
' se člověk radit
se sebou. Přitom ee však strach snaží o_monolog
a až v této úioae má poslední slovo. Je-li naopak vykézán do mezí dia
logu, pek může promluvit i člověk. Tím padá i představa sevření.Kromě
automatického se ukáže i jiné řešení. To znamená: máme teO před sebou
d v ě : cesty, jinak řečeno: je znovu obnoveno svobodné rozhodování.
I kdybychom chtěli předpokládat ten nejhorší případ, totiž zánik,
vždy je tu takový rozdíl jako mezi světlem a temnotou. Cesta na této

sám
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straně stoupá k výšiném, k obětní smrti anebo k údělu toho, kdo padl
se zbraní v ruce; na druhé straně se svežuje do ponížení rabských 'tá
borů a jatek, kde se zabijácky sjednocují primitivové s technikou.
Tam už nejde o osud, els jen o čísla. Zda má člověk svůj osud anebo zde
platí •za ňíslo,' je rozhodnutí, které je dnes sice vnuceno každému z
nás, o němž'však každý rozhoduje
Jednotlivec je dnes právě tak
suverénní jako v kterémkoliv jiném děj^inném údobí, snad ještě více.
Nebot s rozmachem kolektivních sil se jednotlivec vyděluje ze sterých,
původních svazků a stojí ve světě sám za sebe. Je tect Leviathanovým
paňtnerem, bf jeho pokořitelem a krotitelem.
. Vratme se ještě jednou k ob;azuvoleb. Volební procedura, jak jsme
viděli, se stela automaticlým koncertem, který diriguje pořadatel. Jed
notlivec může být a bude nucen k účasti. Musí jen v8dět, že všechny
pozice, které lze na tomto poli zaujmout, jsou stejně nicotné. Nehra
je roli, zda se divoká zvěř porzy-buje uprostřed tenat sem nebo tam.
Místem svobody je místo docela jiné než pouhá opozice,i jiné, než
jaké mu může dát útěk. Totó místo jsme nazvali lesem. Tam jsou jiné pro
středky' než ''ne", které vpisujeme eo předem určeného kroužku/ Viděli
jsme ovšem, že za současného stavu věcí je lesní chůze schopen jeden
ze sta. Číselné relace jsou však vedlejší. Hoří-li divadlo, stačí
jedna jasná hlava, jedno silné srdce zabránit panice tisí
ců, jimž hrozí, že se vzájemné umačkají a propadnou zvířecí úzkosti.
Mluvíme-li o jednotlivci, pak máme na mysli člověka, člověka bez
oné příchuti, jakou toto slovo během posledních ^xb dvou století'zís
kalo. Míněn je svobodný člověk, takoky, jakého jej stvořil Bůh.Tento
člověk není ž&dná výjimka, nepředstavuje řádnou elitu. Je s^kryt v kaž
dém a rozdíly plynou toliko ze stupně,v jakéo je jedinec s to pro půjčenou mu svobodu uskutečnit. K tomu mu musíme dopomoci - jako mysli
telé, jako vědci, jako přátelé i jako milujíc!.
Také lze říci,’ že člověk v lese spÍtV okamžiku probuzeni, kdy si uvě
domí svou moc, je opět nastolen řád. Vdbec lze vyšší rytmus dějiin ob
jasnit z toho,:: že člověk periodicky objevuje sebe sama. Vždy tu působí
eíly, jež ho chtějí maskovat. Jednou síly totemické,podruhé magické a
jindy technické. Tehdy roste strnulost a s' ní strach. Umění stagnuja,
dogma se stává absolutním. A pfece ee od nejstarších dob vždy op^mje
stejné drama, dky ělověk snímá masku, a potom přichází rozjaonění,
které je odleskem svobody•••

sám.
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3vale &e čoliroka otevfely
ns prahu cely hu6tá
mlha na Eem pal.la
na pcatell jen prcetfradla
pro letIDé ailoTání
chléb ani víno
ne stole ruce
vpJ.etené éo oeidla
není Iče zůstat
pustý éth. pusté snhraóe
strsch.
do ohně (ivé čřevo přikládá
co by ai v lese _po&yeleli 5

turl lesec hvěséy v sEJtyšlení
anděl ujHisUl ktílila
e nía se k letu přichy6t!i.l
obzor celý
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se n

o

tobě

je sen kťe nejsi ty
skučí lepí se na paty
v něm padám do tmy nahoru
z té temnoty sotva vstanu
jdu tobě v ústrety
•

f

•

—I

v mrazivém ránu kde si Qole
cvakají zuby kolem holé pole
golem poklízí na prahu
opuštěného domu plevy sklízí
snídá námahu hlady volá duši:

aušinko jsi tady? bída mlčí
hlídá suky oči vlčí na podlaze
uši noří do květů hrachoru
červený modrý bílý přes plot
pán s cizí vizí mizí prásk do bot
paní v peří věří že v spaní dlaní
anóělská křídla zemi chrání
strašák vlastní nos si střeží
v pustém poli
oblaka bolí
hlínu na mozoly ve stínu nebes drolí

sněží v keři je bláznu blaze
měsíc a slunce leží pospolu
na opačných stranách obzoru
večer ^peče bramboru a očima ji solí
přijd^goleme na večeři už se šeří
zvu potvoru běží kroky roků do dveří

dřímám sen mi upad z ruky
a slyším cvaknout závoru
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tak skoupě sklánějí se ke mně prsty
lakotné dlaně něžné prohlubně
ruky v tmě drcené v stoupě času
v srsti zarostlé a bez úmyslu zlé
jak pěna na moři se brání
seskupit tříšt v tvar předem zrazený
vydaný spoustě vod vln spoušti
a všemu spuštění propastné moře
jehož břeh jsem nikdy neviděla
ani svítání
jen doupě hádanky uprostřed v^u
zpěv v šeru hledá svoji míru
zde vzpomíná rybí šupina na to co nebylo
orosený povrch těla se ávoří přítomnosti
hle slavnost oheň v hoře hoří
hostina z hostů zbyly kosti

netečná smršt se tříští o spánky
příští krajina kde skryta prostírá se
kde pase pastýř v slunci beránky
oko měsíce se leskne v džberu
u studny víra čeká na pověru

+ + +
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Dvě labutě na rybníku
Rybník pod ledem
Tam plují na kře křiku
Vítají Bílé na šedém
Modré ráno Přichází po schodech
Slunce vyráží z hrudi dech
A horké srdce na posledním schoču
Přihrne hrdlu zpěv a vodu

A kde jsi tady Pane Ty
Ptám se u studny
Kde měsíc v úplnku
pro Tebe váží vodu
Ukrytý v sněhu
Na bílém plátně krví znamenaný
nad svinutý v sněhu
Poa šedým kamenem
Pije z otevřené rány
Tys rozprostřen
A šlahouny Tvých žil modře kvetou
V trávě na protějším břehu
Na Velký pátek iae je malý
pohyblivý bod u brodu ?
Pukají skály a otvírá se zem
Není mír a bezměrné zeje
Prázdno se zlatem
J si ne bo ne j si tu ?
Věrný v slovu
Ráno na Bílou sobotu
potkám tě znovu
V zahradě^
Na posledním schodu
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n

o

c

a

noc v noci
a přes noc
v ní slepá
bloudí co

den

nocuje
bdí
tma'
nevidí

nic noc eo noc
říká noc noci
na nocleh pod ledem ,
tmou tápou průsvitní mloci

spí na dně noci ien
potmě byv uloupen
když v poledne se zavřely
tři potměšilé oči dne
den nový pro noc poslední
Gen co den znovu darovaný
čeří tmu měří hloubku hrany
břitce zvony zní aby uvítaly

den ze skály co z hrobu vstal
smrt oloupil a daroval
den noci a noc dni
krev beránka veliké noci
ten den se k noci sklání
bolest do náruěe vzal
žal ztišil slzy rosy vsál
modř do červánků vhání
zpěv ptáků v ranním šírání
svítá . v očích noc se dní
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můj sen s ním zápolím
nač městem stisk mě na poli
vír strh mě a všecek uchvátil
slastí sevřel mé útroby
a obrátil mě na.ruby

po mezi obcházejí mdloby
na pláni planou otevřené hroby
kdo by tě přemoh anděli

pod stínem křídel jsi udeřil
rozlohou noci do slabin
ležím ti u nohou roztříštěn2
v tvých krocích srší
ohnivá moř-ská pěna
posle&ní posle kdo tě posílá
je moje pravá posila dal ti tvář
zrcadlo zrcadlové do noci
snové šípy blesků metá
v něm přecházejí dnové světa
přechází zrak hle
zázrak každodenní
té záři čelím obloukem čela
hladkou tváří ženy
po ní nemihne se stín
žádného přání jen Uzas zbyl
v tvých ústech výkřik třeskutý
vysloveno je moje pravé jméno
přeji si co si přeješ ty
ve skořápce té jistoty
vesluji po řece
a žasnu do svítání

tebe

oslovit
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voda je v cukřence rozpuštěný cit
na pláni s mramorovou tkání čaje
na stole zběsile slova uhánějí
je to trysk černé a bílé
prolnuty v peřesté chvíle
v žíhaném šeru slepý třpyt
se třepí na tváři muže a ženy
křísla jiskra na stopě ráje
v ústech ji nelze uhasit
jazyky ženou je pod plameny
ztratili svá těla
jak slova zastavit?
kam mě chtějí vzít
věci co krouží kolem úslužně
nechávají se přemístit
předou a vrčí' pes a kočka
u ohně v koutě u kamen
ve shodě kořisti se koří
zlatoočka je chrání
doma nad stolem nakloněna
zas usmívá ee ve tvých očích
žena úsměvem obrácená k muži
pod stromem na pusté pláni
žíhané ozářeným večerem
nepoznají svá jména
tec. poclávají sobě navzájem
jedinou zrcadlovou růži
je rudá hoří modrým plamenem
protipohybem k moři
ptám se pohledem:
přeje si znova pít krev zem ?
sotva na ni bosou nohou
ystoupím sotva dotýkám se dlaní
ztuhlou touhou skála skály
kdo by neupad v mrazivé zimě
v rozpařeném skleníku do ostruh
do sladké mdloby maliní a ostružiní
v košili z žíní žízní modrá paní
stálá a tichá jako pěna
mořské vlny prudce milující břeh
tají dech jejím dechem taje
světaběh na stopě ráje
mimo všechna'přání ptám se:
co je lest? jistě na místě
smrti jest blízko důvěrně
s propletenými prsty věrně má mě
právě mám ji v hrsti kolem sevřen kruh
duhový pruh se stáčí do spirály

slova zděšeně uhýbají
nemá je kdo vést

jaký

břeh
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travnatý podepřený mrtvým svahem
co váží vnitřním ohněm rozvrácen
muž se lvem spoután kovovým krunýřem
pod mostním pilířem uvězněný
naproti petřín sráz nocí převážený
rozdupaný a roztrhaný rukou ^žen
plášx z masa potřísněný krví pěny
náhle kostZivý v nahém oohalení
extaze a dění zpěv tonoucí
po řece plyne měkce plynoucí
co lebka s kadeřavým vlasem
já jsem to co tě mine v Praze
za prahem za nímž nikdo není
andělské zvonění říká dítě
já nikdo není tady jsem
řekni a Bůh uvidí tě
pod sněhem sněhobílý v stráni
pln dřímající síly dosud nevzbuzen
noc a den v jeden čas spolu žili
na křižovatce cest pod lunou
lev s beránkem město založili
pod hvězdnoa korunou již smělo nést
za nocí kolem v lesích vlci vyli
prosím vás vžcyt jsme nic netušili
spali jsme když byl zabit sen
a bílá vana byla pokryta výkalem
moje milá můj milý do svítání
ráno s ranou pod oknem tam leží
slunce s proraženou skrání

řeka má oba břehy spěchá
k onomu moři holých let
jeĚ hvězdná klenba svírá
na sloupech jejichl jména
jsou rozsvícena v oknech noci
Čas.svalený skloubený rozprostřený
na vlnách , svah nahoru a dolů
přes kříže mříží klíčem smrti otevírá
onen vezdejší zde jeden svět
kde živé světlo neumírá
kde je ta skála v nitru Cech
kde zpívá moře opřené o skalnatý břeh
a kde je víra ? na cestě kde vír
v bouři chodce s dlažby sbírá
a vítr lepí střepy jedné zahrady
uprostřed eech uprostřed jednoho zpěvu
který tu byl dfív než všechna slova
byl u něho byl jedno s ním
na sklonku léta plod Ve}kého pátku
nad srdcem světa povýšený
jako na počátku
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e já věra na ostrově
věrni na r&rr.eti s volavkou
za ruku éržím tobiáše
jak ryba ulovená anóělem
tady jsem a vitím
j2k s nebe sestupuje
strom kříže obc-ouZený zWraóou
sem na břeh rnoře které dosahuje
na práh města měst cestou řeky
v níž zrcadlí se všechny tváře naše
jeCna tvář tváří všechny zaplavuje
naó čelem koruna stncí
modfe safírovými trny
a tvoje Eréce Fane
je rubínem jenf v stř-ecu plane
nastavte članě z té z^^acy
rosa padá na zpustošenou zem
Co zpěvu cští jenž v bázni zní
na použti a hledí na pffftí
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OBRAZŮ
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PASENÍ

KRÁVY

D.T. Suzuki : E
ssays in zen buddhism
I. HJEnlN! DhVY
Jí^ikdy neeeálá r; cErnty, tak k č^eau ji hleUatT Hejaae sní v d6věrnéa styku, protože naše vnít.mí pov^aha se stan proti. Ztratila ae, i
protole my s^ú jalile seěli z cesty, svedení kl^aaa^vými smysly. Domov
se stále vsd&luje, cesty nímo a cesty přea se stále &ap1étají.
Io^\lruš po zisku s strt1ch ze ztráty hoří jako oheň, myěle^nky na do^
bN a ipatné vyrilejí jako bojo"1 iik.

Sáa v diYočině 1 ztraceny ^án^ly, llUI atile hledá, hledál
liaoucí se vody, vsdálené hory a nekončící stezka:

Vyčerpán a v beznaději, neví 1

Jen slyě! večerní ciktdy
II.

spaT^ní

STOP

j!t.

zp!Yaj!ci v ^l.istnat.éa leBe.

DÁVY

:t.a pomoci 8uter a dotás^^n dokt^rin dospěl k po^pní ničeho:
našel stopy. Ví u!, !e věci I i kcyl v ^cohoati, tkrl v jedn6 eubst.^anci, ale objektivní arit. je aeb^^nen. •eni u! schopen odli

šit to, co je dobré od t.oho 1 co není, j^w mysl je jeit.ě ^zaatena,
po^kud jde o prnvdu a faleěnoat. Jelikol dosud nentoupil do br^dy,
fikáte ^^sat^ianě, !e si vi^W stop.
ťodél vody , pod stromy, jsou roztroušeny stopy ztraceného:
Libě vonici lesy houstnou - nalezl oestuT

Vzdálená, dal^« sa hor^aai. ,

Uáva

snad putuje,

%jí nos dosahuje nebe a nikdo to naMe
-*
III. SPA'tWf KBÁVY

-

^n,m„

lachání cestu po
^nahlédá do p6yodu Tici a Yěec^ny jeho
^^aly jaou t ^^ronii. Ve Těech jeho Černostech je to zjevni patrné
a přit^oanit. .Je to jako a6.l. Te Todl a klih t ^^I. ^dy! je oko
epriTDě aaaěf-^w, zjiati, !e •to^ n^ní nic jiného, ne! on aáa.

!^chle na Tětfi

Slunce

e^ní slavík a radostně spiY,,

h.feje, líbe^zný vánek vane

s^krze selen na bf-ahu
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^ávo je tam úplně c^a.llls, nikde neni míst.oi Kam b:, se ukryla.

lládherné hlan

rohy, kteey malí! ji zobrasi?

ozdobená

Wn
Jo álodné ztraeenor.ti v divočině konečně nalezl krávu e polofil

na ni evou
ile shledává • le pro obrovský tlak objekti^^ho
svět.a je těfká u^driet krávu pod kon't.?"Olou. -rávEi stále touží po
sladké trávě. tivoká přirozenont je jeát.t nepodtjná a naprosto o^dm:.ťtá btt ^^cena. westl.i ei ji chce podrobit úplně, měl by užívat
biče jen volně.
s enercit celé své cuae se l:onečně ^o^cil .1erávy:
Ále je divoká, jak neovl.&dat.elná je její silal
Orrivíl.^ci si pyěně vyělapuje na rovince
l:dy! hle1 Mizí v kláních, neproniknute^hyeh kopcích.

v. PASM

Kl:'?ÁV!’

Kdyl se pohne mylil.^dka, následuje další a za rd dal.ší - je vyvolán
nekonečey &l.ed myšlenek. Osvícením se Yše pt-evrac1 do prachy. avšak
klam ao proaasuJe. kdy! zavládne ^zaat.ek. Věci nnás utiskují ne pro
•4
objekti^ci evét1 ey^bri pro sebek^^jicí mysl. enechávejte udidlo
příliš YOlné, ^drlte je pevně a U nedoTolujte si l^ádné po&hov^ěni.
Hindy ae neoddělujte od biče a od ^ci^la,
<ayžta
lby se ^kráva nezatonlala dolneč.ist.oty:

e-li

sprá^vně opat.roT^^ 1 bude jej! čist.ota 11 uěeklívost r6st,

Dokonce bez f-etěsu, bn &vázén:í • ^ude néa
VI. P^^ZD

LClm

HA

s^m

^následovat.

^VY

Bpj je dobojován, ul se víc nesabtyá. ziakea a ztrátou.
si
popěvek drevaf-01 pozpěvuje p^^té pi^aně Tesničand. S^ci na bt-betlt
krávy, j^w oči jsou upř^^ na Téci seaské. A khy! je vo^án, netofi
4^dkoli vá^ben, vic ul bo ^indo nea^adr!í.

Jeclouc na ^róv61 veaele se ub!rt dOlllO.:
4«
*^^ian do veě^erní ^^y. jak spa^té ao s^rod s^uk :t'létny!

.^rospě^vu.Je si p1aniíbl1

jeho &rdce Je naplněno ra<1ost11

Je U-eba f-1kat 1 ko je Vod jeden sr. oněch, co věd!T

VII. KRÁVA

JE

Yěci jaou jeáno

ZěPOMEWTaJ MUŽ

ZOSTÁVÁ

SÁM

a kráva je symbolická. ^hyl víte, fe to , co pot.f-e-

3

3

2

bujete, není léčka nebo sít,
•• nlbrl zajíc nebo ryba, je to jako
zlato oddělené o<i ěkv^^', je to jako aěsíc, vystupujíc! z mrakd.
jedint paprsek svetla, zjasňující a proniknjíeí, záf-í dokonce
před dny stYoření.
Jedouc na krávě, 1:onečnu je zpót^' ó^OJ!!B.,
Ale kdel není více krávy, jů ilidne sad! :cela 5áll1

'-dá se mu, le ješte tiše spi.

Poc doól:ovou sttc:.hou jsou bič s provází

le!ic! vedl.e něho.

nečinně

Till. WVA

I

POHL^U

W2 '

Vtechen smatek Je pryč, pt-eevládá jasey ^klid, d.olconc& není ^ní nyěle^nky na 8VlltoE>t.. K-11! neotálí ^t.aa, kde je ^^dha, a po^kud jde o
to kde, tam láčr.$ Buddha není. Mul rychl.e spě^cbÁ dál. Kóe není
žádné formy duel.ismu, ani tisíciokt nedokáže nalézt Bkulina.
* svatovt, pfed ní! ptáci obětují květiny, je jen fraška.

i kráva:

Vše je prázdné, bič, provc.z,

'-do kdy přehlédl rozlehlost nebe?
11ad hořící pecí neafi!e spadnout ani vločka sněhu:

Adyl

je dosaženo tohoto Btavu věci,

Objevuje se duch
IX.

KÁVBAt

K

starého mistra.

POČÁtl.-UJ

Qd sma^M počá^tku, čistý

ZP!Tn
g

:[

11epoa^^^b1'lf, ^ni.kdy nebyl dotčen nečisto

tou. Tiše posoruje rtlst a z^^k -Yěcí s :t'ol"Rou, satimco aáa je nepo

míjející, v kiln vJaat.nosti ne-tn-zen!. '-dy! ee nezt.otolňuje a
^aagi^cq
vype.daji^^Á prcmě^^á t.v^ard, co Jiá
společnou & wa&lostmi sebevýchuvyT Voda pl..,vne
i
se tyěi
zelen'- Scdl: s&, pozoruje věci, jak podl^wjí směnku

hora

Vrátit se k ,Očá^U:a.i bft zpět u

- to je ji! fale^šnl ^rokl

^Daleko lepši je s'Oatat domn, alep/ ^hluchýchý
Haed

a bes ^dlAiho povyku.

Sedě

▼

Spatřuje

^^trči, naaá lidnou vbdOJBost

o věcech ve^ku,

Yodu protékajicí kolaa - kna to nikdo neví.

24
4

& ty svěfí , rudé kYěty - pro koho jsou?

x.

pKíjezl

dc

mEsIa

s blahoskítajícíma

hukama

Dveře jeho skromné chatrče jsou zavf-eny a
nejmoudřejši z li
di o něm neví. *’ení mozné zachytit jedini záblesk juho vnitř^^^
!iYot.a, protože jde stou vlastni cestou, nesleduje kroky st^kych
mudrců. A:.ráčí na trn s tykví v ru.ee9 opíraje se
o hůl, přichá
zí Gomů. lse ho nalézt ve společnosti pi.jw:ú vína. & řezníků, on
i oni jaou obrácení k buddhovi.
S snahou ^runí a bos jde z dolllll na trh,

^AM&án

od hl^hy a popele^ j&k širuee se usmívél

Už tieni třeba zázračné

si^v

bohů,

%

proto!e 8e aotkne a nl.el ijs^níé

st.ro^ jsou v plné.a květu.

Alexandr
l
K iment

Budníček lesní

/ Rozhl.asová r..ra /

.t-lezzosoprá.n /J.ngelil.y de Witte
ilex de Witte
.uthur Sheerl
Abelard Lucerne
Adl.c:f.f C--elberg
Adal.bcrt t.r-oneisel
^^^tasius P^Qonfi
Jmto^Lu lu-u.pičl:a
JUDr S0CJ1:.ernetz
Kubitschek
Eon^ika
l. --6. fcanftellka
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/ alyadme i:rGzno:;., uo.:oliulc EpiTar.oi.:.. '-rak — líiczzcsoprdn. Po ^či
té době, ktena o^povíd:.. krc..uď pasa.;.;.i huá.ecti stiaciby, h.la.s pc.,zvo^ine olúbne. Lpuv pak zusnáva uocdía Tise v pozadí, Eatimco slyš.iJle ^ETW.--y a ilasy větsi spolecnouti v :roz^^^ém interiéru.. Xe
konci dvo^díct dídío^ú se pak mezEOsoprakoTá '-rie opět prosakuje,
aL zase na cnvíli akcdn ovládne naši pozornost. To je c:-á^ý mezzosopránový' h.hla« zesndíé pěvkyně ^Angeiijjcy de altte. /
: ^dío ! Palll&tujeě se, Adío, jak jsme si té dobír^all, j.J.:
ýsae U ř^íkával.i : llolii 1 .Dolii l
AllLOrT : ho, byl to tenkrát roc vcirj ro&^díi, jestli se núkuo
jmenoval. Adíoif nebo Adoll. Je to noaká, te ut jsme tak staří ?
AüALRKRf : Pánové, co je to za sté.ř!, lcten p^án.tuje jen jbdnu

A.IlA.STLSil.íS i a jen jednu revoluci. l!ie'bo dvě ?
ARfflUR : Zilet.í na to.sr., po jaké^ subkontinentu se zrovna pohybu
jete. ltakl bych - na jak' se zrc^dn plarl'te kře. !ak rut přůcJad u
nás v berice •••
ANTON!r. : Všude dobře, rioiu.. neJlípZ Fikejte si, co chcete, v Ceenach je oé..za ^il.í.du a bezpečnosti. Sanozrejee, kó.yi se nesapl.etete,
rozudte, .ne - za - pl.e - te - te .
ABE^^O z Ch.tipu, vla.stně nechápu. f.iOn díeu t foli.k kr^^xh zen
v práém příbuzens^tTu ?
.lúlypař jsac se v&ic^dí t^dn.ie poilronadi viciél.í naposl.od ?
AliASdíRlUs : Před tisíci lety l
i fěaně pred v^álkou u nás Y Cechách - nebo těaně po vilce
u náG v •erice ?
1. KOZELKA i tJJJHrú^^ historie. Ur.í.ni.ká^dí př!bih.
2. líii.NKZť.ILU s fol^iaii.t jsem;. pnalnu.c^^! a jak dojaná, byl. to
Ú^^^ hlas, a vidíte, J.nGcl.iku jse^ ^nikdy neTiděla. A já miluju
i1Tý L.J.as. Ut se budu muset siokojit navždycky jen & nRna.hrávkakuú
).Y.i.AN%E^LK.A 1 .Prsten s ča^^x kaaenem, to je aůj symbol. aaute^dí
nálady. !fo Je noje ^^tečhi toal.eta.. ^rosia černé ^^dío, ale
čeru.é
to pro^a!a ne I
4. FMANZE^LKA : Let!ae roTnou z liiew Yorku.
aeropl^ány juou pořař
dokonalcjěi. Já mfla nar.díu.^hátkách ^tyři pror;ruy i pop, coun^'try,
klnaiku a recitil. Zpívala tu.. t^aky naše ;.ngclima. fen ^hlas Já hned
po^^a. Yíte, co J^ dzacmt, kd7t pěv^kyně zp!Tii nejen ^^^ea, ale
1 dechna, kdyt 1 deo&, proste dech je '^taky' kuse^ hude^^hn ^^^u
a ^dít^ury. fo je aůj koaplex, já sp!vat ne^^, a přitom
ráda
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zpěT. Lida.ký hlas je nejdoko^alejší nástroj. A nexueíte ho stavět,
jako třeba hou.al.ičky•••
5.
: Housličky, l.idičky, trpaslíčkovéJ Cni-chi-chi..-chi.
?roč eě nasez^^rnujete ? Tak mf eesnakujte 1 Já s^M. osobně jses
trot^^^ opiloučká •••
6. MAltZLLLU.. : Já jsem ^.KrupičkOTá, dovol.íte ? Múj nuž, víte, t^aky
jeden z bratrů, růj aut je t^aky ^muzikant. Hraje housle v Oeské
f'^^^raonii. Já jsem jen áre^alce. Al.e tměnií já i obdivuju. M6:ie
v kl.?raze kluby, klub poe&ie, klub ze. ot&rou .^Prahu, nilnový klub,
klub sběratelů graf^iky, víte, co je to Lyrá pragcnsis ? To je
p^alaká l^yra.. Ve s^^jch palácích posl.ouc^áme ^hru na violu a re
citaci básnic .Mo.j bratr sedí t kricniJe už třetám roke:. Taky za
bá^^čky. Ale to je naše lnte^rní z&l.cžitost. Já
ooobn& sbí
rám bibeloty, Malé, krásně ilustrované kníížky.
Ovidia, :Vrow^ningovou, ^al^^sého, ?uěkina, řííká vú něco i'Jácha. ? Rynek lr.:icha. ?
R&ůa bych si vyněňovala kolibří kníí^žky^.
KlJJ:sITSCliEK ; Doktor Rubitschek, ^ámy a ^pánové, těší mě, doktor
Kubitschek 1
MOuí^^ : kle doktore l kle dqktore, já nevím, jestlil^
/ C^ilot na slenici. Hlasy mJkají. !fea'. je u.se slyšet árie a. krosně
zn! hla.s A. de Witte. /
ALEX: ?rřátele l ?řútelé l Dovolme ! Dobrý dan I
/ Znovu. je slyšet c^inkot na ^klanici. árie jestě chvíli ^zní./
^ALEX: Slečno, prosím Tás, -eyšaltujte t^aky Eas1nk:u. l Chtěl. jsem
říct, prosám o ticho a t^aky a slovo.,
/ Hlas A. de Witte ještě chT!ll plně ^zni. Je slyšet krásný zpěv
nž do konce hudební p^asáže. Potom zpěv nxlkne. CT^dnuti ^vyp^^čá./
^^ěla. jsem se p^m Doktora zcptet už dávno, nikdo mi
tuž^ž, kdy přesně sám ten pásek ctopnout•••
AI-EX , !o je v pořá^dku E!.il& slečno, to je d;plně v pořá^dku.
krátelé, mnozí z nás už naše pány dokterý, pri^vn! zástupce naší
■aalnky dobře gzn&JÍ t určiti aspo! s krrespond^^e nebo z telefonu,
^ám dokonce takový pocit, le jsea se už všimni po^hro^madě jednou
ausell vidět, někde, na festivalu t !dkju, rok 1965 ? Hevám, možná.
Ale určitě na poalednÍ m^^užlně premiéfa ve Y!^al.
ilfOB.tli & lSyl.a T P"ruo.
Te Y!dni,
JJiASUSIUS 1 .liebyla
v Prue «ani xxiw«wicttt byla v :Budape8ti.-

:
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Al'lASTASlUS : Přece aauw jeste trocuu spolehlivé paměti, kromě
toho existuje éo^umentaco. Z Budapešti jela do Vídně a pak teprve
do Prahy.
AN2ON:ů; i fo poř^adí je jasné a moje pamě? je spolehliví : Praha,
VideA, Euáapešt.
jIB!.IB'UR : .Prosim vás, co to kreslíte za detailní trojÚh.o^mík ?
Dívejte se na světovou operu trošku 5lobál.něl Tak třeba u nás
v Americe • ••
ADAI,B&RT : Kolik měla ca&jnka premiér ? Myslím. vůbec, myslím. za
celou kariéru.
ADLOFF : V ra^^^čině případě se to okryje, to je !akt. Život jakožto
^kariéra.
ALE;X j io snad ^ni.kdo neví. Nevěděl byste to, pane dozore ?
&O^^^ETZ : Sámozřejaě, aúme pečlivou dokumentaci. Podívám se
do spisů•••
A^LEX: Ale já jsem vás chtěl nejdřív, pane doktore, představit,
i když vidín, je to motn6 zbytečné, vlastně je to jistě zbytclné,
hle je nls tu tolil: pohro^tně. fak zkrátka a dobře, to je doktor
So.5/llernetz. Maminčin právní zástupce.
SOHME^^TZ : Dobrý den 1
^Ji.LEX: A doktor Kubitschek. D^ruhý maminčin právní zástupce.
Slečna fío^^., sekretářka.
KUlllTSCHEK i Dobrý den I
t{GlilK.A : Kazdar, lidi I
SOJ,:.MERNETZ : Ale, duš^ako I ^Dwly a pánové ! Rádd. bych něco lehce
poopravil. •Doktor Xubits^^k je prostě aůj kolega, mezi r^mí nebylo
^^míah a
housl!, není-li.i pravda, ^^e kolego ? A řeknu
upř^imně, na.ěe aadame by zaměs^^tnala ne dva, ale deset ?rá^^kn.
KUBIT$0^Illil: : Dekuju váa, doktore, děím.H jáme, co jmae mohli. A
dělali jsme to rahi. Pro naši ma^daao 1 pro jeji hlas, byla to
zkrátka a dobře ^Angelika de Witte I haše p^an!. A aysl!a, budu&e
mít ještě hodně práce. Ale to je práTě rados-'tllA, to je právi to
nadějné. lt^rév^ala se hudba neumírá. PraTda. Be^^tel.nost glnid
ležela T notách. Ale kde zůstal inter;:ret ? Kaštěst! my u! mtlleme
t^^e věčnou praTdu umění tro^^ dop^alta IIO.ieae Blllěle fíci I
Be^umúá
hlas l

50^^^^f!Z : Dobrý hlas neUE!rá.
1 Xr^úsný- hlas neumírá.
MOB^lli a Jarmi, lldi, j^asai I Má.Ille to na
Duě^^n v gramofo
nu, srdílko v ^^^etoíonu. Ncni to krása. ? Stalí ^n.ačknout kno.t^ím..
Mliu to :.aae spustit ?
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SOMhllifilřETZ : Roiient, duš^inko 1
KUBlTSCfil:K : ile no tak, dušinko !
^ALEX i K.d.yby n..s tak
viděla pohromadě.
SOfMEP..NBTZ : ^ámy a pánové I / Cinkot na sklenici. /^^^ a pinové l ^Angelika de Witte, mo.zaospoprán bltienosti, jak byla
před pil stoletim v Japonsku a od té doby takto často ^nazývána, nosl.telka desítek čes^^ch tl^tlú a vy^^euá.ní, tle především, jak už
dneaka praví hudební historie, nositte^lka. jednoho z nejkrásnějších
hla.sii dvacátého století, to byla. vaše matka., vilení pánové, šatka,
vašich ^^tlelů, vzácné dámy! Jak již smutně víme, pa.--ú ^An.Gelíka. de
Viitte zeflřela ^^^ého května tohoto roku o Uesté hodině
ve
věku osmdesáti osti let. Požehanaý včk. ^Andtlský Uas. Pánové l
Podle poslední v-\i.l.e, kterou diktovala připlném duue^^ím zdrav, a
za 4čast1 třetí svědecky věrohodné osobnostlí^
KUBITSCHEX : Jsem k službám, těší mě, doktor E.ubitschek.
SOHiKERliEiZ : ••• diktát se tedy uskuteční! zároveň do pera a za.árovei'1 na ^^^etofonový pásek. Oboji bylo zapečetěno^ .K.2-omě toho
si Angelika de Witte přála být pohřbena t srdci kvropy, to jest
tedy v Cech.ách, což se také stalo. ZS.j^ÍJAavý a bohatý ro4okmcn
včtvicí •se ETropou ukazuje totiž také jednou žilou do eech. A dile,
nyní cituji s A to bych si přála, ale raději, prosím, rilečno
Ja:oniko l
MOlilKA i Ano, já j8em připravená.
/Cvakot spinaOd, cTist ^^^etofonového pásku, několikrát zku&J:o
je slyšet ^íms, který pak řádně nas^adi./
ffiAS A. de
••• bych si př^ála ••• s^ynů • •• třicet dnkl^
A to bych si přáím, aby ae Jtjch seda s^ynů shromáldilo za t:icet
po nh pohřbu. Aby se sešli ne svšlti £e^^na.mi m^a.nželka:c;i čí družk^i na ^alé alS.vIl.osti v m4m domě ve Ví^dni. Aby gí pcslechJ.i můj
hlas a aby 6e aeznáwili s mou závětí.
SO?iY£.i.ERNETZ , Děkuju, siečno JI Ma.t;n.etofon se ^TD>^!ná.. / Závěi
vám přečtu osobně, ale hřív, dámy a pánové, prosím, abychom
povstali a soustředěnou minutou ticha, abychom si připomněli a
uctili krisnou
p^^ Angel^iky de Witte.
/ Z^^y, irWlot, ticho. Přiblíží se krá^sná ůie - hlas ^Angel^iky
do Witte. Zpěv je veai krásný a poutavý a může tedy trvat déle
nel 3ednu ^ímutu. Zpěv potom tichae a zcela. ualkuo, zatímco se
přiblit! hJ.as dr. Somiernetze. /
SOl^:J!ERB£TZ a ••• ftálíe, sa.mozřejsě tnlc6 Itálie, f.a.ilrino, Rím,
Benátky, Bcapol. Metropole celého světa. Spíě bychom suncll zkou-
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mat, kde nezapůsobila, nef vyjfilenov&vat, kde včude byla hoatea.
ilc jmenuj&e rozhodně také aDpoň jeětě, j&k paní Anga^íma říld.vtla,
Jtllos^^ trojímlé^ník cistařaký : krah~, Vidcň a Duěapesi. Tri sta
dvacet šest prcr.iér na cperních scé^^h. Jeden tisíc koncertů.
Stovky n^nhrávěk. Sedesút tisíc dopisů. Sed.a tisíc fotohTofi!.
Rozsál-.l.n ó.o}:u.mentace a sbirl.'Y obrazů a ta naprosto jedinečná ko
lekce starých panenek a antikv^^ímo hračkového nábyf,'#J/tečku.
Zivot a dílo paní Argeiiky de Witte je krásný přírodní ^az, vel
kolepý kulturní 1'enomén a to všechno dokázal jen ;joden lidský hlas,
lezapo^ímejte na to nejkrásnější; kolik radosti poslytl posluchaCúm. ?aní de Witte zaloLila tři nadace. Kéu;doročně se uděluje
stipendium pro tři nadané hlasy. A jestliže nyní budeme hluvit o
majetku, s úctou můžeme předeslat, fe ee je^al o bohatství, kterého
naée p^al doslala čistým. UELění&. / Cdkašlťri!f doubek ze skl.enice,
poněkud jir!.S'B. hlase& :/ K včerejšímu dni podáváme vy/úttov^ní
ve5kerých přijKÚ a vydaní ječtě k živéreu hlasu p^azú. de Witte i
pod.la priv a ta.ntié&. Zárovef přeahládilite soupis majetku. paní
de Witte. Jedná se o nemovitosti, sbirky, jistou hotovost a konta
v blankách. Prosí se, aby každý ze synůů, jak si p^aní de Witte přála,
přijal do vlastních ^rukou jednu z nopii tonoto dokumentu. Jako
součást této bil.anee obdrží každý z pá.nl spis huůebního vědce dok
tora Bfrnína Vitáska z Prahy, toho času ímsterodwn, s titůlem :
^Angelika de Witte, fenomenologie hlasu. Pane nolego, buate ^ak
laskav l
KUElTSChni : Pan Arthur Sheerl 1 Prosím 1
AP^liUR i 0. K. Doktore I 0. K.
1. KOZELKA s Je to vrzané do kůže. My to věnujeme do MetroJ41i^ní.
KUBITSCEIBK : Pan Abelard Lucarne I ?rosá I
ňon dieu I Non Uieu I
2.
: Proč německy ? Proč to neví napsfuo !r-dll.coussky ?
KUBlTSCli.EK : Pan Adolf, pardon, psn Adl o!! Gelgerg I Proaím.
ADLOFF : fo je y poř^^tů Do konce století se budcne pořád stydět

za jedno křestní jséno.
KUEUSC^^ s Pan Adalbert kroneisel I Prosíme
.ADALBERT : Per!cktni I •
4. r..A.Nz:E^ i fo není tá^dná závět. fo jsou jen čísla.
^^ITSG^HEI. : Pan Ábasta.sius Pallonyi I Prosím •
AtiASU.SlUS i Já 8e snad zastřelím I
5. ^JiAH%E^LL\ s ncli Jase se sejit v ku.úapeěti 1
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KUBl!rSClillK i Pan liD.tonín ^KrupiekéL 1 frosím.
ANTONÍN : Dělruju, ale upoaorrňuju předem, vetkeré písemnosti
hod.J.ám v Praze přeclložít ifr&.dům. Já t;e rozhodni':' nehoc.U.ám zapléut.
ú.
: Ale no tak, Toníčku, no tt:k Toničku, to je prcce naše
docela vnitřní záležitost.
‘OBlTSCilliK. : Pun ilex de Witte ! ProsÍE.
^ALEX: Děkuju, ale já to věechno dobře znim.
ARTHUR : 'l'y sbyl, Alexi, s Eat<nu do pOGle^u. chvíle ?
ABELARD : ITOČ ti maml říkala - Hu^dníčku ?
JJ)LOf'P : Ea"&ka r..i psala, jei::tě lolli, ::e spolu chodíte do sauny •
ilAŤiRBRT : Sedm synů a žádmý nemá hudební nadcir..í.
ANASTASIUS : Ale všichni výborně obchodují.
^®OK!N : Vidíte, jak pravdivá jsou přísloví.
ee, co Oech,
to nuzikant. Já hraju ve f^^^roonii housle, ilc jú dělám sp!ě
jen takový poctivý řeneslo. Oímpak se živíě ty, "uč.níčku t
AUX:
7.
Já píšu básně.
ARTHUR : Básně ? Verěe 'i Proč ?
J.llLOFF : Taky jsi chodil s mé:.F.linkou do sauny, ne?
: Non dieu !
.ADLOF.F 1 Matka Eti taky psala, ještě loni, že ^aky výborně vaříě.
7A.LEX: VšiaJ..i jste si, že UJtflci nemají čas pěstovat si nějakého
koníčka?
ANTOH1H : To ji. chápu. Já hraju ve íil^^raonii • .Porč bych měl
ještě pěstovat kaktusy ?
LLEX i Tak to laeinka byla výj^imka.. Nasi^^ prostě bavillo všech.no.
Zpívat. Cestovat. Psát dopisy. Jist. Pit. Celé noci čotla T parti
turách a tiěe, tichounce zpívala. Oblékat se. Obrazy. A jak se
bavila nábytečkea. A všechno auselo bjt přesně dokumentováno. U
nás se pořád něco vystřihovalo. A to nestačilo. Nejvíc ze všeho měla
maminku ráda 11táčky. Ráda poslouchal.a p-^táky. Na to ai vždycky čas
Ullěla najít. Jezdívali jsme spolu do 1csú a do lak e. m&clnka t.o^kpal.0
stála a poslou^^ia a ř!kala : SlyšíS ty hlasy ? Slyšíó ty hlasy ?
Drával jsem s sebou aparát. Muuel jsem být pořád v pohotovosti.
Maninka si třeba iřála slyaet ráno. Měla úžasnou ^pamči. Jb se
v páscích musel orientovat podle kartotéky, mas.inka věděla přesně,
co Jsme kdy a kde nnahrr&.1it iebo si přWa ilyěot večer u ry^^^.
:Nebo akřiv^ana najednou. Při jícile. Nebo ve ^vaně Trány. Nebo ces
tou t t autě, když jSlie jeli na koncert, zro^vna tady toAo b^^^čka.

ADALE.BId' : A vy jste neael.i ;,a.dnou sluzku ?
hadnímak / u
ALEX : hecneola v domácnosti cizi osoby.
Co pamatuju, nepromluvila s lík-cor.oocE. V iivouc nešl„ d.o cbc.twdu,
aby nakoupila. ncámyla varu a jedi^Krát neVfiiesla odp^aky.
Jhahl-.D : io ee nedivím, když človc.r: Zfívi, jaký odpad ?
JJ)ALE.i!;KT i Při takovýmhle 6.!l.g£ažit.ťi, to chápu, to hlověku zbude čus
a energie akorit
lyr^iku.
ALEX : Harinka ir.ě potřebovala. Zrásné je to, kdyi vás někdo potře
buje, a ^maitdnká měla hlas. Ale poslechněte si třeba právě to ráno.
Je brzy ráno. Svíti.., je jaro. Tohle je typická střecioevropsků
lokali ta. hahlaka, sama s6listka, říkávala, slyšíš tu polyfonii?
iieni to útasný, arohovrste^^tj hlas ?
/ Spínače. h^iagnctofon. Slyt.íme zpěv pt&ctv&. Záz^!l{W. je bohatý a
plastický. Ozývají se ptáci, kte=í se brzy na jaře probouzejí.
Dojem je velkolepý a hluboký./
ARTHUR : D ná& v AE.crice se tohle i..ned tak neuslyší. Ale pe.r.:atuju.
U nás doma v Oechách.• Já ten p.isc.1: koupím.
AJJX : To ti já rha dwt zad^a.:t"mo.
JillTHUR ; Proč bys mi dával sadns.rn..o, na i..:em ja dobře vydělím. lP;y
se dohodneme.
t../
iJiTOin : Jé. ^ím chtlupu na tskonoravslté vysočině. Teru fakt
ptáci ráno šílí.
ALEX : Hodně jsme cestovali, p.-chipitclně, a .když maminka neměla
čac, E.usel jsem se vydat na vell.kov sám a pak jsem ma.E.ihce před
váděl, jak zpívají ptáčkové v Au.strál.ii, v Ji^tní aerice, na ^^^n.
Chcete si poslechaout, jak zpívají ptáci kolem kar....adských jezer ?
^LELA^LD s non d.ie1t ! fy sis zaceGtoval l
ATi8X: Typická k^anadská jeze^rní lokalita.
/ SFÍnače. ?^11ugnetoton. Slyšúe zpěv ptactva, které hrL-Í.zd.Í u jezer. /
ÁLEX i, ttíme taky exotiha, Japonsko, jihoamerický prales, míme do
konce Tibet. Poslechnete si?
/ Spínače. H^agnetofon. Krásně v^^ nasadi Uas A. de Witte. Sly
šíme Krásnou árii. /
iA.LEX a Pro^ihte l To byla našinka.
ADALBEf : Je to vlastně filosofická otázka, i:de Zeonči hlas
pf-irody u l:dc zač^^ hlas ^altu-y.
^LEI : Maminka ním taky odkázalú jednoho ptáčka živého. Tak tad.y ho
aáme v kleci.
1. lillízL^LE : ale boš^ínku I
2. Y..A.líZB^LKA i Tukový ch^hllek l

aa.

o
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3. HJúiZz^l.iKA : Jak je ta.n oši:liváček krásný 1
4. I-WJ ZBLhl : Je to velkclepi klec. 2letivo nerez a ten proetor!
lví.ARZL^LKA 1 Xi - ti - ti - ti, co ty jsi zač, pi - pi - pi pi ? Jak 6C je>::nujeě '?

,.

AL.EX: Ja to bu^níček lesní.
ARTHUR : Existuje odhad ? Tady v toa soupisu ntjsou ceny.
ABLLARúíD , těžko vyčíslit. ia.kový poměrně rozs^lný soubor pta.čích
hlasů. Je to hodnota. velnú, ale značnč .id.eálni.
ARTHUR : Já se dívta. do 6oupísu né.tčlna ine.jetku. Myslía celť tu
dědictví.
ADLOFF : io už je prece dávno spočítané.
ARTOliln : Olověk Las.ne, kolik může za.hospodařit jeden jediný

hlas, geniální hlas.
ARASTASIUS : Nejde ^and jen o ty prachy.
ANTOH!H : To rozhodně ne, to rozhodně ne. Já si taky neděláro
vúbec židné nároky. Já zcela a úplně so'^alasim předen b natči^np
pořízením.
ADAL.BEFT : Za^^rao nikdo nezpívá.
ABELARD: Ptáčková - zpěváčkové a sen tč.:ll':& nějaký zaeilov^aný
blázen.
ARTHUR : Obdivujeme umění, xiáme úctu před Úspěcbem, na příklad
u nás v Americe. V tom ja nádherný Qenokratisrus současností,
každý se mu.f.e etát EÍlionářeE, když něco ^eí.
AKTOKlli i Tu patí i u ni:.s na východě. Na příklad u n:..s v Oecruich
pele, továrny. Tšechno Eáme společné. ile talent zůstává oáobní.
UJ.'lělec u nás? Zije si jru: Zlinictr. Když se nezaplete, rozumíte,
kdyr. se ne - Y.a - ple - te — tc.
KULlT3C^RLl{ i Víte, cenu bych připodobnil nati nadane ? Buzole.
Ifarvózní, těkavá m^agnetická střel.ka, které. E:í-í přesně k cíli.
A tan rozhled. Její duše měla čtyři květy. Nebo čtyři tisíce ?
Ji^ní, to byl Její teplý hlas. Severní, to byl její racion^ální

..ozek, perfek^tní menaterský kowpJútr. Květ sápainí, ^kultura.
Xvět východu, iracionalita vášně. Někdy se snání rozhovořila.
fo obyčejně ukončú:e jednťird o smlouvách, uzavřeme bilanci a.
1^1.ié.ny a jOT!dáae si, vzpoaináte, pane kolego?
SOMY.ER.NETZ a Jak by ne ? Co je to hlas ? A naěe 1mda2e odpovídá
otuniky. Tdn ? Chvění vzdachu ? Vibrace ^hlasivek ?
Jasyk, ústa rty ? Rezonance ? Fyzik vysvětlí hodně. Psycholog
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taky. Já, kdykoli zpiváE, tak se zbožně divá. Poclouchejte
Jtt^áky I
AžnE: Neznal.a
ale někdy krátce odpočívala, polo lete,
polo sedě a volala na mě, abych jí přineel klec. ?ozorovala
ptá^a, tak usměvavě, t^ soustředěně, víte, Emě připadalo, že
pozoruje život, prodtě hlas života,
1. KAlitELKA : Já &yslela, že ná3s. přinesete ukázat pěkného,
zmalovaného kanlrk&.
2. I1F.NZtLKA : Nebo papouška, co t^ahá plandty.
3. MARZ..SLKA : Jak že se to jer.;.D.uje ?
4. MAR!:eL£A : Je to -z:yiili:a na bidýlku, t;.lc je to rozi:oBný
človíček.
5.
: Y.li. tci::ovvá moudrá. očička.
ADA^LBERT : Pane doktore, v těch papírech, to je pouze soupis
^jctku, ale jak se bude, s proržnutí^, dělit ? Když dovolíte,
je rula pelkem sedm. Na sedli dílů ?
SOř:Jr:::PJišr£ : To 'Ťp.řesng .forsu.J.uje závět.-’
KUEl2SCffi:1£ : 1lned vám to otevřu, hned vám to přečtu.
ARTHUR : O. K. Doktore l
6. fiAliz..L^.LKA : byla vdaná ? Jednou nebo sedmkrdmkrt ?
KUBiTSCRiK : P^aní de ťitte vtechno dopodrobna popisuje ve svých
pa.Eaětech, bude vás to ohromě zajímat. Osobnost rozhodně nekonvenčni
MONIKA: Já AngelilCU obdivuju. to je svoboda ! To je volnost l
Chtéla bych X;ít t^aky sedm synů a po.::atdé s jiný:u: cužem jiné ^národ
nosti.

folik lásky nebo tolik zvědavosti ?
MOtUK.A : A c.ít tolik peněz, abyxh se necusela stdrat ani o děti
ani o jejich iauž^^l Jen si Ep!vat.
SOřW.EfilETZ : Ale dušinko, vidíte to moc jednoduše.
MONIKA : No a vozit si a s/ebou v kleci ptáčka.
l. Y.JJi‘ZE^LKA s Jak ůe oa ta porrirka juenuje ?
^AL3X i Budníček lesní.
ARTHUR : Alexi, ma:inkkq ti řiktla. pořád — Bu^dníčku ? Nebo od
určité coby? AUI : Co pamatuju, od :&:malička.
AD^ALBERT : Je t tom nějaká lo&ika ?
.^J..LEX: Te.k jncm 8e ptával.
1 My všichrJ. máme příjmení po otci, přesněji řečeno, jsou
to ta jaéna, která Argelika de Witte uváděla do papírů. 0. K. Jak
ř^iké. Arthur. Ale jak viCiíme,
^Id.kdo z nLs c toho nebyl
!rustrován. Všdli^mal ci:::.me akaateklcké titu.J.y. JedthJ ty, J...l.cxi,

Bu^dřček / H
s^ jmenuješ po matce. Vyprávěla ti nčkdy matka, kdo t;yl ^tvůj
otec? Já joea za svým otcem jezdíval do Fontuinbleau. hyl by
si přál, abych byl jako on pianista. Já radši stavím baráky.

2• MA1t,:áLKA I ilex de altte • Alex de li'itte• A řikala -ám Budníčku.
Je to až dojemné.
3. FM.ABU^ák : Vy jate, Bu^ciní^an, pro^miňte, vý Jste, pane cle Witte,
n nikdy nepoJllýělel na teněni, ale Tlastně proč, je to fo^^Lita, mo
hu být osobní a upř^má ?
A^LEK a Samozřejmě, tykejte mi a říkejte mi - Budníčku I

,. M.ANZE^IJU. : Rád.a, a.i se trochu napiju, pro me Je přechod
mezi vý a ty vždy^^ jaksi žínan^ní. Vy jste pořád takhle sám?
ALEX z Jak - t^hle ?
). ^^ZZLKA : f^akhl.e l Jako tady ten ptáček t kleci.
^A.LEX: 'Upř^anost za upř.úmost, l^Xaidé poznání ní přineslo zklamaní.

Doposud. Když sro^Yllávváa ty něhé, hloupé dřasot^^y s matkou.
A milovat st^ré ženy, proč ? Pro^ínte ! Matky se výymykají.
h'
: he, ne I J,i ni pravdy vážím.
4. ^&N!.ř;^LKA : Pane doktore, píse o tom něco ^Angel^ika ve svých

f-_ f-

pamětech?
SO^^RNESZ : f^hle kapitola zůstává jaksi žajeaná a s^^lená.

Ke vše^ osta^^B mutwa se ;;_ngelikaa rozepisuje naprosto otevřeně a
zaj^imavě.

ADLOFF : Je to diskrétní?
KUBlTSCID.:K : To bychom si nejdřív museli řict, co je níckréínost
a kde jsou její hr^dřce.MONIKA i Je to báje6ně nedis^krétní. Lidí t Já. ty paměti opis^OTala« fo se člověk něco dozvi o životě. fak na př^chad, když byla
Witte v J.aerice•••

SO^MMERN£?Z s MoJlent, duš^&o, soment !^^y a panové si to přečtou.
MONIKA i S Bu^níčkea spali v jedné posteli d dó ^^ti.
SOI-'l'!ERNE!Z i ale duš^i.Ilko l
MOH^l.KA s Je to v ,amětech, a co ai při to^ poTÍ^dali.
ANA.S^liSltS s Já se dne^ska
&astj?e^l.ia.
6.
s Spala a kleci. Jako Y po^Uce.^ALEX s 'Byl to zvyk od dětstT!. Spali jsme spolu, chodili jsme spolu
do sa^uny-, a co pwnatuju, máme doma klec. T kleci je ptáček. Je to
Jaudníček le^^. T^ponía.4- sit,to jsea byl ještě moc xalý, pt^ák
jsw se auínky, kde
tat^^^. ^mij tatínek Je tady pořád
a

říkala. a ^ukazovala na klec. 1Jitll jsem, samozřejmě do
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určité doby, že můj otec je bu^dhíček v tieci. A zcela tak sanozřejmě jsen přijal za své, fe lili i^:uun^inka ncpř-;;stala řfrnat - i:Sudníčku ! Tcic se mezi n^áú vyvinula takový hra. Zůstalo rtezi ^kl.i
Jakési tajemství a já se už niknikdy na svého otce neptal. Sckl byc.h
že můj pfrvod po otci nějaýa způsobea souTisí o tá riasá
bu^ulčkem - je v tom ku.a anon^^. přírody, los a nebe. Středoev
ropská lo^hlita někde ve s&du toho milootnéh.o trojithe^^ká
Pr^aha — Vídei — hudapešt. liechceto' si ho poslecimout ?
1. MAlš^LKA : Uci zpívat ?
2.
• Chtěl by zpívat ?
3.
: Bude zpívat ? Jak to víte?
4. HliliULKA • Vy se a nám ^wúie domluvit ?
5. YJůíZE^^ s Alexi, vám je třiačtyřicet, ^^el^ika vás mčl.a jako
poale^^žn s^yna až v pětačtyřiceti letech. Ctcete říct, že ten pt6ček je přes Ityiricct roká starý ?
6. IJJJIZE^^ : Co 1siy víme o c^&í ptactva ?
5. HJilitE^^ : Náhodou I Havran žije pře& tři stu rokú. Jako
lípy nebo duby.
.
aEL.ARD : Hon dieu ! To je _pamět I
AmTHaR : U nás t Americe• •• , tak na pt^hlad u nás v Cechách •••
ADLOI'F : ilexi,:!akt ? ! Umřel vár.1 někdy te_EJ budníčel: Zá těCh
čtyřicet řoků?
^ALEX : No ta.k to je ^aky tákovú naše , trošL""1l, jak ^ch to řekl.
- osobitost. fakové krásné ta.Jc?:lstv! Eezi mnou a saminkou. Náš
bu^ulček prostě neu.&!ráu.&!rá

íen,

{"Vaě

AR^^R: llem:iysl, to by nebylo možné ani v Americe.
ABE^i.Ji.R.D s Mon dieu I Ukaž se, ty bestie^ ty že b^s byla neomrte^ně ?
ANTiJN!N i Příroda je krásná prci.Tě proto, že si ^žne dovolit krá:mé
vý j^mřy. Prosím vfíSJf , copů je uvěřitelené, že se zeměkoule toc:í od

východu na. západ a ne na.opak ? Mě je to jedno. Když chce. tak at
si !ije v kleci jeětě sto let.
ANASTASIUS a Jestli jeiti pmuhlés!te bez d^^^, že
zpiTá
1Htzzoaoprán, tak ue tady na místě zastřelím. I když se to tlokite.
Al)ALB)-:Rf s Proč ae zrovna střílet ? Já bych se na počest prozřete!»
nosti napil t8ll!.p^^kýho t
A.DLOFF : Co je moiná teoreticky, je aotné praktioky. Kdyi uTiižíte,
te se tygr naučí skl.kat skrz hořící
proč by se nějaký lecní
bud^^ilnek, nebo jak oe to jwenuje, nemohl naučit &pívat árie ?
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A^4 s Ta.k co, busníčku, zazpíváě nŮEi. 7 / Krátch pauza. /
Xotít. Je zvykl.,' na ladičři. Def.v&jte posor I / tu.er na ladičku. ^é.sne zazní, sni a éi.oznlvá. komerci - a - • Teprve kdši ladička dozní, začíná zpívat ptáčekz hlas bu^dclčkú lesní.ho. ?tiček )e sly::.:.,et dost d.louho, pokud to můte být ;,ro posluchače
zují;;avé. P'osléze hJ.a.6 budníčke. zan.i.ká, ač se \!pl.ně ztratí
v pokračujicí Konverzaci. /
i . MA.ftZE^LJ:A : Víte, k čeiU se ván pi'iznc..m ? Je:stě nikdy jse^
nal:_,ptáčka nekoui:ala, nikd.y jst::m tádného ptáčka takhle neposlouJbra'.'<Jaksi, tu.k nějak, ja.1:o se človik třeba zaposl.oucaá,
když zvoní zvony. lie bo Kioře.
2. ; MANŽELKA : Je to ^^tečně živé ? Lení v toc nějaLý strojek '?
3. ^ANZíHLKA : Budeme poslocnat ptáčky? Sešli jsnc se proto,
abychom posl9uc^cii ptáčky ?
ADA^HRf : 2e:.k to je ten maminčin :pt&.ček.
. -tri -ä- • . -> ..., .
*■ ci’LOFJi: Tak to :,)e ten bu.dníček.
4. "-Yrihú.i.;-A i Já bych nedovedla zpívat / za.s7.!čje se /, i kdyby
mě tou ladičkou praštili. Já dovedu jen utrácet. / .Sněje se • /
ARTHUR : Když se tak ciívám na ty portréty, sěii jsme krásnou
ABELi'Jl.D ; Krásné obrazy l
ADLO:E'F : Všiltli jste si, kdo to 12.al:val ? To jsou nějéllr..á j:aéne. !
ADJ..iJi&RT i Co by dneoka stál.l jeden ta.kovy portrét? Vrčitě vic
net jeden malý automobil, myslím doko^nalý automobil.
ANASTASIUS & Hejde přece jen o ty prachyl
AN!fOii.Ůi s Jeden, jeden ta!:ový portrét bych si narohnvci.
/ Krcitká pauza. /
SOřUIB^liilTZ / kýchne / , Pardon l
KUlllfSCliEK i ZdraTÍčko, doktore J
SoHPIBIH^TZ i l>ěk"1...ju, doktore l
./ Uátká pauza. /
No. No ^tak. Ne6te trochu sodovky?
}:lOlilKA x Samozřejmě. Studonou nebo nor'1á.l ?
ARTHUR s Od ledu.
AliTOND s Slečno, je tu někde kucn^^^ kout ? Já bych si
uvafil tro^^ kaTy.
MONIKA a fale l.idi l Kol^i.lcrát to kafe ?
SOř:i.M.&fill.EfZ i Du.tinko I
/ Krátká pauza^ Nékdo bubnije prsty na atll. /
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ARTHUR : No — tak — někdo to ±-ict l'iusi. Co řiki.č, Buiníčku, te
bys nfuf konečně taky za.zpíval ?
AhnX : Práxelé, jú nevili víc, nei víte vy. A jsemakaky zvědavy,
samozřejmě.
: Byli jste a matkou spolu od rána do večera a ty
nic nevíš ?
Ai...CX : Fakt. Musáe poprosit pány doktory.
KUBITSCliliK 1 Al.e samozřejmě. JaEe tady k^^li tomu.
SOKříERNETZ s Když tedy dovolíte. Máme tady dvě zupečctčné
obb.^J.ky. Obá^ry jsou číslovány. Obl^l.ka čísJ.o je’^d.na. Obi.lna C::íclo
dvě. A zde navíc p.rlvodnÍÍ, notáfskY ověřený dopis. áne ho také
na pásku. Prosám, duš^ako I
MON1.K.A ; .Ano, hned to bude, lidi, hned. £o je ten pisek pod
signaturou P — 128, abyste rozuměli-P- privátní. Tak prosám.
/ Cvaknatí spínačů.. ^^^eto!on, ale mlas A. de \:.'i tte nmtluví,
nýbrt zpívá. Ozývá oe úvodní pasáž velni krásné árie. /
SuJt'íEPJH:;Tz : Moaent 1 Hozaent ! Jé chci ten průvodní éi:jpis
k závěti.
HONZÍKA : Lidi, já to spletla 1 To není — P, to je - B, to
jsou n^akávky. Abyste ro^zumÉli, A — to je na příklad a.rc:t..ív.
ADALB.ERT : Nechte to ! Nechte to běfet ! To je přece tak krásné !
to je ř^mler.
ANTON,!N i Mě to strašně dojímá. Znfil: celou tuhle* skladbu
^nazpaměi.
1. PJilitE^KA i Bože, ten hl.a.s I
2. MARUŠKA , Beuspoř^^^e si koncert až potoč?
I Mě to odzbrojuje. Te^nhle ^hl.a.s zvedne do nebe 1
želvy.
4. M.ANZZ^L.U ,
ae podívat na ty pečeti '? Nohla 'bych si ty
pečeti rozl^ámat ?
5. ^MANU^KA 1 Pánové, měl by to tady někdo řídit.. .1,l.e to je
na vás, pánové I
AAELALARD: Mon dieu I Ea co spěcUwmG ? festament je jednou pod
pečetí, tak je jed.nou pod pečetí. Proč bychoE si mam^inku neposlech.li ? ^mlidněte se I Na.lijte si víno nebo něco, s pro^inutá, nEchroupejám, a nechte toho bu^ánčka uf zpívat, když zpívám .
Copak nezpívá krásně ?
MONIKA , Já se omlouvá:.
ilASfASIUS 1 5e^QoUvejte se za takoTý("omyl l Je to stejně
matčin hlaG. Jen nenluTÍ o majeti:u, prostě zpívá.
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/ !rie tea zazní plně a cií tak dlpuho, jak to vy.-adujc iaiý,
dokonalý ho.debmí celek nebo ^^^ek a nakolik to sú&e posluchače
zajímat. Pak je okamíil: ticho. /
ADALBERT s hoatalgie ? Oeřcní radosti ? Co to jsou za dimenze ?
ADLQFF : Tak něco německého.
AD11..A11.D: Evropského.
Jů,TONŮ : Jaké dimenze ? Lidské di.men.ze.
íiliaSTASlUS : Abstrakce života. J.bstrakce smrti.
ARTHUR t Mezzosoprán claženosti. K jaké pýše nebo k jaké
pokoře nás -muai á.ovádět pOEyšlemí, že cy jslf;e Ge z toho hlacu
narodili.
/ Erátká pauza. Pak Úder na ladičku - kOEormí -,-./
;. ĚlA.NtBLKA : Bu^ciníčku J Ty pláčeB ? Pojd ke mě l 1;ebua tak aú !
MONIKA; Tak já už ten priTát mám. Mú.žu to pustit ?
Sillilři.BPJ,ETZ : Kdyby někoho zaj^ÍJ:lal ^dky ten dopis 7 Je tu k dis
pozici. Jsou to etejné texty.
AllASTASlUS : rlukopis 7
EJ.BlTSCHEK i Á!lo. Ote^vřu vám ob^^álku
hliLSTASIUS : fa.k to je její rukopis.
/ Spínače. Magnetofon. /
ÍH..US A. de tfITTE : Svou posle^dní ^viui podáván ve dvou dilech.
Je to .ca.li hra s osudem. Doktor So!!;Lernetz, nebo jíný prúvnikt
vám nejdřív přečte p^rvní
ob^á.Utt. To je první čist mé posled
ní ^vile• Nebudete mít snámný Úkol. O mém odkazu se budkte muoet
dohodnout. Až se dohod.nets, doktor Kubitschek, nebo ji:Iiý prá^vník,
otevře dndruhou ob^^ra. fo je druhá část mé posle^Li vůle. BuZlte si
vědoů toho, le nem.ált co bych vám dr^ahého odkázala, protože to,
co jsem měl& ne jTzácnějšíno, to tyl. milj hlas. l:'atřlle. jsem k těm
^aruiělúm w:ění, kteří nesmí nic zanechat, žádný obras, žá^dná slo
va, žádnou píseň na pěti l^dkách notové osnovy. Patfila jsem
k těm andělů.a Ullění, kteř! proletí atmosférou,a to je všechno,
co poskytuji. Poskytují zá.fitek. Kdo poskytuje zážitek, posky
tuje také vzpow!nk:u, ale já vín, že vzpomídka na hlas je obtíž
ná a že jej! Těrnoet je menší než třeba vzpomínka na
v-ilni
nebo na rysy tTá.ře.
1.
: I když J!luvi, je to krásný hlas.- / Tiše : / Je
to aěštácká, ^índenická mrtvola.
2. YJJJJZHLKA , J.utcrita, popmímrita, retl^ame.. Lidi potřebuji tles
kat vzneěenýll Tsorám.
3. MA.l;ZE^.LKA. 1 fiabyla ^dnodou ko^^místka ?
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4. 1-JU'iZ.ť^^ : Z9Íval.a všechno. Zpíval.é! vždycl:y a všwle. Zpívala
pro kaidého, pro voechny. Jejího klazu se žldné z^ěny nedotkly.
5. MA.Nti:^LK.A : Talent, prosí.Jt, ale o jakém talentu 3e mluví po
padesáti, šedesáti lotech ? Jak to, že její klas nestúrnul. ?
?rotože se dovedl.a prodat. Já nesnásín tyhle řeči o a.rJ.d.ěleck, kayž
je vedou zro^'T'lla. kšeftaři.
6. NJJiZiLU: Když jsfile přijcliX dědit, když jSE.e nepřijeli
kritizovat•••
i..R!.CHUR : Mokl bych viděi ty pečetě ?
SQřJ.iERN£TZ : Swuozřejně. ?rosí.a l
11.R%HUR : Ne ze bych nenál dúvčru, to ne, to je O.K. Ale me
prostě zají.aá ňopis, který má pačei, to je něco tak ant^ikvírnáho,
to Li připomíná dětatTí doaa v Oecnáčn. Bot.e, kdy to vlastně
bylo ? fo je pravý včelí vosk ?
je to vosk pečetní. ho to
je královské I Kom.isch I Ale l^á.E.at tu pečel nebudu. To, prosá,ne I
SOl^^RK.CTZ : Je to ve^kl stručné. MoJu vás po_r,ro&it o pozorxwst ?
/ Zmtněný^ hlase&s / Prosa, postarejte se o ného bučnička ! A.
de v:.
/ Ok^^ik ticho. 2otom někol^ikrát úder na ledičku.. Je slyšet
komorná -a-. /
ANASTjiSlUS : ?rosá tě, nepískej na. tu ladičku, nebo se zastřelím.
jJiTOKÍR : .?roč nezpívá ?
ALS^X : Když poslouchá, tak nezpívá. Ted poslouchá.
ARfIDJR : O.K. fak to se musí vyjasnit. Myslí se bu^klček v kleci
nebo Bu^dníček, náš bratr Alex?
ADEinAD s Je to pravda, te ti
ustřikla sklíček ?
^ALEX. ; fo ee skutečně sklo, Dtvno. hntka má celou sbírku nůzek.
^klé, velké, stříbrné, z^ahračnické, s^taré, _,ras^taré, nové, c^^^^
gické. Měla takovou mánái. Střír^t. Střírkla kytky, keře, s^tuhy,
vystřihovala s novin a časojisů, přistřihovkla nitky u uttrek
nebo u ruč^^li stři^kla ná vlasy, byl to ^aový svyk od sklíčka.
ADLO:Fl' , Zvláš^tní. Stř^^Ja aa'^tka ty Jsi neotří^hal ?
1. YJJi!E^^ a 2!ěe o tom něco v i;aaětech?
? Celá, fan^^ticky ron-ětTen.á. ke.pitola..
^ALEX s Já nestřihihám.
ADALBERT: Cá se fiTÍŠ, Bu^dič.ku ?
^ALEX s Uat::^n.!a.
AliASTASlUS i J^-ra i
^klX: máminč^^v.
AnálíLARD s febe by za tu upt^^oot aĚli udělat čestky^ doKtorca

^aa,

estetil.y.
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ANTODlN i Já to ří^kú:. roTI1ou, já se k ničemu zaTa&ovat nesúžu.
Já si to vůbec ůedovedu
předo'ta.Tlt, te bych nesl dlec na n3d^ral! a ie bych si e ltlec! sedl do Vindobony - a co doma ? Ta
kový ptáček, to je člen rod^ina.. Já
housle • ^^^š, chtěla

bys pvůčka ?
ó. ^MAhZE^LKA : Já bych ae bál.a, žo chcípne. Já jse^ povšrči.vá.
2ořád bych jen viděla, Jak lel! v kleci nozičk^aaa, pacičk^m:a.
vzh^ůru
.AN!I:Olll:tli i No a co? Uařít musiae vilc^ni.
6. YJ.ANZE^^ j Jente když
ptáček, ^umře -^taky hnto^én.
aNTON!n : Proč bych něl umírat zro^vna já?
6 • .MANds!BLLKA : likkú, že jaea pověrčivá.
Vzal bych tě do hovence. ^l bys ^^ový - no, s;rá.vce
aýck věcí na venkově. Má.i zkušenosti. Zro^^ z^^adník, to neuškod!, zdravý pohy'b na z^dravé^ vzduchu. ZrofJcu archi^vář. A vařit ^^š
když bychom přileli s ^Paříte. Svěřil bych ti dost dúležité věci.
ALEX s Píšu básně.
ADLOFF s Mě se lib!, jak je to všechno doko^dle logické.
A.D^ALBERf : pane doktore, připouští oe dvoji vý^klad ?
SO?^^^ET.Z a Vůbec 1.1.emlie být o dTojln výkladu ^ni řeč.
ALEX : Já se pos^tará.a sáa o sebe. Mám ^^7 právo na tro^šku
svobody. Konečně I
1 .Prosím, v Americe se nnikdo neztratí. A ^umíš masírovat
a ^um!i opisovat noty. J>o začáttku ti pu.jčá peníze
AtAS^USlUS i OloTěk " t^aky m.ie A.střel.it.
Já bych prosil závazná slovo prá^^^. llec nebo osoba?
KUBlZSC^HEX. a Sazosřej^I, .te se j^^dná o ;jméno obecné, ^nikoli o
jméno oso^bní.
SOr-:.MERNETZ , OTše^ je také praTda, p^w kolego, fe pan ilex de
Witte byl ^STýa způsobem &aaěat,tZ\anoui p^an! de Witte, zároTel
společ^níl:ea, kdyt nemluv!ae o pfibusenstvi, a sal'.iozřejaě byl na
)l^ani de Witte plně závislým
ALEX a Měl jsea otevřen4 oao^bni konto, ile to skončilo. !o jse^
tad.7 dokto^ra ^Tyro^^Q. Ne&apomeAte, ie jaeJI taky pro aa^tku udě^dl
kus práce a od těch o^saašedesáti do těch ouaoadesáti to nebylo
nic tak aoc lell.kého.
1 Kon dieu I !o ti jřeoe ^ni.kdo navyčí^U
ADALBER.!r i CloTěk se sií6 diTÍ, les byl
trpělivý a fcs byl
ochoten - vlastni — obětont celý svůj oao^^ život mawinca. Je to od tebe heaké.

.tSu^míček / J.8
AJ.LiU: Určite to nebyla obět. VznJkJo to tú.k nějak přirozeně od

malička. A ten h.J.as.

JJtTiHJR : Ten lla.s obdivovali všic^hni. Kdo ho doopravdy nilov&.J.
A.Di.OFF : Nikdy :neměla. rod.i.nu.
i...DATiŇf:Rř : Ale měla. sedli synll.
iilJTruittt : Já dopisy vy^^^ju, ale potJ.e^kloe skládáme Když joeJE
je tea nedávno prohílžeJ., to jaem si říkala!, až ue uvíd.imrne, že vdm
to řeknu, šminka nnáJa všem dala jméno, které začíná na - A.
ANAST.áSIOS : ^íkaláš to vždycky, když se jednout za sedm hl.aďovyoh
let sejdeme. ile je to od tebe hezké, Ze to ř^ikáš zase znovu.
iillWfl' : Je to
^alo ? Mít spoJ.ečné
píanono
jména & latinské abece/dy?
ADAlJlRal i Tak at tije - Al

AJJ..EX

i

hi &ije

I

/ C^dmot salenic. lln.ed potom zečíná zpívat budníček. /

ilTHUR : Slyšíte ho?
vezme. Já jsec řekl své.
ARiOh!L : Pokud by ae jednalo o tebe, ilexi, prosá, :::.ohl bys
OFisoTat noty ve filhan:o^diVýhoda je, že se člověk ne.musí
jazykově ^ange.žoTat. AT Cechách .Eá.š oá.su úklidu a bezpečnosti a
do čeho ty by ses, prosa tě, to.
AA.LEX: ile já píšu básně l
KtralTSuháK , ^Dámy a pá.nové I t hlediska prá^^ao pan ilex d^ Witte
je psn Alex de Witte a^žádný Eu^dniček.
^ALEX a l z heidiska čistě osob^íno. w^díček — pro Easinka, pros!a. Ale mD.Wáinka je mrtvá a ptáOek ^e iiTÝ^
i Tak kdo ho

ARXHUR i Tak co s

?

^ABEUIW, Já jsem pro svobodu» Pustte ho na ovobodul!ak se o něho
nejllp postaráte.
AD.i,OFF { Mfa.f.eš ai říct, co v tomto ko^nkré^^s případě 5.n.a&ená
svoboda?
z Jednodu^m věc •■ Otevřel &Tilka kleoe <. Před tú otevřeš
okno.
ANAStASIUS a Já

6e

a Tás zastře^ín I fo.u Ty f'^^te svoboda — puo-

tit ho na Alici ?
^ínUR • A proO ne?
ANAS^^IUS I tak s^ laskaTě & toho o^kna podívejte I Ten ubotáček
ccllc!pne na t6 Ta.i! svobodi sa iět ^in11.t•
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i .Pro^miň I Kdyf ta^ nechcípne deset fcili6nů neza.městnanýeh?
AN^mllK : Nevzatu by ai toho blbečka Armáda spásy ?
AD/.ilBNRT: Jaké
ma.;jí naše ieny ? Kde jsou nase ženy ?
ANASTASIUS : O m>uaníků»
ANTO.Nlii : Pánové, budme rádi, že tu jsme
^A.LEX : liejallle tu sami, je tu ten ptáček v kleci.
ANTONlli : Tak abychoa so tady nezapletli. Ke - za - ple - tli I
ARTHUR : Prosím, vesmu ho s sebou do Afler^iky. kle vycpaného.
ADALBERT : Jak se vůbec zabíjí takový ptáček ? Mravence to
není a dobytek taky ne.
iJtASiASIUS : Jednoduše. ile já to ríkat nebudu. NeCudu to ani
dělat.
ANTOlili : To jsou příšerné představy. Přitisknout ho smyčce^
ke zdi.
il:LOI'F : Pitl. by někdo tu odvahu, strčit
do klece a t^^^e
ho zmáčknout v dl^LB jako hroudu ?
ADALBERT : Hroudu sněhu ? nebo hroudu ^hlíny ?
ARTHUR : ile fuj 1- U nia v .qierice • ••
ADALBERT i Dobře, tak já ho TezEU, ale až tiudu houknu jízdy za
r:.ěstes, tak zacts.vím a pustin ho do lesa • klec si nechám na
p^emá^^.
ANASTASIUS : Copak to jo problém ? Postarat se o ptáčka? Co
kdyby nám o^dkázala koně ?
ANTONIE i Vezaeš si ho ?
ANASTASIUS: lieaUu. Já js1:-m •elánancholik.
ANTOB!li , Vidím to kolektivně, přátelé •. .Po;jeate na výlet. Uděláme
si takovou málou slavnost vypouět^ěni bu^ažčka. lm.de to na velké
louce, kole^ dokola je les.
^A.LEI s Tak to -..1. ho radši de jte. Nedovedu si představit, fe bych
šel vylévat do a.oře ^^á.riua.
AR^mtm: A co s ^ím budeš dělat ?
^ALEX 1 .Prostě oe o něj pos^^ám.
SOMMERNETZ, máňu tedy konstatovat, ze pan ilex de Witte si bere
na starost bu^dníčka i s klecí ? Aby bylo jasno - bu^dnÍčka lesního.
^AL&l i Ano.
KUDlTSCHEK s ^^^te to svobodně a bez nároků na kohokoli &e zú
častněných i^árul do budou^Ä ?
^A.LEX s Ano.
ilil!U.SlUS s Á ptáčka se nikdo neptáT

návru
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S01'll'iliRNE!rZ i Zaplat hm Bůh I
.KU.BlTSClí&K i Otevíeme tedy dTllhou část závěti.
1-iOiUKA : .Lidi, ayslete taky na věčeři I
SOPrIERN ST.Z : >1áte pravdu, duš^ako I
KtrEITSCliZK : Oblllka, peče't, prosím o pozornost j mohu číst ?
Děkuji. Otu /zEěně^ným hlasem/ : Veškerý srtj majetek a veškerá
svá práva, ^vyplývající s mé černosti, o^^uji v-Jhradně tomu
ze svých aynů, který se rozhodl., že se postará o mého bu^níčka.
A. de W.
/ Prltká pauza. /
Aru!liUR : O. K. Nic ve zlé^ Vy bu^dničkové jste se nějak dohodli
předea^
: liikdo li nís přece netu!il, s j^^mi podmínkami je ten
váš opeřenej a n&sc.rtelnej brambor spojen. Je to vůbec re^hlé^ní ?
Mon dieu I
ADLOFF : Zivím ženu, čtyři děti, dvě slaboayalné tychyně, dva
automobily, dva zaměstnance, jednu sinžku, jed.noho !turka, pojištovnu, berňlik, policii, ^araidu, jednu vládu semskou a jednu vládu
spoll:oTou. Porč bych neuživil jednoho ptáčka navíc ?
ADALBERT : Tak to jsme ai měli ro^zmyslet dř!v, pá.nové I Já hraju
v lotynce a mám předplacenou třídní loterii. Velké peníze bych
nepotteboval, kdybych neměl ve^lký sen. Pryč z Evropy I Chtěl bych
si koupit po1orozp^adl.ý bu^^stický klišter vysoko v horách. liergot, copak jsez tu klec nemohl vzít s sebou do orientu ?
AlA.Sdl.SlUS i Ani* kdybych se zastřelll, nebudu j^iný. Já jse^
melancholik. Já si tu klec na sebe vzít neaohl. AAni sa ty- peníze.
Skoda !
i Neměl jsem ani tulení. Jsem překvapen jako vy. Věřte mil
Nešlo Jti o t;r peníze. Bylo mi toho ptáčka líto.
^ARXHUR i !ťo ř^íkáš tel1 I
ANTOBiB s Já ^trTám na aTéa. Já se do níčeho nezaplé^táml Já se
věeho sř^^A. Prosil bych jen jeden portrét. A co kdyby aěla.
pravdu ? Já sice pověrčivý nejsem, ale řeknu tú, ^akdii—
kého
s ůkostí a se strachem se nejdtÍT oholit a pak ae jít
podivat na klec, jestli se to tEllll ještě
••
^ABE^LAIU>' !rollU říkám p^^^ď situace.
ADLOFJ' a Pane doktore, poJIOste nám l
SO^^^ETZ & ^Kaldý zákon a kaldá práTo, 1 to pr&To líTykoTé• ••

ADALHwlT s Tohle se musí vyrošit driv, nez ue vrtití tcnsky^
^^X s Co chcete řešit ?
ARniUR s Je tam ještě dost sladkého ?
KU.iiliSC.HEK s !rek duš^áko, nehrajte si a těmi hlička.u.i a péčkar:;.i
a pěkně to vyppněte, cle pořádně, řákhl jao5 vám tisíckrát, že
dí^skré^tní rozhoTory se ne^^^lvají. A jděte la^skavě za d^^^ii a
trošku je povzbuďte v chutil A zavřete dveře l
MON^ili : No já nev!m, lidi I
KUBlfSC^ná : Vypadám I / Kroky, krá^t.la:. pausa. / Ta.hl.a.hl.e miácež, jen
sí ji necilá.te trochu dojít k tělu, hned je drzá. kro^^te l
$0řa'1.ERHBTZ i Kc.ždý zákon a každé právo je jako hora. Ták abotraktdí
a ták konkrétní. Pozorujte horu z
Vidíte jen masiv, obrys,
t^^ proti nebi. Zá^dný ^kámen, potok, strom a na stromě ptáčka.
Vidíte Eodravou b^^^, jakousi abstrakci hory, j^akýsi obre.z hory.
Ale jděte blli I Ve-tupte do t hory I Její zel^ená konkrétnost vás
pohltí. Jste v najetí lesa, květin a kkaaeni. A te4 zilei! na vás,
jakou si zvoilte cestu, pozvolnou nebo strmou, dvoz nebo pěě^^u,
můfete jít i potokem a s^^nt po kam^dí. ^Kaidý zákon a každé právo
je věcí výkladu.
^^EUR: o. K. Co navrhujete.
^raiTSCliEXx : My ni^ T tomto případě navrhovat neaú.žeme, není-liž
pravdn, pane kolego?
S&OMMERNEfZ s Ale aú.!eae rám pomoci, kdybyste, abych tak řeil 1
zabře^dí.
ABE^^W i Vyložte tu závět I
SO^^^^!rZ i Je tak stručná
ja^dn, že výkladu nevytacluje.
ADLOFF , !ak proč tu ještě aedílle ?
KUhlfSCTdEK : UniTerzáJnÍB dědioea je pan A lex de Witte.
ADAiaERf : krávě proto l
AlASfASlUS a Já se &aatřel!a I Já se zastřelil l Přece se arůherie
dohodnout, te ae o bu^díčka budeae starat Tšichlmi. a je to
jednoduché. Děd.ictv! rozdělúae na sed.JI dílů. Nen! nás sed.a ? Je

a

nás sed.a.

Ai.AL&X i Me^d^ ai o majetek, jde Jů. o toho jtáčka. Jednou bylo
řečeno, ie je to moje věc, tak je to coje věc.
ARfhíUR
^••ůLe bjt přece rozhodujíc!, he jednou bylo něco řečeno.

1

^ALEX s Jak to?
arthur I Rozhoduj!c! je ,

aú.

3ak se zař!^dÍ.IDe. Bás je šest, ty 301
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hosty. Zvu vás
na yečef-1 d0 lnteconti. ile sbirky bych rád udrte1 j&ko chlák.
ai.ex

I llejde mi o ty pre.cky^ Kdykoli budete

^ud.niček / 22
h ty peníze, které muminka vystřihala / ochable si/, které mamlnkf.

vyzpívala, t7 peníze by se neměly jen tak rozházet. Já nic nepotřebuju. Já píěu básně. InvectoYal bych ůo něčeho trvalejšího, co

Dá budoucnost, co by neslo•••
Obětoval ccs pro rmtčin talent a při tom ses naučil
pukně kšeftovat.

ALEX : Chci říct, co by neslo matčino jEéno. JE:éno de l\'itte.
ARTHUR i Je to tal.7 troje firma.
/ALEX : Kuždý 2ěl. stejnou možnost. ^ázd.ý se mokl sám o buáníčk&
dobrovolně př^alásit. Věc je uzaTřena. Pojate na večeři !
ARTHUR : !'loment 1 A co kdyby

b$-val ni.hodou uJ.etěl 7 Dřív,

neč ae začalo s láJilánín. těch pečetí ? Tak třeba já bych si
budníčka rád poh1adil. Ote^Třu dvířka klece. Strčía
do tiece

a •••
^ALEX : ties^ahej na mě 1
ALBL^ARD 1 !aky mohl. ^umřít. Sokem. Ze samého talu. Udře ^pán, ^há
rají kočky, psi 1 koně. Zro^vna do těch třiceti dnů.
ARLOFF ; Uařít nebo ut;ict. a ^mámo tu prázdnou klec. Skoda, rádi
bychom se na toho budníčka aspoň podivení. klekl, klekl, copak
jsi ty s tilll bu^ázčkei udělal ? Sotva zaašnka ^^el.a, klec už neEpivá, ale nic ti vyčítat nebudo.ae, je to lidské. S 1:1SE.inkou jsi měl
próce až dost. Tak co 1 ř^íkáš ?
A.DAALBLB2! : Tak se umoudři, w^níčku !

ANASUS1US I .Pro ^kddý případ ote^vřu okno.
ANXON!.N : Xdyi se. to tak yezma, je to nehuúnn! a nepřirozené
zav^rmt jtáčky do klece.
ARTHUR I Tak co, rozděláme se na sdll dilO.?
/ Krátká pauza. Jo slyšet pohTizdoT^ní. /
Fodl^ky čloTělc. Za celý den neproaluví an.i sloTO. Jen
si hvízdá.
ARLOFF i Je lilen.$.
ADALBERT: Chudák I
si, áz je ptáček. A ko^uká z o^kna.
Aby náa s toho o^^ nevyletil l
JJlASTASlUS s lepiakej, nebo se sastře^ám I
ANTON15 i Alexi, poj! si sednout mezi né..& I Ptecc nvchce$ do
bláaince.
ARTHUR s Pane doktore, mohl.a by se ta závěji ztjrntit ?
SOl-^'lKEFJiEfZ s To t tádnáa ptipad6.
ilT^ra s A když se ztratí ptáček?
KUBITSCIIEX 1 Eyalíie, kdy! se ztratí se zpětnou plntnoctí ?
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ARTliUR : Ano, tak nějak. Vidim, ze epějene k závěru. Teoretickv
tady lá.me tu k1ec ui prázdnou.
SOríHEIUiETZ : V tom případě bychoE pak měl.i, řekněme teoreticky,
te mála$ dTě moknosti výtladu. Za prvé námv tu odpadá, abycti tclc
řekl, ona rogkošná a kapriciózzní podmínka p^aní de Vitte. Budníček
tu prostě není. Dědictví nam^e tedy přejít výhradně na jednu
osobu. Bude* se dělit na sedm ^Qů. Za d^ruhé - právnický pojem
n Eu^dniček n můžeme vyložit jako ioso'bu p^ana Alexe de nitte a
v tom případě je třeba se o něho postarat.
ALEX , No dovolte, takoyÝ blánen ještě nejsem !
SOlfJfillUiliTZ : ?romiňte, s.1.e já cituji doslova vaši pkn^ matku :
Postarejte se o aého bu^^čka 1 Jentliže užívá te^^nu - posta
rali se. J1á a^tarost a tu.to starost pov-duje za nu^tné v souTisloati s vysoký._ věkCJl a přirozeně očekávanou
jako odpově^dná
osoba přenést na. někoho ^^^ého. To je, pros!a, zcela lásky-plné,
liunánn! a lof;iccké. V toato ^^^ém pfípadě se pa.k dědictví dělí
na šest
s ti.a, že o " Budníčka. " bude postaráno.
^A.LEX: Te.k pozor I Pozor t
i Mluvíae o ptáčkovi, nemluv.bto o tobě.
ia hrosaná vz^^ovačnost 1^^^.
A.DLOFP 1 Sak ae,kamará.de, npaaatuj I A UJ1oudři ! llemuzeš mít
všechno. Proč bys měl mít všechno ? Nestání ti jedna sedmina?
Svět je ^tak krá^sný. Chceš psit básničky v blázinci ?
ANASTASIOS i Chceš ? Já tě zastřelila můf.eš si my8let, že ses
zastřel.U sá.JI.
AlířON!!i ' Já bych llu dal svobodu.
^ARfiIUR i ilexJ., je to tvoje Těc. Alexi, nebuclcae tu tvoji věc
kocplikovat blázincea. Doufám, fe to na nás nechceš, a bylo by
dobře, abychoa dne^ska spolu iříjemně povečeřeli. Je to tak
sn&dné, dostal -se s klece. Copak se roz^^umný člověk a jeětě k toau
bá^múk můte VŮbec roůodovat mezi sTěrac! ^kazajkou a prstře^nýa
etolea?
^A.LEX: Mě nedos^tanete. Já
:,ráTO ^trvat na
Ja.ko člověk to právo máš, ale jako ptáček jsi už T kleci.
tak si hone^ rozay^, co jsi.
ADLOFF , Dělej ae sebe člověka, nedělej za sebe ptáčka I
/ Irátlcá pausa. Úder na ladi^čkll. Xoao^rn! -a-. /
AHAS?ASl\JS i Já to věděl. Ten ptáček je ^aalancholik•
.A.MfOli!H , Uyl tu ladičku ut tea nebudei potřebovat, mohl bys i1

ji dát?
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isudníčeir /
^AUX z he t Ladičku si nechú. Jestli chceš nuiky, vezF.i dí
níkladdk plnej núžek. / krátká. pauza. Gder na ladičku. Chvění

komo^rního -a- je Však rychle udušeno v prstech. / Pustte ho ven l
Y kleci ul; zpívat nebude.
ARTHUR : Radši sám raděi ty sám, klení !
^ALEX: Xa.k ho máte ve^nku.
/ Buliček krátce zazpívá. /
ANASTASIUS : .Poskakuje po stole jako hračka.

J,.JJLE.PF : fy chudinko ! Musíš ke d^uhéku oknu. Sady je přece sklo.
AN^LEERT : Tak to jsem evěda.Tý. llemé. se Pni trošku pomoct ? Seč.i
na okně a sni taJ.i sni zpátky.
ANfOu!^ : Já bych pro jistotu zavřel zase tu klec, co kdyby se chtěl
vrátit do klece.
SOMlffiRHEfZ : Tak už letí! Vidíte, jak lehce let! l
KUBlTSCHEK : bote, to je svoboda l
: Mon dieu 1 Ta volno st !
: Co řeknete že^nskejm ?
ARTHUR : i&nám necusíme nic vysvětlovat, když je náme čá
obdarovat.
ALEX ; .Pane doktore, poradíte nlm? Jak dlouho je ta klec prázdná?
SOH-íYi.ERliETZ : To oe dá ted u.& těžko určit. Já se na hod^^^ nedíval.
^ALEX: Dobře. ^ám ji do archivuj
RUBlTSC^ám : ?ro dnešek nám prázdná klec může sloužit jako
• d^^^ o to^, že jsse neměli o če^ jednat.
ALEX : Chtěl jaea vás všechny pozvat na večeři do Interccnti, sa
mozřejmě taká pámy doktory a také dávy, ale tea je situace troš
ku jiná. Pojute si jasbě fíct, že se dtrata bude dělit na sed:a
dilů.
,
ARTHUR, ^LkRD, A.DLORF, ADJ.LHE.RT , ARASUSlUS , ANTO!\!l-1 :
Samozřejmě I Pochopitelně 1 Jak jinak t Ovšeaže l Aby ne !
Rovnja dllea l
ALEX ; Fane doktore ! ?a.ne doktore I Pánové I Tak na zdrav! l
Se^dmkrát na
! Na ten ná.ě andělský hlas l
/ Cinkot sklenic. Prudké zaklepání. Otevřen! dveří. /
5. ^AR^^LKA s Básníčku l Dundničku ! .Poje! aezi líní I
MONIKA i Tak prosím, to joou ní lidi 1 Tady se chlastá a Ey te.m
dole Těmi čekáme, Že se pdjde na večeti.
/ .Přibližuje se hlas A. de \ťitte, krásná, bra^^ní '-rie. Kroky.
Z^^y. S^uay. Zidle, dTeře. acurčité hle.ay celá společnosti. Sníah.

Údery na ladičku. /
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HLASY f1AhZELEK : ßo to je rozkošné I To je a.le rozkol.nf• ••
/ ilasy zanikají, árie aíii. /
i,LAX : Já píšu básně !

.li.R'.ťHUR : Ale nevyhrozuj I
hl.EX : Voechno to dopodrobna napíšu a zveře^^ním.
ARThlJR : Tako^vým pohádkám ru.kdo neuvěří, ale když to napíšeš
trošku. s vtipea, tak se možná někdo pobaví.
/ Ještě chvíli zní hl.as A. de Witte, krásná, bre^^há árie. /

Konec

Sergej Machonin.

Bílé velryby

/fejeton/

Cjh.yt&m a ^namolm v pQRtti chyU t pl'e&i,J GbGa.h jakďei zprú.v-3

z ravin nebo z .;:,.14{ a. :c.rat o alJr..k.ím f1 voaichovi - snvi rybě o velkém 1 zvlÁš^^m omavci, n.e^?ad.itkln6a ^rorovi. Žija nlkde J

mota.i na Gal..p-6ách nebo pl.u.Jo v tspljch Jilnich mofich, a Jeho
i:vl&Z^tllost Je v tom, le Kpom.nil. v^ymřit J&ko cel.é jeho GOUiivo-

čilistvo v tF«tihorách !1 v Ji.ni pra.dobl.

Ten !ivoě1ch aa ai .1evi J&ltai knilovsky ve avém nekoneč.nám

bytí & ^zároveň nepřea.ní^vaJicú lll.á4! - vidyt rod!
aaaU lip.1čičce ;,okrlilěu.j!cí exiatence 'třeba. privi ^4Gaa dillií mlái.ta pe z&t.k; a n&. i.tup.ní vývoje • ktcrf ee tvrrdohl.&Tl as:air11.1y za m.1llODif
i.c t.

|
Ludvik -při.lal, prý a.i l.Íato.k 4o Se^mřora, ubJ'Ch Z3e.l a .ním.

Vlekl costou. 4o Clvaila ja.kouai. dost tiŽkouu ferm>il

po^^d.4', k4! u.411' to pf-cdaeneti.

kofttnkj a b;.l, ^Ako

uVDlnt:l\Ý, vl:!d,aJ- &

:

tolaraaatW.

J^^^ p04 úa Je i altoro vld7clcy,

v J ebo ^neue tále pra.cu,Jicí .níavi, která a.le aou.č^nli bal.v'"=,- 1
neJjcmni.,ší sr.níčka., acbla.nítáno nicG k vJblN.ch:11.,

klidil pouze ^.nínírým pfadaevze !£• ntuuchat
Suchétw ^hra o 4r. JoABPIW

Ffedatavaní

J^

cg

'třvá v n&pje.tér.a

v,lmch.nout.

P^aaaWvi v l£e^ulOY6 režii.

p;ka&é, chvila.ní profeaioMlal brllantrú, al.o

zaJíma.vt.ti! l>yl.o 4.!vat &g apíl 1a& r-ani rosvimitf oau41' na^ne-

1\fch llvich b.crc!i na! na. méni liv& podob7 i^^žlcrýeb. poaínv, kte
ré hr&j!.
J

děvče, tilo lcr6a Sřh&h&.n.., vla.a7 atf-ibro pod tvrd.áfkem,

Je pofád víc .nílěniclri aa!lek AOi hoWvá lutrečkr., Jeltě v
nezapálilo,
.Alc E

t

J&k

říká

t

Jedni l)Oháke o ^^^v-1 Václ.&r

^trochu ^rutikAl.ní ak^taf-o 1

t

ní

Č tvrtakl

^roJe,u nlco z !i.etotn&

rl8bojl!lCA' ae.l.)q •b^ ^^^^l'tq, »llld apol^ehlivlt aoder.ní
^n.n.4, r,-^taizovan4, s^^^a ^^aaé kT!l.en!,

Jevý^la. v čeak6m

ůdur, ^Yallpa. z n! nikdo uu41lá. lfcelllcre •• cHládoat!, kq! nel>u4a 'h-M\ hTlaq a nal>e a aG^tTa ^wafe na jevilti jako f!olio.re.

^l&lli eleana hardk&.

4^hae ap!c! v aobl. P^dodn .1!

t tf aladoa adnaeaaé níl.lnl, ttari ae v rú rozproatímá 1inl

a.le ^^b?, aUJ\f kon-vJ a ^&o

^

- oběaa jíll ^n.ryě!

narei!rov^.ní aluvaná toriie illl!l - J ^1.A4y aol.1^4ni přezpívá, co má
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prá.zpivat-. ^.se ^^etírornusl.
o4rocimjo rt!břH1z
jcd.llOho IUlblf;l.hého n..c1etick'ho d.lt&tv!. JAk-4 pPibihJ" :&1 Id. JeJÍ
plí tosní f;;ilca a 4ule a
- bade e.si 4louho
t, nt:l •• v .tú
probůí nico, z a«e11o ta krev &,JO
z.&pii^ 4o hladlti pleti
n:.pJ&.tt ^^4Ír & joatřikan.é íll^^

•(:

Js
d.L.Je bureča. • mlmloat! 1 u omdía, ^vua, & li1:)!nf
je§ti Id., /r-o4 kloboaěkoTOUa kroae! •• to ncpoz.r&15/
Yh.llOuc!
Ju.ko h!'.Í\7i. lvice v ■aTAlli nabo Jaako pof.si.r Y^l.aai
alá.dkovf 2'.
Hrab^:..l.A. Taky 11tt-J®atá.t i.
— víc &i.l.n;f AQ! -pf'a^a.f^ Tui ^aaJcateít
Jí ::!:.nta::.
--*■ I zdirazn?,: Id.hodl.9^wa bSloatnoi. X-Óbau ss it?bď !..nníní-i
r,.;..n! S11ctti, 1 b.azkrd.nf odváfnf W^fíaž laaekl geutr.>. 1 ^.z:.iií.ntní
hlr.c. PMbylo Jí z.s l6tw. o4vrthi 11éat :pi-ofasio^^ik 4oko^l@ • c;.bl"
nsproBT.1 tlo ^ní trochu
s prof'esio^aal. ty a & pMbJviJÍc^o
čacu.
-ž. Ja to:a. kcw!ni herečka, která. \ťrd •pivs.t Juoo aodr:, alav!k,
& kta"".'Ga
prom.lnila. záyvrat a moci harco «. 3:,,Srin. Zd:i ",
by 66 v ní vScchni velké i k^unt vod_y ^pal.117 sdole., to
sťvr*t hv;.zd;- Jí r,!sčllz.U trá.t - k^sl to Ojla cúvcnk:.. a ^torou.«
J "f n! p^?-á.d dtc!n.f ti:.:.kl14., hl.«;dori lé4oat,
proačníiVO&t,
coví & ira.vitno slibu a coel :. ra4y, a-ko c aoln^w Tcl.k6ho mainť, n^o ;. kr^-vsati, odv^^ k bambuli 1 e., j^lc aWlí v text\l,
ď-ibvi V tkil á tílir.
*

ó pá^ch pfl-!lita, ted sai.d 1 ^kroa! 5i.keva6ho mlaiiého a hezkou
ÍJ.ÁŇÍ tlllcíesty. aa;,oA o J&d^m opraYílovém. hertl, o^u»..čenim a.... 4.louh-l
roq T4l elu.f.bách ^^liet nín.d.eivích
- al J,s a ^niAO
oJcohuc flOYik j10&11U.tllil<t Yl!^á fk-ey
j^cbo f""a^ & Je^^
vidouc:! utlcc.
^níš 4.a.l.ií Pa\1&&á4a
Ji!-.! bachj :a.ko ;,ife víuc^hnz
kry, ;-opoe*a"'!i diJ , 111 teli.tút1^ , &l.ti nic •c , J ea i.k
ůj
biříal, v pobta.ti w.i. o dlJ "J4c. Co eb.v.C.1 Gil .tJ sCilme avadon
dp;,oAoa nebi n thlo TSnílciia pbaa\l.lr4a pro píauičlal 51 r.ro \1vlau.
ilc ^hl.a.TA' r,oM4 ě^fiz.4, J&k b7 do toho prathktoritního příb^m
^TmOat^OT&l, o co -. J4a, o hl&TÚ 1195la^ak11, ktoraa á. vlastni 04Jakfiva co p!i^ hrt a pÍGníčti a ^^e 4.i^n.dlo.
Ta ke.r41J&tlní Dífllenbu. tak 4..^^=a.tickt{, 1c b«x 'dhoey uosq
MÍntQJ Tld.^' 4'J, je
o
r. d.chr<^£ ohro:!a^Aéha
-.,ieliUt,bo ltgtí. U,roa\h4 K\iulon. & HaT^^va riikvId.laihho ro4^a
z
nic zeptli, ůe co eiovlk2 v livtU, 6ua & avi ,1,
v nld •• ocU. bas YlJ.G^tráho pfllialnf: ^boi !^austovaki oti:.ka,
aY04, •vibu^ o4-r^to 1 m-^sCL s DDlaoatí 1 a ^^nío l.14atví, abJÍ

I

•-a

,.a

rldycky r.!-e4 fcaldýa člOTille®« eo • liTOtaa, ab7

„

a.obř.

!il. 11.1e
nc&\r11.tíl ceau, co II dábleu, kayl aa. vl.&ato* skoro nals^ oto!11.t,
co • rowEtii, ducatí, svobodou, crurMttí, kdy! Jaou • tia v^n6
čtr11.;:id.ca & nar,fl»;řsni ncv.,'ho4tii rlailti':’ Co ac •vltem. • válnaal,
c 4{>c trakcí livotu. kdy! to zrá.aiů ^os t& novl.n a nic n£n po toa

přece není, eo a inskou, Myl podldhá ě11.na, co s tóMU, k4;-l ae

Ji dr?cli u. hynuli na al všecky Jen blázni, co a 4Čnatríni kd;l
avi t ae řídl okora^tal nožky?
O tas 4 e Suchého nov; ?11.uct, napJ*nc:i Blov-alni hfianani,
t?a"t^^ü, i:!eiiěkaml
tide«, v nla5 lluchý, pořád a tou trochou

ro11.p11.ai tci; ti, kterou ae

sataí

u.či profesiom.lnc hrl t, ?osíl& div;;-

\cla evť poielatvi bezbrancjch ;daní 11. oyllenak proti Jtlobi cv£t11..

t11.=

T11.k
G&dia v sile ae
poč^^^n/ni podp1a7 aenfich 1
vit?dch cclebrit, z n1ch£ niktaré
v ducha 4ab7 /kdo ví,

11. Jin,

t!-*h11. 11.ff.nahea xxxt «ini a tens Vru pravdy 11^ Oaor6c

se nsnJJ11.dn£ ;,ř_,1itr;l7 kn.Jkovlu vtedoJšich po4p1&l - cstás 11.
dívám ue nu tucivSho 11. na r11.ust11. a uoo nacís ayalet na 'toho tvoria
: Ga^páy ěi z J iíních ooJti» Snad Jo to n?^ká b!lá velryba, co
ae vyayká Dar^lno'"''11. --rJnjoyJa

Jak ci pluj# a nik&a

nepasuje, 11.nl do tlch třatthor, 11.n1 do dneska. Je to trochu
ve^yba. P.láet doet vesele ocasea, 11.1c Jea tak kraká na to11 svšt11.
á ilQ I'v

'b lh.

!yl Senator r!11.nž Jiných časi 11. různě růsqých pro'blv11.1, a Je

[ pořád Senior. J enaaia au ní, nelze do tile
Obeecnatvg Je Jlnét paald^r

prtbl.I,

dvakrti t vstoupl 't.

co &1 chti.J! ulit, JaJIch

snil, M^í z11.«5stnaac 1 v h&ptéten a • MdiláCaa, pár pohrobci po

a^bNa SsB11.!em p^nln, 4oat intolektoáll naa^t:.i.iati po vlsch
lenaroroch, na bičíku natlačení nov, lizMT, duie. ile vlillna

toaz^sat!, ci) ai vystáli llatki

m.

Senator J^o si Tystóraj!

B^^zrslo nebo dokonce Jugoolávi.1 na př^l. \\ř11.ČGCh.

Jen 511.^' Jg pof-A4 týi Snahý. Snad nal iak.o ztlfcli
&elizdlYšlý básník, trtarJ napsal tq DT,fch pínaičré&h. o
ni

etoletí v Čachčch matní asjvíc

tti:Jnl krá.a"^ 1 Myf. Jinak,
ču 11.11.11. bit.S.a uait uČi i

Je.U

s.a

&

trochu
po lov!

T5ech básaíkA«

ti nsJlepií, o ulehl aa na dal:;.!

na lkol&h«

XcYcady, trachlivi Jao11 V vod.n! fcraJc nalí &11.nov4 had&bní
zábavy, ob74leni Bulbil taxt11.M, ničiteli poezie 11. oltteaáho

▼tnou /r&ci o pytlem poaía y dlřo/ & 11.111.toryhnani s^rostn^ch z.pi-

váM, ochotných xpiTat /ae 11.áv^xtfch pa^^dlrzúch 41to&í/ cokol.1.
A t toeh TO^ch pluj^ nanařadl telná, p^depnanéaa darvinovakásu
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Tf°TOji pof.ád
:po1á4 nepodlé^^icí bil1' Yci..17ba. Bod! se 4o tohoto ■
**
.
.
čar.i a d,n,yen se do Afbo n^hi)4i. S7-p1S a« s nšho kr^te a 3« W
v^L.l.k;i liJlan:!k •

Ludvík ei resil

Jr.:.c sa

m

b.\.bel:u & šli JatUt do ^:Pié noci. ltos-f.l.J.

Vác:antéa :rémiat:!, tl.1 Jsu ke.Id.:, linaa.

Ohl6drm ao sii. ním .jcťtf - a vidia.t 31.t: us ^^4;:wa .linl pOhmll

b!jj 1-ok r;. ^=rakl.. :ebou pl.o:itev. Ludvik plul potichu v tep:.1.6 T04i
Ac.d zL-V-i.0:a, do ^ktl.men.í í:at.i,t;m, W"Lii.or.em obo^^DJ^ Vncl.ár..ů:.llti,
c!a.ud1čk.;m Itráítca t:urtčky e. Éiroeymi Yozo\'k<i:u.i. Je

ve^ryba.t !vi u jedui va-ěer. Bud
UiO-Cc.

Je to iliťf-GÚ mbo je to

teq bi1.:i
Jednoho

-

V Pr&.se , 10. Června 1S82

/Jiřímu Suchému a Ludvíku Vaculíkovi/

Staronový svár Ivana Klímy

Román Ivana Klímy čekání ng tmu., čekání ne světlo má na počátku

zvláštní autorské upozornění.

Smyšlené jsou prý nejen všechny jeho

postavy, ale dokonce i země, v níž žijíc

To by znamenalo, že dějic,

lidé i jejich problémy jsou posunu.ty do zcela abstraktní polohy, že

půjde o jakýsi model skutečnosti. Klíma má k takovému uměleckému po
jetí sklon už dávno, ale je otázka, zda si dobře rozumí Jeho —
šaldovsky fečeno — nejšxastnější vrh byly asi zdánlivě prostinké

povídky, v nichž tento sklon bezpečně překonal a dal se zcela strh
nout živlem vyprávění o lidech, bez ideologizování a hlubokomyslnos-

tí. Eodle mě i jeho nový román je jen důkazem, že živý pramen tvorby
by měl hledat někde zcela jinde než v postihování společenské abs.io-

dity absu.rd.ním příběhem,

totiž v příbězích vonících člověčinou. Ale

Klíma jako by ne důvěřoval jejich ''realismu.^ a musí je vždycky tak

či onak hmyšlenkově podepřít 11 nějakým symbolem, obecností, ideolo
gickou konstrukcí apodo
Román má tf i syžetová pásma, která jako by všechna měla stejnou

významovou závažnost, zdá se,

že Klíma tím rovnoběžným vedením tří

linií, jež se spolu nestýkají, naznačuje jejich hlubší, vnitřní spo
jitost, že nás upozorňuje, že máme hledat pod dějovým povrchem to,

co není sice vyřčeno, co však tvkýi sám smysl příbmu^ Takový způsob

syžetové práce je velmi Účinný, vzpomeňme například da Vančurova

Pole orná a válečná, kde dvě syžetové linie běží po celý rcxnán vedle
sebe a nikdy, ani v závěru se ne setkají, wetkáva.jí s_n však svým vnitř

ním smyslem, totiž postižením hrůznosti a nesmyslnosti války. U Klímy
představuje první pásmo příb ěb. kameramana Pavla,

druhé je věnováno

popisu prezidentových Úvah nad vlastním osudem a to má opět podobu
groteskní absurdity /o tomto.pásmu, pla. tí, že jde o 11 smyšlenou." postavu

i zeál, třetí zaplňují scény .vězněni a kriminálních akcí dvoo. teroriotů, je to tedy p:-íb ěh m pínavého žánruo

2

Postupně se ,šal: ukazujé, že autcr zřejmf nepočíti s oscilaci

vnit:-:iího významu svých t:"í pisec c ::e je vede l: nějakému finále,
přispět k
v němž mají vyd.at íngíhuc. společné svědectví či m.mi:ctux d: nějákému
záměruc Jediné pásmo, v něrr:ž autor pracuje složitějším způsobem s
časec a rozehrává skutečně plně životní dr^am.a člověka, je pásmo prv

ní, pkubělii kameramanův, a tady taky se nofí do hrdinova nitra, aby
odtud pro nás Yynesl jakési pozn.á.n-í

zkormoucené, stále záhad

něji se do sebe zavinující duše tohoto až dosud extrovertního muže,

žijícíno potřebou neusti.lého sebeuplatnění a hledícího na svět očioa

poněkud pfíliš jednoduchýma či spíš prostoduchýma. Ostatní dvě páema se ukazuji být pouhou podpěrou pro klenbu krizové chvíle, jež se

nepochybně blíži..
Hned oč. nrvních vě t kapitoly, v ěnova.né dv ěm.a únoscům, nasazuje
drsný
Klíma tvrdě, a tedy pfíliš násilně,'.;tkt)i^: zločinecký žargón, který

však při vší výrazové šťavnatosti nemá skutečnou přesvědčivost, pů
sobí jako snažív ě napsaný Úkol na dané téma, text je zaplněn. sprostýto je,
mi slpvy, ale^^^k' jen vnějšková kulisa. Psychologicky se o těch
dvou lidských ubožácích nedovídáme vůbec nic. Je tu sice nejvíc dě

jového ruchu /jeden z únosců se stane skutečným vrchem po Qtěku z
havarovaného auta, jimž ho bezpečnost převáží/, ale málo skutečného
vnitř ního napětí.
Pokud jde o pásmo senilního prezidenta, líčí ho Klíma jako ubo

žáka, jenž se cítí loutkou v rukou jakýchsi tajemných individui,
která jím disponují podle čísi cizí vůle, a ačkoli on je jediný,

jenž může udělovat milost, je ve své senilitě propadlý nicotěo Moc

je tu pokleslá k bezmoci, protože nemá duchovní cíl, Úkol, posl^ího

Když se všechna tři pásma nakonec setkají, je to scéna panoptikálně
nesmyslná: opilý stařec -v l:ráloyském rouchu uděluje z trůnu milost

vrahovi na nosítkách a MmilostM kameramanovi, nevnímaje ani, že ten
si pfišel pro něco jiného — pro naději, že bude moci zase filmovato

I toto pásmo je napsáno z psycholo6ického hlediska "bez problému.",
chci říci, že postave prezidenta není viděna jako lidský problém.,

ale jako ilustrace problému. - oíicizení, byrokratické abs±rakce, vlád
ního formalisrnu apod. Obě ta to pomocná pásma jsou. u.mělecl:y chatrně
pojata a taky realizována, není v nich nic, čím by nás zasáhla

o

Pro mě je tak nový Klímův román románem jediného pásma, protože
jenom v něm vidím závažný a odvážný pokus podívat se na člověka s

neobvyklým. osu.dem a na du.chovní a citový konflikt netuctové povahy«
Příběh kameramana Pavla rozvíjí au.tar ve dvou časových domenzích:

hrdina se pohybu.je v sou.časnosti a zároveň se propadá do minulosti,
přičemž toto "propadání11 není pouhé vzpomínání, návrat, nýbrž jaksi

sou.část přítomnosti. :E-avel v té přivolané minlllosti jakoby žije,
cítí svou. tehdejší rozkoš i bolest, hmatá teplou plan milenčinu,

laská se s jejími vlasy a trápí se neschopností vyfknou.t to, co vyř
čeno být mělo, mu.čí se slovy, jež vyykl a jež vyřčena být neměla.
Byl Úspěšným kameramanem a žil povrchní život bohémsl:ého lesku.,

ženy pro něj byly jen příležitostí, aby si dokázal svou Ú.spěšnosto
Při jednom natáčeni v nemocnici pozná zvláštní ženu., Sabinu, kte:-á

ho. přitahuje i, odpuzuje, uklidňu.je i rozvracio Ti dva jsou. totiž

ze zcela rozdílné dli.chovní a citové látky, licié s rozdílným vztahem

ke světu a s jiným chápáním lidského Údělu na zemi o Sabina je intro-

vertní, jako by čímsi navždycky poraněná, vědoucí o nějaké bídě či
naopak slávě člověka, kterou Pavel není s to zahlédnoutc Jeden je
jich rozhovor.probíhá takto:

/On/ "Neznám jiný svět než ten kolem sebe.
"Přece je ještě jeden svět o11

"Kde?"
11

Opravdu. nevíš, co myslím? 11

"Ne«

11

- "Myslím, že v duši.11

11
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"Co je to: duše?''
"To se nedá povědět slovy."

Tohle je klíčový dialog, jenž nám prozradí ,
j

jací ti dva jsou a

mají vnitřní těžiště c Tot o střetnutí dvou živ otní ch a duchov

ních postojů je Klímovým šiastným nálezem, přitom nevyhrocuje jejich

rysy nija: primitivní a polopatisticky9 celý ten vztah je vykreslen

spíš v náznacích, ri obrysovými tahy.

Smím-li být hodně svévolný,

vyslovím názor, že z něho měl vybudovat "jech opásmovoa" novela, do

jejíhož áběžného bodu. by své hrdiny vedl bez podpůrného lešení dvon

dalších linii. Pro Pavlovo "prozřeni" do světla /či do tmy?/ jsou.
prakticky, bezcenné,

citlivé zpodobení Pavlova duchovního a citového

tápán.í až ke konečné katastrofě by se bez nich docele. dobře obešlo.

Klímu. však absu.rdita byrokratických abstrakcí ve společnosti — té

nesmyšlené, v níž žije - fascinll.je natolik,

že si musí 11 smyslit"

neskutečnou zem a neslmtečného prezidenta, aby se s ní pokusil alespol
epizodicky vyrovnat. Nyslím, že umělecky by dosáhl většího Účinu.,

kdyby se soustředil k vycizelováni pis tého tvaru intimního příběhu.,

v němž se přece silokř ivky společenského dění sbíhají taky a tvrdě
"praclljí" v hrdinově duši, byi samostatně nezosobněny anebo nezkonkre-

tiz ovány*
Pavel se se Sabinou sblíží a miluje ji, tak jak je zvytlý, avšak

její složitá povaha, její 11 divnost" mu bere klid,
chu, potřeba ukázat,

jeho potřeba Úspě

co u..rr.í, neustálé čekání na příležitost a strach,

aby mu neo.nikla, kontrastuje s jejím vnitřním klidem a zahleděním
kamsi jinamo Její láska je neokázalá, ale hluboká, toužící po sku

tečném, niterném spříznění a oddanosti. Drobné konflikty, vyplývají
cí z rozdílu povah,

se všal: vždycky nějak překonaly. Kámen Úrazu

byl Pavlův odjezd do Xfriky* Onemocněl tah a vzdálil se Sabině v je
jí těžké chvilio Po jeho návratu až se nesetkají, Sabina odjede mimo

město a Pavel se nijak nemá k tomu, aby ji vyhledal. Žije tedy pět
let znovu starým způsobem. života, má poklidnou prostou milenku., roz

5
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vedenou paní s dospívající.o synem, b;yc..li všal: sám ve svér::. kumbál.:.,
občas si zajede za jinou, romantičtější milenkou, ale je zfejmě ne

spokojen sám se sebot..,

cosi se v něm děje. Eepadne o tom slovc, ale

v ?avlově duši je asi pevně zapoa.zc.ř eno věcb r::.í viny: ač se sám před

sebou omlouvá,

Sabinu ve skutečnosti opa.stil, vrátil se rád zpítky

do osamocení své sebelásky,

jež si nalhává, že se zacbraňuje pfed

citovým závazkem pro nějaký závažný životni čini Popřená prava.a všal:

zvolna., ale neodb:y tně proniká ó. o Pavlova svědomí.
Tuto existenciiJ.ní la.bilitu znásoti ztráta jistot existenčních«,

I-ojednou nedostává ?ráci na své Úrovni, všude cítí nep:-ízeň., vyhý

bavé pohledy i řečio Jeho mechanistické,

spotřebitelské pojetí sp<r

kojenosti a štěstí ho zklamalo, sám na sobě cítí, jak ho přemáhá
dosud neznámá sila., jež není z jeho světa., jež je ze světa duše, o
němž mluvila Sabina.. Její setba v něm tea vzklíčila. Touha po Sabině

je víc než jen touhou milostnou,

je to bytostná potřeba mít vedle

sebe člověka s hlubinon bezpečnosti,

opravdového, uskutečňujícaho

své lic.ské poslání jako závazek lásky a odevzdání, usilující O' seoe-

Úctu., ne o uplatnění za každou cenu.. Po pěti letech živoření se tedj
Pavel odhodlá Sabině napsat. Dopis zůstává bez odpovědio

Tec. je náš hrdina připraven pro svůj bě!: po řeřavém uhlí. Klím.a

v d^áměni, že osobní prcžitky jsou pro závěrečný tragický "pád 11
příliš slabou motivací, přisunuje mu fraškovitě aranžovanou scénu

setkáni s prezidentem. Pavel od něho odchází jaksi doražen a zne
chucen sám sebou, že o audienci usiloval.

Odjíždí do malého města.,

v němž slouží Sabina v nějakém domově pro přestárlé, aby se pokusil
navázat někdejší vztah.. Poku.s

ovšem skončí neQspěšně. Zdrcený,

rozvrácený, bez jediné životní naděje ponechaný Pavel jako bezduchý

vystoupí na skály a tán se rozhodne pro to, co v poslední době pro

žil už nejednou ve snu, ve fantazii: pro svůj skutečný pád o
Setkání jeho duchovní prázdnoty, společenské konformity a civi

lizační zviijšnělosti s _neokázalou, ale opravdově ::i tou Sabininoi.:
niterností muselo skončit katastrofoi;... Pavlova neschopnost žit l2ski
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jako životni odevzdanost je jen projeven pojetí života jako p.:::.íle::i-

tosti i: Úspěšnému sebeuplatněnál Pozdě ted. poznává, že ztrátou Sabi
ny promarnil šanci žít smysluplně,

co ho neuspokojuje,

že ji obětoval čemu.si pochybnému,

co mu neposkytuje pocit naplnění života.o Už ne

může žít dál ve světě beze smyslu,

jen jako Účelově fungující scu.-

část společenského mec^^nismu: poznal ženu,

v jejímž "podivínství11

vytušil nové, neznámé dimenze lidské existence. Stesk po Sabině neni

jen zoufalstvím nenaplněné láskýo Zrazená milenka zná tajemstvi9
otvírající vstup do jiného lidství, k poznáni nových duchovních kva
lit,

osvobozující z prokletí absurdity formálních vztahů, tajemství,

které on kdvsi zlehčoval, nebo'°t; je nepotřeboval. Překročit obzor,

za nímž žije Sabina se svým tajemstvám, mu však už není dovoleno o

Rikdy je nepozná, zůstane proklet jako ten, kdo tuší, ale neví. A
znovu. se vrátit tam, odkud prchi, nedokážeo Zbývá mu. jen ta třetí

možnost /jako kdysi hrdinovi Havlíčkova stejnojmenného románu/, to
smrt.
tiž s®«ct Jeho pád ze skály není tedy jen gestem, ale z u.měleckétlo
hlediska zákonným závěrečným akordem jeho pkýb^ěhu.
Takto jsem si tedj1 přečetl Klímův 11 trojpásmový'1 román jako pří

běh jednoho osudu, snad příliš svévolně, cle zůstávám přesvědčen,
že tady je skryt v Úzce osobním kon.i'liktu,velký konflikt dobový.
/tímž se mimochodem právě liší od Havlíčkovy Té třetí/. Mám za to,
že Klíma jej zasul d&lšírni dvěma pásmy zcela zbytečně a připravil

se o vsh.i tku naléhavý umělecký Účin své knihy o

Na závěr jen poznámka; Klima zaplňuje Pavlův part neuvěřitelnou

spoustou stereotypně kladených otázeko /Co je smrt? Co je život?
Co je naděje? Co je pocit bezpečí? Co je zvyk? Atd. atd.lo Má t:úi
být patrně naznačeno, že na jeho hrdinu. naléhá plno problémů a zá
had. Ale stylisticky je to nepůsobivéř ba dost primitivní a spolu
s jednov ětými odpov ěd.mi to působí až banálně. Nechápu takyp proč

Klíma začal na prvních strdkakách prolínat vyprivěcí 3o

osobu s ickr

foroou., l:dy2 to vzápětí natrvalo opustil o Ze by to byl jen zbytek
záměru, -ponechaný v term z nedbalosti?

Milan Ju.ngme...'1!1

so
R e z i g n a ce

Na třinácti r traně nového rojnárm Ju:a KoEtrhur..!: "Co by tc
bylo, kdyby tc, b;:rls láEke" čteme tu'tc vftu: •.Prov^croval celý okreEi

e o F-emfdřlskýct závoCech v;;děl téraf víechro,cc se •ědř.t gmf':lo a
mnohdy i resm?lo.Jedlky závěr,t r.ě:nuf u: těch óeeet let pfiiel,mu
-práci -přílH ;-i.e uens.lncval:ne utále 11fi bývslo věcí, které se vědět ne>^
amély••••
Jednoi; z rich je: zře jmt= i fakt, fe autor r.eYetoupil do české
litereta;ry,jar. SE- píše na záložce,•v roce 1973 Ye Eborníku mladofrontovr.í Ečice prvr:ích aiížek" ,r.ýtrřr.1968 v Hostu ťic domu povíCkcu
"Zapadlý vl3S"ten€c".J.l€ jistl.tbet Co domu byl jednou e prvr.!cr. věcí,
které musely být vypuzeny e povfdo:ú,2ty mladý autor mobl načít &novu
a uep,;Bnčji^
Realisticky popisný otyl Kostrhunovy -povídky v úlenéQ Boe
tu jE j€kyě tek to r;Ejsoliěn?'.jží,čím můžE: ?,rOEP.!.k začít s věrohodnost
pr!;7F.třečí,v němž se- výjev oéchráYá,jE půsotin,pckud se ji autor ne
snažil vylepšovat efer.ty e metdore.mi.na n£l r»em1:l dos.t jacyltového
citu nebo proe-tř vku.s"./lJo fi-vé scény nakládá:-!.! prar-et. ^ěenýct pro
jetky,zazní m:íráfet v. ned?leké •ěf.ičky kostelíka;•pach dor.;tável stále
crčitčjš! pot"!obui "Velkou měrou se na tou. podílela hrorneda ohofelých
r.oechlin,nosklÁdané kr.leci hnoje"; "To,co f1 tolibrit tík&l cám pro sebe,najedn^u viselo vt vzduchu jako obrovitý trftl:Eperer,t • knlorovanvch bsrvách^ -ntdretd./

né

e

hrdinou povítiky je zemědll8ký inle^$,děj SF. odehrává v jed
jeho pracovních směn, rte!"é jsou 1:fe j:nř ^prl.něny pojíftH dím po

okree:e e sestavováním výkad, o .nichl ví^ fe jsou zbyteěni.Den,který
awtor popisuje, je výjímečný tím, ff' je rto hrdinovi óají te vyhoře lén
statku nepokrytě najevo,eo Fic jeno tir.noF.ti myelí,neclutně poruř.í

lEUtou hru ne dtlefitoet,octnovřdnost a rnolnoet fíuní a nápravy.
•Stále zf-etel.n,ji si uvěctx>coTal1!P. ne dnea.BlP celou dobu,co sem je&dí.

k t.rál vlastnr sán o sF.be a hrál tak miv.erně.fce mu cUstelb jenom kupo

dluhd.A r.ootechr.1k se tar.é tvářii jako vťtitel,vt..rý uf dáTr.o '" eobl
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netře jr or.i Špetku vír.:^% Zanarbeký v.;;.ciom.ír:. nt: ^i ttrčcosti svého zamtE:tr..ár.i, kterÉ sax.: nE::r i.il!.E pov;,£ovflt z;, pořádnou pr&ci, bere mot;, ke
zuřiví kope ne cizí vínici.Aie tr- je Eaxczf-ejrni: js,c=: rot:fé.ll [.ef:.-

to,ktc:-ýri. z.-emkžf nic ns..::re'V1t.
looutala mne očividní zm;na vjchozír.o eté.novieka neci dévr.io1: pcvíóKou & současný?- r-:;r;rit.elL,p:"oměné;.,je? jt:,Edl ne :tli,t:ymti'toitlf—
'tická t=í- EKuiečnoct,l::v1:rou i KoEtrhunovi čternáři iu!7.1 tírr r,ro!':tli.

Infenýr v "2-8.pac!léc. v1.-,E'tenci* -pro!ívá bvou ne:nohoucnost sr.:irtf:lni
váfnt,Muboce e, bytostní- mu vadí eys.témeit vnucení fornílr.oct jeti?-? ::rácf:, cí ti, h je. jí ohroženr: sezi2 jet.a llá.Ekl p::,c eit.&'t&. Iř t.e1 .i=-t"t./ne te
dy er „ porlf:c:úct. clcee-ti let.ech/ ví o rozporu mezi ti::;:..,cc vič.í e túr.^
cc se f-ít:b r píěe f.. čent,;. eeniusí podrobovat. jer.:tliže, & chce ve: r:.v?
;rofesi v.'.:.bec uřivit{bt.e.línEí:y relim paci.eGttých let e- J-.ovotIJéhc re-f.i:r- l.eoesátýct. let odňel lioeru mof.noEt rcagcv€.t re poznnanou ekutec--riost,oé.n&J jiz? moinost F.;kt:tečnt aítivníh:, liTots,ktE:rý by podle jejich,
rozořu, r:-oEnár.i a svědomí Et'roluvytváfel níiiny jejicL mikroevtta - e.
tíir. jr ocriouúil k neustálému :rmč!vému poeitu,lf" ne.eij.í 1: sGuladu pe
Ef:b:.: 1,;. s[l!llý:ui e. páklaclními mravnim.i priiiclpy.Je.Cinli g£tiv ite,kter.ol:

vrchnos t uzpávala, b:vls. ektiv ita přit^^ní w.emu, cr, J:,f-ic bázelo shora.
tedy pseuéoaktlvita.To tylo duchovní klima,v němž zaěal tzv.oCrodey
;a-oces,vzpoura komuristfr pro ti vlaEtní byrokracil. Bctom se stalo to,
co SE'" ze oa^é eí 'tue.ce stát muBelo e llclé & poetupn^ ziuseli s!LiřovEt
e

tím.že okolnosti,v nichž fili,ktEri pokláusl! Ee mučivé e nutnč pro-

vizorlá,Bt Co kor.ce je:;icr. fivote. sotva 1:zění.Vtcí,tteré se 'V{idft r.€'emily.ncutyvolo,ale přibývalo,a tu nezbývalo riÍc jiného,net se upálit
La núěetí - aebo se apokojit a Ea^dlet se.Smífit ee e pfestst se
muě1t,otrnit &e lbostejnost!,cy--1.aem e trpkým smíchem narl sebou a nač
!ivotam,který je nutno !ít.J
Zemědtlský irilekýT t:lavík 2 ncvého Kostrhunove romP^" se
ne'trfpí,i KéyĚ ví.necpápe se motylcy,riby uspokojil potf(:b\. smyslt:plné
práce.Za své odborné názorr bojuje jeno» v ráme! svéhó platu s eventM^^l prohra ho n^naplr..! zoďalstvá.Yi,fe tc ne.u; emyBl.Spisovetcl

&t.ibel,ústfední poste.ve rcmánu,také vld.í e v!,elť zcele vědomi pe 'Oodro..

buje pol2davku nevidět & nevfdět,e.by mohl publikevet.
".Některé r:E: Evých ne joódanf j ř.,ícb pracovnic vysilElll tt:: 'te>-

vúniěka af. de Valat;ského t,.ed.říčí,kcte v nočních a:n{'nách nal',fitly "Dlár.:

který továrniěce v Xu.bešoTl veenici nikdo nesníEil.oSkoliv etrnjní
park prokazetelDř ne!'ungo^al.To t,;lo jf!;:tl v dobáct.,rd't" rubeř ne.e. ta
kovými věui ptemýtlel.Pozdčji goohor111 f.e tor.le u!" nf-:r.í nr.otllm pro
rpieovFteir%/str.202/
..Byl r.ějal:ý vadní • .r.;ew:t&.lE. n?po chápel E:. pořád těco jiného.

.
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atartr.t rjuxt-f: l ctví, ícmrí, rvo noc!;.., lán r.c., po kb.Ju? ty 2ri 'to dE.l rGku
r.c řp,2leli.A* únlr.ě nekonec ooc;ho-0i1,žf' nEjv.:"ttím bohP.'tr.tvirr člrvtkr
5 c- r.rchér;pt vůbec nic:»
!"'echárie.t r.: praccvF.t,'tc je vlnEtnoct Cob:.-ých kor...í.
i

•

\Kctčdý rocuxný ^ln by s1c ri':L$E:l dfivf' neto nozččji Er.lázrát.e
/f'-tr.204/
"lteft.nf"avi..ly r::u 1 edťin::;, jlnE.k r.yl zcrr:.vý, ť€ by náE; vF-echr.y
pře£ili.^STač:1lc n;;pc ji 't ho jeannu z:'. w.feíc r.e umr: lc v. leérinu. °Nf'tylo
mícto ••• Kd7i?. r:t jeho manželcf kor.ečně poOaYilc- r.E.jít :r.ísto nr: umělé
lndvint^li,yln pozdě^^Ne:byl t-:chopen převoz u. ••lru1ře 1, r-roxoŽ-e nebylo
r:ÍEto r.a zatrecer.i- U."'Jělé leaviriĚ,E'tcrá ;..:že F.t.i.'t,cc :ii rím,sto paieEá t,f't"ě r-tě tiEÍc^^Kul ti;rni Cú:: v Loučkách stll pětatřicet ci.li*nt..

ro je umělých leť: vir pro tri 'tatové republiky j c..ko je ra.še^^

Rozumfl t.o:nu.ChZpal to.Bylo to hořké cháT>á.ní.iohle
nejsou
-;:rotlér.t:,r pro eniscva'telc,al!: zá.roven jE: snisovetel nemů!e r.aml;čet,
nokud E!-_tf-ebt= roFhnrinepF.it, o nemocnici.
O nemocnici tedy zřejmt ;)sát_r.ebuč c^fel K'"bet t.c sYOjt:
hořké cbá_pár.i. Se ty reu to přišlo
jel: nvlárt líto, to s\;. tedy ani nepřišlo.řsát se dl c- čemkcliv.Jenomfp ie tnho číffi rl(l ménr.^ /ct=.209/
Ifalrnr.iec -p2k EústávÉ. jeCiná mof.noet:psát c ps^ení,psát o pr&-

ci spiaovetele 2 jehc-eoulroaých ;,rotlé:nech.ile jaký je ta. flovčk,tell
s-;:isove.tel Ea;.ber.? Témt::. chonobnf cti!t&.ťiof:t peát a publikovat hr. očděli
oč roC.i:ty é rodr.ého kr£je.!auc:í SE: vegetovst rs peri.ferii pra!ského
ulllĚ-leckéhc světa,kť.t: se rodi lEktorf:'.ké a dramaturgické kl&ny a do:n.lou-

vsj.í kř.ef'ty z uměníro s tlavnr: e nea.-ne^ln.r-á úspi-c.h "e svou venkovskou
tém2tikou -troc":u exotiěno&ti nem:lle Prszf' ěkoclt- má úspěch.protole
pocbp.11 pravidla ^^.Jsou pĚr.-nf zforrau.loTánE. v ci toYaných ^úryYcích,
Kubeš Qá sanozfEjms prevdu v tom.!e spisovatel nesňlE óo8t dobře 'Doc^

fívet literetury,jsk se fiká,v boji prot.1 jednotlivý;.. net^vuůa,n1':!coP.tet^rn E.: levo'tá:l eol.dobé EpoleČnostl.To cy se e nč :no stal komuni.lr..í
T;&prsvce.Jpi:omfE: i.ubet, s: tohoto samo^rejméhc.' !attu '\'y-YoEuje ne.procto
DEEprávný zivtr,!E spisovr.tel můle vůbec rezignovet na po^rnárií a formuloYání pre.vCy o svttt, k'tF.rý Tiaí{spiacvate l pe rieunlfe vzdit pokw:12
o pochoper.i lidské situace eYi r:.. evých součesclkt.SpiaoTatel

Sf'

-prof:tě

z& fáOných okolnoetí nemůže f<té.t tím koněrn,který táhne. e nechápE, tston

tleYa mu není dána e rlo'Yolena,pokuč chce EŮetat F.pisovetelett.CEtexnř
ani ve -.? t£int jinýc::,banálnt j1;ích lidských čir.nost'f'eh není ten. •koňský
rfístup"
prospřch. •ěc1,l1rti ••pocity kor.í^ net:rscuj! r.ikCy dohře
e ne plné obrátky.Závislost mezi ekonomickým f: morilr..ím,ekonomiei.:ýsr: e
ducbovn-!;.. F.tevem spoleěnocti jr- ot1victná,col
vřdrt nE. p.:-vr:.írn míf"tč• .

sml práv;: me...^isté mťli

4
h.rči.r,:' Loetrhur..cvé. ro^r.:;. je ot.: lidi, l:V.t. i je :.c

cl

zár.: Dochc--

;:il1 ^"viéla veliké t.ry,t:t€"ří se: a.Epoř-. v určití oblar.'ti obrnili -řinejmenřirr. Ihorte-jnocrt.i é; faict e\'é osohr.nrt.i c!nli jakoty Co ^tvorky,

vytlečili mime óenní ti vet. Vfichn.i jEo\. v ti-tc si ti;;aei v ré.mci skycr.
r::ofností ppcd:cjeni e aefji 1: "tomu autcrcvc pcžehnári.Tt.čy je ae:i -;,řiČ:ir..2 čter.áfského úspěchu tof.trnn;novy knížky: t:ro:..;.: t.oho, fe v r.i. naché.-

fccjí ba=vité vylíčení doktorského r,rOFtfec:í,eúvt-rrf známé ní tue.ce
i: podr.ikovýct, or,lF.v a achůní. jihouiore.vsní ct:ecn(! zr.ámá ércy ! nihrr:tní
scény od fiLau,SEtkéve.ji sr &óe. čter.,ři nesporně st aebou,pc,t^\"2.:,í sr
zde é' vtechry ty c:rotné únyCy,vne--ch.cy ty závcrky,ktert v eobE- ie.ji,
▼ rechne je to podtnc jeko by r.ic• f: úsměve3,s pokrčf.rúm re:nei:, se sot:.Yle-

rem - ano,dllej eo delej,t&kovj je £1vot.Spokoj1tt se.Co by tc bylo,
kdyby? htiyby to bylE- láska,kťyby tc. tyl opre.ve:ový zi.jem,kdyby to :nohl
být oprEVčory,plr.ý,nezfelř.ovaný fivot? N{'.,,raCěj1 se schoulit de- brás-11
dy.hecňce:nE: to už rgčŠi eni ú:oušet,proto£e c.ttjrJ víme.je.k ty t.c rlo-

oadlo.
Mnohé lE€ a.:torovi,k'terý se poctivt é téi^ár^vě kypracoval,
odpustit,nakonec 1 to,tc v jeho prÓEe r.ení hpetky básr..ivosti,F.le zc!é
ee m1,fE nelEe odpustit ono pfitakání rezig-naci,proky&:novémc ÚEtupu
od akt1v1ty,oť. odDovědnostl.nEjenoa v otlasti společenské,ElE 1 osobní,
ti lidé v KoetrhUDově kr..ížce mají strach e jakéhokoliv úplného citu,
2 jakékoliv záva2noeti e opreve:ovosti.bpisovetel jist?- EŮám týt prfuntrey, c^e být neechopný u.i:k.utebnit sví p^l.ácy ,úspitně umšiecky ztvárnit
evé pout^^ a myĚlenkyy. Ale s:piscv:.;tel. rterý SE ňntx včbome pfestu.e
vztahoTat k Qbsolutnim hodnotám jenom proto,!e se mu ulejí v tétc chví

li nenilné,e tfehe pro celý jeho U.vot nereábié,resigncval sám nase-

bE.MŮ!e být čten a chválen,a ptect je jsho existence jako kyiEovetele
v rákladě- nesoráln! t. pochy:e^ná.Máže stoárát přeEvěděovet eeb€ i evi:
čtenáře jisti preYC.IyÝmi hiEtorkami *&e akutečnoEti\ie je me:nf se
eívat ke hvěEdh,ten k:rásr.ý litieký r.eklld,te vřčnÉ touhe nebýt konám
nebo E'Píř o^trokea,sámU.rit1 kdy! ji ^^rnkneě do Ú.Torek,aby ti" dennim lopocení nepf'ekáiels«Tady Kostrhun sobl 1 čtenáři coeí nelhťvá a Debude mu to nakcnes k dobrécu.Leobretný inženýr 1. nt,obr8tni povídky
Eledébo autora byl ve fvés E<>t.!alství blíl pr&'fdl neť- líblyí,enadno
pfístu^ní hrdinové XoGtrhunovy poslední kní!ky.
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Tylovské úvahy mě zavedly do Mahenovy činohry ne Pclinovu dce-ru. Tt hro dojímá velmi st&rými proEtřtdky e je důkladná e pocti
vá. Rozárčinu trápení dodnes dobře rozumíme. Síla předeudku, se
kterým se dcera vesnického žnáte stf-etne, je závažný a nesmiři
telný protivník. Rozárka je krásná postava. ViCí v otci nejen
zločince, Sile zejména neš\ast'aého člověka. Třes nesouhlas e roz
chod s ním /chtěl b ní naíolit jLko kuplíř/ nikey nepřestane Velentu ctít jako svého rodiče. Její postoj je náboženský. Ví, že
pozemský soud je omezený & nevystihuje celý lidský osud.
Erntnské představení má velmi dohrou představitelku titulní
role. Hraje Rozá.rk71 jako hrdou éívku. Kejenže ji nenapadne, že
by měla trpět. když je nevinná. Jako nevinná se také chová é nem-o.že v tom směru přistoupit na žádný komp>romis. Okolí jí ostatně
žádný nenabízí. ^roto je náraz tak prudký c.. zranění tele hluboké:
eí tut:ee je řešitelná jen c!rt::.:nr.ticky.
fileč.iěítě cí ti zCrevě a je es Rozárkou. Při výstupu sterého
hrobníka to v sále zašumělo. Co to vlastně Rozárce řekl? Cituju
z orig!nálu:
:Tedy poja ke mně, dcero mál Já, ten nejchuděí me
"Mhlic^
zi těmito, kteří bude u jedenkráte vesměs pomoci
u mne hledati - já tě přijmu pod střechu, poněvaah věřím ve tvou nevinnost, 2- krlybych i nevě
řil, tedy učiním jako nejsprostější cluha ^edle
slova Páně a sli tuju se IU:.d hříšníkem. [• • J Zastyate se, že t^ady, na posvá^tllých hranicích me
zi tivotem a ^amrtí, andce e:voje tak nelidsky zav!rfte & nepovážíte. fe se m-l!e také nfe:d vámi
to veliké sróce zavřítl, od něhož včickni .milost
očekáváme. Co máte proti holce? Já ji znám tak
dlouho - myslíte, že něco zláho spác^hla?(•••]
sJej! otec tedy zapáJ.11 e. ona chtěla jeho vinu
Antonín
vzít na sebe.
Jedličková : To je věecko hezky - cl.e o?léi. ^e pfec Jen paličo'Ta : J.. to 3e celé její provinění? - A proto máte
Melic^har
právo nemilosrdni s ní naáládat? Jste vy proto
něco lepšího? Myel!te, !e naši otcová nehf-efii11, tfebas 1 hřichy jejich na.Jevo nevylly? My&líte ů to? Anebo mMete posoudit,který hřích

E. •]

- 2 před oči.na věčného souč.ce více váží 7 To já se radtji přiznám, že jsem hříšník, a
budu s dítitem hřífnikovým obcovat, nefli
cibych je nevinně zé.vrhnul, a tak se oprcvdu
hříchu dopust11.n
F0pravdé řečeno jsem čekhl, že ty řádky inscenátor přepíše
nebo Skytne. Vždyt jistě ví, že celý příb€h je »ptílr:o z to
hoto hlediska problematický. Cepr.k před Rozárkou ri..ení třeba
mít Ge nn. pozoru? Vědecký wázor přece předctavuje Epíf Jedlič
ková než Eeli^chu-. Upravovatel se vš&k kromB náboienEkého po
pěvku a aemter:i nějakého obratu souEtřečil zejména na závCr.
Rozárka totif pochopí, že mezi svými sousedy nemáne žít, a roz
hodne se odejít nfkr-.m, kde ji nikdo nezní. Takovým útočištěm
se pro ni stene amerilm.. Tetin přítel tam má r.is země a. všich
ni Ro^&čini blízcí se tem cntt-jí vyj=.s-vit.
Co s tím? Ono je z fyla tiaké vybírat. Má Eice ^hry, které
končí správněji, třebe. Lesní pe:.miu, tendenčně protivystěhovaleckou pohádkovou lekci s porevolučních let. Jenie Amerika i
t:echy v ní vypadají tclc, že je proti tomu 1-hličova ácera. přece
jen il';nší zlo. Zdá ee upravi telná a programový článek to dokon
ce teoreticky zdůvodňuje.
•původní cutorský text nedává vů
bec Jednoznačnou otipovča na otázku, za.o a kam Rozá.rka odjížtíF.
Snažil jsem se tu nejedno:nnčnost objevit, hle et jsem četl,
jek četl, ládnou jsem nenašel. Rozárkti se sice zeptá:" Kevždy
z domova.? - A můj otec?" Kolínský má však všecko promyšleno:
9 Nemluvo tom, ten pfijde evým čacem za rávámi /to jests až ci
odpýmá treet, pozn. m^
vás povede můj l"rokop, a přečkám-li zde někoho /s :pohlé^d.al na otce/, tedy se zc:.S všichni ehledáme.^ r.a to otec Melichara No, tedy Ee jen e Pánem Bohem
chyetejte. Já Vm nebudu dlo^uho překálet.9 Kaiodiní v přísta
vu se eice nepředvádí, ale rbudouc! dny-, o kterých je řeč,
spojuje dlvák nesporně s Rozárči^ým livotem v ^r.ámofí. Oprava
je proto radikál.ni. 11Rozárč1,;ia! odv.ha střetnout se s e1?JOcionálně agresivní solidaritou rodáků z Rvitollb nás plimtla po
kus! t se o ecéniclc4 provSfení ptlvod^níllo autorského textu,"
p!Ae se v prog^ramu. Ko^nkrétnl to dopadlo tak, ie upravov&tel
našel v Lesní pennl repliku pfevttlené vilya • biovčk raále 'býti kde chce rozeni & kdekoli ve svttě ho&ený, jabile si vzpo
mene na domov, již nemá pokoje," fi z toho m:.terillu pořídil
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Rozárčino zceli. nečekané, ale zeto vlestEnecké & zpívc.né .finr.J.e.
Tu Ameriku měli prý Tylovi za zlé už Jckub Malý a JoEef Jiří Ko
lár. Teä se to tedy napravilo. Emigroval se nebude. Je to pěkná
myšlenka, jen!e ?ražská děvečka & venkovský tove.ryš é.neb Em.llčova dcera o tom nená. Každý elév ví, xe přišít k dobré hře ncpřiprE.venou pointu znamená text růkoli pro" ěfit, nýbrž jen narych
lo přešupečit. A to ae stalo.
Tyl z toho všeho nevyfel r,ejh1\f. Kdo chce viéět, jak vysoko
po řemeslné stránce ční rnad. běžnou aoučasnou prc.J:í, a\ n2.pf>íkled expozici falešného řešená strnkonickfho dueáka srovná s pri
mitivní brněnskou přešívkou Paličovy dcery. llasik vňak vítězí
i morálně. ^'Prý "ne s katdým je Rozárke. ochotna a schopna jít
hledat v živo tě své vlastní mÍEto", rozvažuje článek v progrernu. Ale je to spíš ns.opek. Roztrkt- přece cvé místo
é-. má,
jenže ne vši^^d jsou schopná vyrovnat se e její mrevni oprevěcvostí. Patos tohoto Tylové d.rEnatu je proetě nezcizitelný.
mu
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vlřLaa i2ÁEsntotíí .je salířks, která si. nécs sjyelt p?I
t.aloYáai 4 qXoy^íx. I & toho

^a,

cd

a.n^, Jt

;?a^u-ni,

1.e

Ju to ic.tel»l:t a talent v pohjou, !e zá z-^-^*^Jící
oti-Joh! CucrxOY:-..!ch proažr., etap, k. rlio:1 óoch^í. a kt&ré i.;;sr:-.§aje

nat(i-áu.iit aptl.a'lnlch tva-oTjc.h

ře:,em.

V< e.\.&vU V' ,i;clerl.l i:OZ..ol^lna Je $oin& Jv^du taievGU nshči ^ro Y.;.;&;.iftn! Dt^Yil cyal.i ntjiWho

g^ou!,

rc:.p.

et-rm^t!a vic!, vmUl.Jeh • r^®.jeh o^obieh, 4le ;.i!^^...;_;ch
návrg^tnýEl, ;,o.-šabni msiiinve-^7;l e^vy d^a.

Z4klsdaí poloha tcheta ssliCtého ssutřsru .je sedl tat Lv&£

tichc, t!^e»f avitlo d ptišt.!'!, ^^oie. S^cta Y4 dvou,
^^-i^^t. •• uTou v:CJdle aabG, sa^t: $tr^u na flo:f.te dlatGLc,
tcohic^é ro.stl^mé b;t! b;t.Ice, st.stiok$ • skoro divadi-ln:! ot-&.,.-

&11& dvsö í-setav - sn&C

vertikálnu

vJkZíkea ne'a>o př«d sloves pad

sloupoví ticha.

Je to vt.^^ a.alR&nc Ju.ni • itnuikou irw.;.ea,. &1W1:> c r':i-

!iAflY:a:.Jr.1 tér.ow=its tto Y7^1edlNt.l et.u'jcll ba:^ú nft^ "'šl.Ýcll
»
&!.Yar-r1'.,
^^enr.t roptil^enjm t.l^1i^a evlt.Ui c .jen C*^iil3

^lba^tho

o t..rth;r. Bnallc

ifíi.vukw rrtadino oohi»ta^ íinlovd

pSfité^^ plai.l^d

Y

1'feato Je

tyt.ici fl

mjs

J^lná •

o^^uk u,,1'1.1oat, JaJil 51.l..;.ré.u,ěná -cehlut-

noat v &u^ ^au-;íYi Dll,nJ' ohra^^’ a!v-ol t.4te pr;lchJ' ^^!Z-&x!:no

V ^^ea!s Je ta J^^i a-c.uatr.«4'n:; konUact t t.lwu, t^vu,
tln!^en.! r^^e\il a plaobov4.u leHOLu dob; li tpoleZAOotl y ko:-

pl^uzů^ Yjmimu.. tlcbo &de ran! dnlk 1 nJ^Z posto.j 1 ru."b^&i.t!,

b» 8
2

s!ty. Je to llllbs^.ut.6 tivot.n! alternativa: =it-ovó.ní éo
ceba v f-evu v!i1oaoa.é 'xt.enaínú, povrcticvé n povrcnr-..í ori.er.t.oce
t.lovika v ťicubssném cvět.t. 1>rcti událost.e-Q cr.7&!tic1..é ičeové

fráze a xbžsiléh© konfcusníixo sprchu os zde staví nespícbbsící,
sotva postfehn.utcl.né udllomti ztajeného pocy^ v ^t.eCr.fx kliiu

ruattho evčt.lai události válení clov, uďslcsti f:>lčací z udleotl
net:: ze .etudu u<!Lloati pfvlivu ;..Zal-Z'ev po tvarech.

:rc vše-cbno jti udujmě důvo.;; ve:lLltc z.áJrnu o vý.et.evu. Jako

ze

chce Člověka &e Sáru dc stínil kostele nebo z řevu hlavní třídy
do zastrčené uličky.
iugoßcs, které suslífka dosahuje Jq tu ovBest dvojí * pravé

& nepravd. Pravá J<* v&uda, ude ss tvar Jedinou solnou sudlířudy

nalezenou a zvládnutou podobu. Nepravé vžudc taz» kde se xícto
odvahy k tvaru kouzlí, rozzs&úv«, nedbsíbsvá, fesadlá s barvičkou,
vyrábí t&Jexno.
Pravé od napraví to by ae experimentálně snadno rozeznalo,

ty skroml o::r^^‘ vyňaty z nes^oi-tych cllw=.ívních

zéyb.J

rráltty .

tcho ^^n^^ho U-,;vt.u a aaJkovéno čarovní 1 v.;;eok,i:.o

lat:li.:u a zlatjch pol^^, a nec:-&l„ lefet m klins;l., na st.cle nebo

pcvě:i.l.7 na

o!lou

z.a

J^ou &čl ve ev, cele Frs ^ot\ng.elico. Jen

tak Jat jaou, holt, r.a..t, Oi!z púffioci.

Uúulo ty ca, !e ^udloka no v!eudtty a :.c včc.ebsc 1.1tr..lt.!něktcrjc.h z nicb Jmu Uet.ot, či Ape:};J', jak jo „o.Qe!lovol glo-

aát.or tubix v l..icicvf ůe::okri:1.cli. ircjc:t tporJcu v„vclévá lec1;cy
spíž. rdx nud odrážek.

Jist! bj :tic.!i' a se ct! obstálo i ukto, be& ttu.exov, audal.Ue
nazUmé d^^alnJ, Yůt.n4 can, r-a kapaa ralatlvn: oituovaného C.ikt.cr$ tou!! po mll4a pokcjoyfa obránu. bs. ní ty se ^udz.alc,

te a1.11.oru ncalla na IQ'sli d.lt s:.al.o.tn!. bsD;>&k, vynil.l ty "3tlcn-
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kov,:’ ^6str tohcto nnlinr, CJ'4--lu,

tzy-i,

lai:nlr;1e 1 tt prozre?.cnýc,í

t,
ccriotote!t1, bcu-adnostů, n^codělanoatsl e nanvlt..dnutcoa:.l
r^o;;isi... Ale b.;lo by to ncsrcvnatelně víe nož ty rá,ny
presentované Jal;.o acnatrance.

Zejicavó věc: .je t" ůva

co jsslrJ otrávil v uhranutí

t.f-i ho8L-;y na Mun.cticvi ve Št.ernbcrkLh Mu-ně a bettadějně se

pckcutú roz;o:..ffiout tHi? na z.p.;,.scb rámováni, ne jedinj rl.:-.

Aeí tán .jcou.

3. če^^ 1982
Sergej Machonin
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Ludvik Vaculík:

Vůně června
/fejeton/

Narážím na meze jazyka. Chci tr.1.uvit o vůních, a nemám - totiž není
aost vholných přídavných t^m ani podstatných jcen a hlavně sloves: vše

cky věci světa voní, páchnou, smrdí nebo čpí, a jsme hotovi. Při poCrob-

nějším rozlišení pachů musíme si pomoci výr2zy z oboru chuti a hmatu:
sladká vůně lip a nakyslý pach babských hader; něžná vúně hvozLíku a
ostrý

puch l:ravína založeného vedle poutního kostela v Králíkách.

Nejproduktivnějším způsobem popisu pachů je označování ppdle ze.roje a vzniku, účinku nebo účelu: Bad krajem se přelévala prašně lepkavá

sladová vůně vymetajícího obilí, omamná vů.ně pustorylu v zahradě
vsetínské nemocnice překrývala hnilobný zápach amputovaných končetin,
odhazovaných prostě, jak jsem si tenkrát představoval, óo jednoho zlo

věstného kouta zahrady, za jejímž plotem popojížděla vlhce mastným tep
lem vonící čtyfkolá lokomotivka, tlivý pach zvedal se z mechu pod smrky

dýšícími pryskyřicí, zatímco na sluncem rozpáleném průsem, kde se od

jednoho stožáru k dalšímu těfce vlekly měděné dráty, ucítil muž známou,

s ničím nezaměnitelnou ^vůni elektřiny o vysokém napětí, ten pach odporu
jícího se betonu a leleza smíšený s os6novou atmosférou, jaká pp boufi

dočpívá s ostrých blesků., lcdyi člověk nad^aný politic^™ čichem musel to
*
ho léta 19;6 cítit, ie ^Evropa začíná smrdět krchovem.
Nejprostším a pfímým východem z nouze o popis pachů je přirovnání
k něčemn, co každý dobfe znát smrdělo to jak sto čertů. V jednom rumun

ském westernu se dva čerství .emigranti přichomývnou k přestřelce, v ní!
se octnou na straně, jel pak zvítězí, nače! je nenadálí podezřelí přáte
lé pozdraTÍ kulíškem pálenky jantarové b^arvy, jil oni nedůvěfivě přijmou

lcdyl ji starě! s nich nejdřív byl očichal, fka mladšímu rumunský, jak
jinak, •to je ta ze ětěnic^, aby pak oplatili pozdrav pálenkou se své
domácí čutory, prlzračnou a ě.irou jak voda - tou ze švestek.

Myslím, le chudoba slov pro Vilně plyne s obecně upadajícího výkonu
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lidskáho čichu i z malé vána, jaká se mimo jídelní stůl dává tomu., co
nám čich oznamuje. Sel jse;:;. v polích, a tu mě tenounce šibla jakási

natrpkle kyselá vúně, nikoli tak špatná. Zakroužil jsem, až se zpřes
nila ve štiplavě blivý pach, který jsem poznal: listí švestky bylo popelavě osazeno mšicemi. Jinčy mi stopa cigaretového kouře, již by míi

zaujatý friák nezaznamenal, přes dvoje dveře ohlásila, že na naší chod

bě se zastavil modrý instalatér, a mýlil jsem se už v barvě: byl to ze
lený policista, a nezastavil se, nýbrž posadil se na zavánějící židJ.1,
kterou si přinesl z prožluklé služebny. Můj čich byl tedy spolehlivý,

mýlil se intelekt. Jináč voní suchý písek a jináč mokrý, ale jak to
říct? Ona i křída voní, páchne jaksi i karbon, 1 Jura, silur a devon.

Snadné je to z ryzlinkem, ten

voní vldsky. Horší s polskou otázkou,

a špatně nám svou vůni napoví španělská bota.

Jenoffi děcko vystačí pro ^armín, purpur, šarlat, bord6 a nach
s červenou barvou. Ale jak rozlišit, co vše z^ahrhuje sladká ^TllnE? Spa

dá sem prchavá vůnička rolního svlačce, již zná málokdo. Zatímco na

jednom konci sladkého spektra obrovitá lípa na začátku prázdnin až hu
čela medem, za stodolami cosi kůlově sla?oučkého koketně šeptala pole-

havá jehlice trnitá, ale běda přilehnouti Milostně sladká je

červ

nových kostelů, a to od květů, jimi! je přioděn oltáf. Kdo však slovem

odliěí tu pobofnou voAavku panenské lilie, jel se pokládá bo!skému mi
lenci, od smyslného pachu zlatohlavé divoženky lilie, číhající pod křo
vím čím dál čpavěji, až už se nikdo nemůže nachytat! Jak vysvětlit ně

komu, kdo sám neovoněl, slavnostní rozdíl mezi šedomodrou Elue Moon a

skromnou šípkovou růienku?
Sel jsem ulicí, a tu na mě za rohem vyběhla z parku par:fu.merick::y

kujná - jiný vyraz pro to nenacházím - vůně sl.adlcobílého hroznu kvítku,
jimif v tomto pěsíci rozkvétá ligustrum, ptačí zob. Zastavil. jsem se,

a musel'blí!s nechal jsem si ^krkoticky roztočit hlavu, a ul tu. byly
sas bílé dvě kozy - jiný výr^u pro to ani neexistuje -, které ty kvítky

■tak rády Tldycky fetovaly, odshora dolů, a na podzim pak se dopovaly

"5

černými kuličkami toho keře. A hned mě, vicíte, vlečou pryč, tou růžovošedou cestou, vydechující páry zmoklého červnového zkamení, chodníkem

podle Ditrichova pole, jež se celé nadzvedává na hebce fialkovém, avšak
lilkovitě záhadném výpEru kvetoucího bramboru., a pocJ.e Iurčíkovy jateliny, opojně plující v brumu čmeláků, a dál k potoku, kdy konečně zapadá

me do konejšivě ^iijkého vrbí. Tam kozy ztráví zbytek žlutého dne, zatím
co já se skláním mezi kořeny trpkých olší, kde se vždy drží chladný dech
ryb.
Ale kdo by dnes, kráčeje v polích, vyhmátl jemnými smysly přes hru

bý plech jedů a hnojiv tenkou silici bramborového květu? Mu.sím odkázat
asi do cizí země toho, komu bych přál, aby jako já spadl někdy za stodo

lou do vzduchu umíchaného z prast^arého dřeva a nových hluchavek, z loiské slámy a letošního sena, z minulých ogručí a budoucích dětí. Jako a

si je francouzská vůně šantahu, je německý pach vojenského sukna. a ma-

aarsky bude vždycky vonět cjmbál.
Vím, komu z přátel se touto úvahou moc nezalíbím. Těm, jimž nostal
gické poetizování moc nevoní, protože jejich čich se za poslední léta

vytrénoval téměř speciálně pro detekci hniloby v dánském státě. !ak od
té já se rád pood-vracím, aspoi pro chvíli, kdy mi dají na sebe zapomenout
ti, kdo strkajíce sice nosy do všeho, přece nás dokáží oblažit- vfdycky

jednim odérem - jak to říct - na ruský zpllsob.

!aké štěrk mezi pražci voní, a to jinak dnes, kdy nad ním poskaku
jí bílí motýlové, a jináč bude vonět, až na něj začne padat listí. Jinak

voní cesta tam, a jinak nazpátky.

/Červen 1982/

