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IVAN BLATNÝ

ZIMNÍ
Rozevři okno, hleU, zastfený pohled snč'.-ží,
Je tmavé mlhavo, smrt E-tojí ve větvích,
Smrt stojí ve větvích, čekáme stile, snětí,
Snad někdo přijde cem,ve&me n6s odtud,vích.

Sn2d přijde přítel,kr.čz a
pro teplo v fcí všech, pro
1-ro élndhost včcí viech e
Iro budbu svatební, tvých

v modlitbt n&e: cpcjí
j ara v zkříiení,
čiré noci dvojí,
prst-a zjitfen!.

Jistě ee vynoř!, kde rozvíjí se ceeta
Eéhle se vynoří má nekončicí města,
laděje včel v nich Ení a vznáší se náě úl.
td bratří budou ta.a, za vzduch 1 voáám dík,
Verš v stopč zní ta..., zas je.k matčin i otcův vzlyk,
A bude!!! číst a psát, že fije^e zde 1 tam.

Druhá verze
Rozevři okno, hleo., výhled. ^e zužený
Je tmavé mlh6Vo
číhá ve vět'f!ch
Smrt číhá ve vitv!ch na čekajíc! Náe
Snad někCo pf!jde dřív a vesme nás od^^ čil

smrt

Snad ptíjde přítel knčz vyhloubí modlitbu
útulek pro slaadkost a jara. zj1 ttení

pro teplo snících míz pro uuruvé teplo

tu

h.uc!bu svatební a vznícen! prstenů

Yzple.ne tou jistotou kde zatáčí se cesta
vzplá tou tvou jfctotou má nepř^^edná víro
kTět mlčí a t roji zae vznái.í se nedohle^dný úl

O
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.EyQí ta.a bratr illík 11:a vzCuch a prameni tou vodu
e voc.č tmí ee verš
g šatkou Ee otec vynoří
a v f;ic^hm. buciem číst e psát J ak mlhavě živi j s::x.e

Třetí verze

Kdykoliv otevřu okno
pohled mně r.tíré&. tma
a hmetné mlhavo Smrt ve stromech
Ve etror.ech smrt pro náe ČekaJíeí
Ale také pro někoho kdo přijde aby náe odtud vzal
Něl by přijít přítel kntz
a sepnout nás v modlitbě
pro něco teplého a ale:dkého
jóre zc:.rtvýctvet^^

Pro nčr:o teplého a sladkého pro je.snoet čirých chvil
Pro hudbu - tance - zpěv a vykroužený prsten
svatební

Náhle ce vynoří kde cesta zatáčí ee
fcdk^e se vynoří
tas &! tzm má svítívá neději
Ludou tam včely a kvety a vznáaejíc! se úly
L"U.č.outam éary a bratři děkující
za Tzčuch E. vodu
Ludou tam tužové linky s vErši

odtuč Ee vynoří zpive,J!cí otec 6 néptvem mstky
budeme čist a psát
do písku pís:nena psát s. slov a a verl

bez pteet^d děkovet !e
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jsme
živi
živoucí

Poznámka

?fekle:datE"l neodolal n^kolikerěou pokušení. Jcé.r.kcl!:.i
IvF-.n :Blctný, Etls.n, nerozený 21. prosince 1919 n:i
Obilním trhu - e Brno prostupuje jeho poezií uotavičně
od Pění Jitfenky /l'.:40/, přes Mele.nchollcké procháaky
/1941/, Tento večer /1945/, Hledání Fřítomného čaeu
/1947/, sž po eoučnsnoet /Sterá bydliěti/, je! svědč!
o tom, že básník se od svého rodného města vlatitně nikdy
neodloučil - 1 kd;rf jif čtyřiatřicet let žije v 4ngl1i.
Poezii píše v několikn jazycích, kromt ěeštiny a ně:aěiny
tt:ké $onety v en!;li£t1ně. Další -pokušení smno: přelofi t
sng,11 cký sonet /Winter/ význ^amného českého bá^sníka do

jeho meteřštiny. Nemohl jsem být spokojen první verzí,a
:proto - v různých veriec!ch a ío^rmách, vycházeje z origi
nálu a stylu Blatného poezie - připojuji verze další. A
ciélei sonet vyf-el t cyklustylovaném sborníku chovsntm
ústEVU s více nebo s méně poruSe^Dmou mentalní st^rukturou
/nebo s di^agnózou pouze suspektivní, k Se!lnil ee v tomto
případě :p!:ikláním/, Sa1nct Clements llospi tal patrn? v
roce 197} d 1974. K datování mě vede dnes „ouze úryvek
verše "my hope ic never ending" • jeho! jsem použil jako

motc v Neobvyklých zvyc!ch, nbírce z téfe doby.Ve eborníku poezie a prózy G€psaných chovtl!lci zotnil Ive.n matný
vleetni rW:ou znčn! nřkollke. vert-ů, kupf.: "brothen^

mítto škrtnutého "crackers", v pfedposledním verěi vsouvá
•Unes
verse", a b1crt6 /"joy
/,
*
lauinter
jinde
uprrvuje "they ".1.11" na • they!l" sp. Ve evém :původni uve
deném jménu jako Ivan m.atney lkrtá "e". !'feklcd vznikl

v uvedených latech,pozn^cku pfičiňuji nyn!,a to na oKraj
rozsáhlej§! práce o !1votl a díle tohoto básníka, jen!
- podobně jako morevaký bisnik lTan Jelinek - zapomenut
nebyl.
Z. R.
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Milí přátelé,

pročetl ;jsEm e místy i pprostudo^val jak tli bylo u:lo!eno,
9* čísel Obsohu, z nichč bohužel dvě čísle, s to 9 a 10 byle totortná^
11. ěíslo cbybělo o v červenci s srpnu, jak předpokládám, byly prázOnir..y. Hned jsem poz.ukl 1 !:.e ncjsen) právě nejvhod.nčjě! pomtzovnt.el
tohoto čten!, protože po dlouhto půstu mi chutná téměř vl!cCt-.no a
jsem neiritičtOjili, nťYl bych měl osi být. Je6lli po tom p!ietu bezcronný -vůči ku.1 tivoYarét.m e krít-.nér-1u jazyku, -vůči borvám e ^voo.ím slov,
váči Dttglen^kám v hedvábbycr. zál-:.otcích & -vůbec -vůči eyUemí, kt.cr6

se ně- nepokouší ^^ěitě a bez mílos^tná pited^^ znásilnit. Vl,ok

víte, že jsem Če-U výhradně neviny a ěpstné
Obeah je pkclevěim právě
útokm. ns mou bezt-^^nost, oči sledují slova, spolehlivou ^úroveju viech textd^ zytcy'Sl.
me.ne, že Utere.ture je t.ěfkťi práce, protolé věe ^^^á snadno a a^^
věk čte s ’^^snou jistotou, če se neskle ami.set roečilít. lru.1 v^^edem k autortsrts kteři obsah větfinou u^pl.ňov^^, se to ostntnl dalo
předpokládat o je žbyte^ré o torl slevit, aSlo b"j &e ml.uvit o tom,
nako^lik je dobrá věc skuteěně dobrá a proě.
To zase ne^^ená, že ncvid:im, jak je
ve^li nc^^
ř-údnýby čeaopis, kdyby to -vůbec byl časopis. Je to vßak jen ba"l.k v kuretní hf-e, kaidý dává do b^^u to, co právě mf... Jejráe pokud si p^^
tuju, od začátku to bylo Jcy"!leno jsko ve^^ ^^^^á
a po p^^
č^tení ročmíku vidá1 co Tie^rno by moklo být 1 ^tyby .;. lC ^poví^dkám,
bá^enim e :fejetonům. jsa! se v!cy n!jak dostel, i 'bez Ob^s&bu, ale
j^ednou vi^dím, jak pf-ij^eaw a povztbu._by;íe! :Je G1at krit^^, recenze,
pol^^ly i gJ.oBy. po^^^by a ektuál.r..í pk^ledy.
by rwčaá nebyly
napsárty a rozpoal^ány zn^ámim, kdyby neexiat.o^^ Ob^sah to je pfe^repivé pozn^d, ^ukazujje- se; fe po eclou dobu klstori^^ nepř!z:1ě ee
u^^ele literates ^raal^dch vět-lích fofrem, ale
jej! ^rávolmí ^projev, olhlas, ko^m^ikae.i proatl v5e^mo, co ^byai li^ter&^tuN
provázeio
její přirozená souěást. ly^el.á thbe na buková to
Ikritickd, recenzní a poletlictó pokračovtfn! likterá ^kdyai
z ;je^té třet^iny eapl.ň^oval.o Litcrérby. 'Io ;jsa! pocítil pf'i čt.en!
Ob^SGhu, ^kter-J se klavnA touto svou ^^^cí ^^^apivi stal ohromní
eaj^^^v,m. A. právě tato ěfiat. Obs^^ naznačuje, co vi;ech.'lo by cohlo

ktem

btt. -wby; •••

5

- 2 Nepořódnost Obsshu je s^ekturálně poc.eínénd o j0t.--i ten,
kdo by nevěťltl, co s jak, ttohl by hloupě posnamenat, je.k by Ob^^u
prosptla prorrv:.:.lená koncepce. Jé nechci vyvTedat hl.oupě a proto nic

takového neříkám. Cbaah není časopis, je to čtení s jako čteni je
výteěný. Asi ^h.levně proto, Ee autotí jzou vjtečni. Obso.h sám svou
silaůbou e. balením se na kvrlitě nijak nezůčnstňuje, ’ je tc jen miste
pro literaturu, ale díky 1 zn to. Je tc nouzový
ve ktc^ám
vládne pří;iem.ak nt:Losfé:ra hla.vuč proto, že nájemnici jsou sluSnÍ c
zába^^vní
Doui'tz, že: nikdo neočekávó, žc tu pojednám o vrien, co jsem
v Obsahu četl. Vyberu si podle evdho ^^k-u., jen to, co Eě zaujalo,
co m vnuklo nějakou vyiileakil, co se mi Ubilo & co I:lOhu r-oc.wálit

•^oo.rťtk,

a. pak to, ne co stačm. Vím napfsí^lnd, fe nestačím na poesii e ^oto o n! nebudu psát, i řkdy! to mě se:t1otuéér.u je lito, prot.of.e jsem
objevil v Obsahu verlie, které by-ch si rád zn^^atoval.
Svou pilností dali Ob-na.lm jistou páteř Ida. Kriseovi g Vn-^culík, protoie nepsQli do kakdťho čísla, Krise-ová o tes, co Se stale
v bli%inci a Vaculík o tom, co se stnlo
tbě ae víj líbilo
Edino ps^tf o b^teinci 1 u! v Pf-!běl..u koč/a.árové.t'1.0 kočíhcíhc A ne proto,
!e blázni jsou
sami o sobě a že pi-es ^cirnou scliimi, jek
praví autorka, &e vyjevuje o lidskén Sívotě m.no.hn tajomnáho a neče^kaného. Nejde o štastuj' výběr, ;jde o psaní. Kriseová ^vypro.vovt.ní
o tl.ázinci je
zpO.sp^bem pěkné, doj^mé a duleevně zdravé 1
^^d ppr.iYě proto, ! je chápe.j!cí. Nevíc dojemnú půcobl 1 jak je ten
b^lúinec ěeslq, jsou ttam liM s čes^fc osude:t, v jejich ^enamn.éze
jsou obad^^ ěeee-ké dlj^^, doko.11ee aěj^iny reál...náho eociall^w. Čtu
ty pfťběhy a vidím, jak spolehlivě jsou napsányI tuk aby nic neutekle:

z

slov, ze n-láttnťch situací, z lítosti, se soucitu, &e zá-

vieti 1 ze všech st^l ělovfks; Jakoby ^soděk vytváří

r.K.

nebč^ré
skutečnosti a shovívavě, ^ou^fe, ně^kdy i ^^lnšeně a ^^ele je dopraváci n^t^^^^ ^komentáářem. Je to ^komentáf ^mtav§ fi1olozoti^cJct,
na^^uj!c:! k pf-e^^čení vňednosti a konvence; za
se
dá Ut.
fyto ne-t>ažn6 skut.ednosti si hned pru;iatujn.t, ^^tole jsou často
ralelou k bě^fa skutečnostem v§ed.^ho fivota,
tf>eba tn skuteč
nost s ^paní, ke kteví chodí na návllr^i anailé, a hlnvně- s tou
vieti a nenávistí. l-'S ty texty tdy Kriseové stači pohlédnout e hned
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človlká padnou do oka hladin;, 1 v ni
se ucadláli o tloha ms bo
zvlnění dube f.>3."lti primti!e. A ně^kdy má ta i^d.lnn hloubku dost
tiděa"}ých vizí, kola: hořící hrranice nebo kolem snu, !.c dof..l.y vbechey prášq e tláz:ů bez prášků tornou ^licecl. i.usíme pf i tom myslet
na to, !e na§e civilizace : je krajně nestabilit • Íg uff skoro vl.ich.di
žijeme ne něj^^ch prá.Scích a že e.ž jednou dojdou, přežiji ^liaví

s silni a nikdo nebude zko^umat, co &i ptináieji do bodousncsti
v hlavách.
Vaculikovy fejeton;, jsou t^my p...-avidelné, mají taká pravi
delnou kvalitu n nevid.út. zvldžtní možnosti, jak se v to^to:řaoe£le
zlcp:iovot. Vaculík si sá:r. dovede pochválit; jek to ^ni a r;y rlie.
ťe ce jeho f-ejetcny budou od sebe liti t u! jen. t!io, co bud.o u^vnitt.
U tak zavedené f^irn?Y je: vliak v^!dy spolehnut! na to 1 fe ^uvnit.f neWde
zmetek. Bitkám si pfi tom, jak by se o.si prodávaly novin;,, které by
měly kafclý týden Vacul^íkův fejeton. ^di by se řadili u stánků a
tě!ill se nn to, co zase n&p^li. A. Vaculík by si chodil a poslouchal
a jek' by néeo zssl.echl, už by se t.ěšil,: jak o tem ns.píte, j'1ko o

těch zhnilých jablkách která se ^enovala Mazánkův zázrak. ňejlep!!
ovšem Vacal.ůik je, ^kdyi. • ho nico z^aúší, !le.moc či zutivost. ^pak třEbG
napiše - cof je sryalem léčby ^dtit. člověk!l clo stertch pf-!ěin jeho
neemoci? - a my jen iasneiee Nebo z j^^ch piíči."1, z pfičin ^ále.iaeych si vzpomene, jek pásl kozu a chtěl se při tieímcr"1t k jeji.nu
bfu^chu z 1.áney a pocitu sou."lále!itost.i, ale ko&a se vzpouzela,
sel by ju ^álátit - ze samé láslq. V taa,vé:n ptípa.dě možná losnu ;já
aám, mof.ná to tak nikdo j^in$ nec1t:í, le takoková scána s kozou je
selství o l.áace, i ^k4yž to' j en jako
.zs^sm!L--ú. Sn11d sg dočkdn něčeho ndostnli ddležitého, o če:ll pak Va^lík nap!ňe fejeton.
Ještě .ne^vi.Sl pfesud, co to bud.e, ale b-J.de to histcrí^cq sávafné.
Škode 1 škodo, že Petr lilithart u nezúčas^dl'r..a páteři
o. nene.psal do "^^dého čisln o tom, co se dělo před ^^esůti ltity
*
•
Uedovedu posoudit jak vybočuje jeho hledisko ze ^^hlostí, se kte

rou. se ínterFttuje toto táma, rozhodni ;je to hledisko poute.v, a
inspi^jící s l!loYěku je pf-es ně ptipr^idno ^^tori^cké 4;.-,.oro.ntstn 1
ve kUr,m fijEme, a kte:n seal také s1.e.lo ^^hloat!» Asi u! p.f-ee
tři generace se prost!rá prázdnota pomiti, ještě ^pár let a boclome
^národem
li^ch dČjin^ u! se ^rnalu padalilo udupat do zapomnan!
vše, co nejedlo př!=l:aře k dneMi f'orml moci« A. kdo v!, zda set.u
röbec nico dg :uipravit.
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Providelně psa1 také ilexr-^r Klímelit e když jse1:: se ne
čátku aninoval o své bezbr^anosti VŮči .kultivovanému o krúnné=u jaeym, Vůči v^^m a ^kráse- olov^ cyslel jser: hlavni na jeho texty.
Čtu si například znova jeho J>opis a všímám gi, jak se ten text vrst
v růanorodych pldstvích, je to 81!:utné i veselé, leskevé i zlost
né, ten:né e svSUé, vrstvi-i se na scbG pláč i v:;S:něch, láEZko. o pen!zc
A nr.n! to dúno tě.ni neustáljni otázkami, ale cpi!ie virtuczn!n: prokreslenir včech malých plo!1ek, je2 nakonec celj te-n tert nesou. A hl.e
co ne píZe nsk-nnec: ••• noc za okny pevně budovalo svúj stan. ^SlyOel
jsen tichý praskot la.---i, zatlOLLrrr.:! kolik-ů, telest dílú plcchty a něžrachot
pt j kner...wv ovaly
"-"o připr
w.. .
•• •
Když si něco takového přečtu, zatnu pochybovat o poc-s.ii, oů;pt1site,
básnici« Ale tm vic o^bdivuju 1ref'ullm za entlýzu Šiktre1covJch básr.í
přes kterou cMpu vše jasněji. hc::nťně
znujalo «vatování ned Rotreklovou poesií 1 k čemuž bych já nemě-l nnpi-!klaad vůbec odvahu, prot.Qie bych si eyslel, fe vecile takového fivotního osudu nestojí poesie
za !Oč a vysychalo hy :sr.i v t.rdlc a Qyslel bych na všechny ty věci
kolec n kolem. Jinek mě těší, že jsem mU s Trefulkou společnou čet
bu. I n+"lě pošta doručila anonyanč niloszcvů knihu a to dokonce v pol^
Žtině. Četl jsem. ji loni v zkě a jen jsen se divil. 1ek jalo ira^^ka jsem pocítil zahanbeni nad tím, že se človnk může minout s ta
kovou knihou, jde o Znieuw^ony Umyse11, moiná to není přesný název,
nemohu se podívat, protože knihu mi vuu.i. Kniha odpovídá pksně na
to^ s č!m jser.. si lámal hlsavu pfed dvaceti 1ety. Vyila v rocc 195j_g
pro eě dobře 1 Se jscm ji te^hdy nečetl. Možná bych ji ani nerozuměl,
a kÝJ}! nno, cc bych nsi -pro!il?
Uf. jsem f!^al, jak je pfíj^cmn č!st znovu. ^altiey a n—
cenze, l.rt.eré bud! pocity zapancnuté pohody. S tíx:s pocitem jsnm tnby
Č$ t.l J^unet:arnovu kritiku na L€nk'J. hocházk0vou 1 protofe je te.k_ nepsá^, jako by skuttčnč mšla vyj:!t zítra v ilterárkách a jeko ty n
stále jeftě platilo, 1c máme viichni přirozenou radost, když so ot;ierl talentovaná outorke. Možno ;je to způsob, jek pfekonat smutek,
psát jako Ee se nic nsťt.sJ.o, zítra si stotisic liů:! pí-ečte, jek pěkni p!nc Le^nka Prcch&zámkoYd a hned na to jich deset tisíc pdyde do knil
kupcctv! & koup:!_ si fu\žovou clécu. Jungmaan se tm!í koukat přes raněno
do řemesla a vidí hned, v icm je Procházková dobrá, troži.^su ji uppozorňuje, aby se nedala svést fabulační rasanci, ale ne d^ruht s^^ně

vi

ny

ovcny

Si....
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ji za to ^^áli, protone ví, j&k je taková i'nbulabui schr-pnoct
v tesk, literetuře vzácné a je}:cy je to zťižitok číst pribóh, vt kte
rém se děje tivot kotdou ehv!li e neplouši se n;.id.nl jak v televiz
ních inscenacích. J{.. ermtl nzcl-ra mohu jenort zs sehe l: Lcnee :Proch.éz.kov{, pnznrrnenst t: , t:o mě napaGlo hned, ke.yž jsem četl !.::lqici v
klubu a co S€ potvr^zuje- i v ObsSiov:ých povidi:.1cht :ra \1 r.-řítitzich
L.i'. potkjvť.:me neprosto ojedinělou hrdinku y t(:.sl::č literature-, kter6 je však hojni na pracovištích i v sídllStich, totiž obyčejnou
blbou ženskou, nebo tlbou holh.1.1, blbou ti!:! způsolxm. jcJ.:.c Anna iferenina, tenskou vystavenou ratmnci lás1:y, bezhr&mou vkli 16
cr:,
*
trúpící se lrvll.i insce k nehod.ký!:! chlapte s potretE-z a nechající se
"Vúli Irisce zfackovat s nakonec zactřeli t. Ženy v čc-eké li tcrntul-e
1.
byly kkdysi vč-ttinou ^^riietlzy a proto jejích n:rdir..ey byly femini
stická, tnkovó jsou i hrdiney ženských autorek jincc ne světě. A
rm.iži zase většinou nepími o liskťich, které visí ne krku jako mlýnsk') kfmlen. 'ItikXc L. f. tu ná naději nn bestseller, který by v o:ťici'-ilní li tcratui’e- tvofil protě;j.t1:k soucitu a opr^dcvonti vdči
lovu pohrdání.
První li terárn! potr&vcu po ročním pUstu byly dv& petlíč^
ní lai^ihy I. Kliry. Dost dobte tedy nemohu psát o ;jedné povidce, h^
rň jE v Cbsahu e nemohu psát o ton, co v Obsahu není. Radlji než o
bonce, kterrl je buly!:! vzpo^ímáním na to, jsk j&!tt; byli :r:-..ladi n hlou
pí, bych raději psal o t{ dlouhé povídce z prázdnin v horké!:! létě;
^kdy bylo sucho, protože bych se mohl rozepsat/ jak se: Klímovi do jed
ná próey spoíjily všechny českosti liters»! i krajinné. A tak n.i'
z"-Btávnji • k poch^níe recenzej glosy a upozorněn!, nepf\. pphs.ui chol^
nocení ^Qlekova románu Pomocník,. jeho e,J.tor še :nezi tím stol zeslo^
lily!:! U?.ailct:-c a ror.:dn byl :ďilmová.n n ť^omstizov.dn. Asi jako dlikez

o tom, že finančně- se vyplácí už jenom ncoficíllní hrdinové o nostal
gie st^ých čaEů, kteerá bumoehodern nutor něžná z vlattn! zkušenosti,

což je to nejpovečenějfi.
D^ík;y :n reprodukci Ka\L.""r:anokých stesků na mcrtflni teror,
kter-J doprovú.zi li terat^uru' z kýchoaní rvropy. Je to zvlúitni postesk
nutí. 1-iepamatuji se, Se by se tady něco ^^^nklo autorovi proto, Žt
tr^l. A taey nevím, jo^mi pročtředky lze kritika na Západě nulit,
aby vychvaloval Solžsnicyna nebo Kohoutn. Jon to !:!ilo, co jse!l! četl
napfikÍed veo^uvislosti s Ko^cní, nen! a! tuh zterorizováno. Jaká
však ^Jadme mo!nosU rozeznlivut. v ^^oji nvětové literet^/
tu
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- 6 al na desetinnQ čísla? Rozdíly světa jsou obrovské e s
jsou
o^roveké i rowdily literatury. lietovedu po$oudit, zdn se ^^^uuje
litcrntu.i"<:€ odtud, kdyby ano, neodcházelo by tolik lidí z bidy do

exilu. !lodn! 1 žj ge skutečně v-1..c líbí, protoic je to literaturo.
ze surověj!ích lidskjch situací e kdyi ui vzrikuc1 jf.: napsaná z vxú.Unf p-otfteby t bez ^^cuvy a redakčního tlaku. A to je tožná na ni viCět a citit. Trebufulko to cítí toky tak e přičitú to v recez.i..Zi na
Ea.ileyho svázu stáři nebo ooravské sticlenosti. Ale non.! to stielenost, li ter-at^t odtud vyprov6zí jakási vádnost s ryzejší zó.je1: o
pochopení* shu t€cnos ti 1 ne- _itc:-eturu ow-JinuU • teuibeck tacy kbyui
říkal, fo cfjló moderní oc:cricl:ú litert.tura vzniklo na tmiversitách,
které se předháněly v podpoře talent.O., oty rw :iě padlo trochu slávy.
t^-iikdo nepo^^buje o tem, Se tito t...ocričanť
Gkvěle psét^ tUe asi
bude vidy rozdíl mezi li tersturou opsanou v teple a li teraturou
chrofcnou nu živo tě. A to zr.o!ná cit! i ti, kteří n:J.uví o i.iorill!ií:ra
teroru.
A reo.žná je taky dáno nati venkovskou ocesemc-stí, ie nxi
v:!c chuLiaj! nevzhledná jablka z nač:! zal-:rédky. V Obsahu jsou pov.!dky Ivy Kotrlť. Jsou to e.si její pzroí povídky a přece na nich nen.!
ani znázku .rozpaků pfed. li teraturou. Tp přece není jenom tim, !e se
ti—bn dlouho- učila. Je to urěi tě tnkť t:í!:i, že nts náS SYět nal&havěji obklopuje, že no. nás tčsně c.o..--á!i, fc ho víc cítáze pro jdio
upoce-nost, bezradnost a spěch za ničú. Jak jinak trj mohla Iva
.r"°trlá napsat 1=--ovít!ku o vojákovi I o jeho vyprahlé ea:r.otJ n o jeho
rúct, k't.erá se v ěe^kárni autobusu dostul.a pod gun:gun:ičkl.l kalhotek a to
bylo v!^. Stejně vlaatně neváz, jak mohla pani K.otrlá t:11:ovou povíd
ku napsat. A i ty ostst.11!, z kterých je každá ji.:l.á jako vzcrkowvnice
látek na ňnty. Je to esi proto, Se !ijc tady.
Uhde by o.si byl pochválen zn virtuozit.u své!w ti.cnologu
tlo<d:cy anděl i kdyby jej tí.eto :p-0.Sobem vypravoval třiOo '\Tútnl new
yorského hot&lu. I kdy! jsem se o to ni^dy nepol:oullel, máma/ředstaw
o tom, joká 3e to prácičku vypiplat monolog ttohoto typu,
jako ^^^.etofoncvý .záznam šíastné chvíle , ve kte.r, se bezděčně tvoří
liternt^llrtl. Vím, !e skutečnj záz.?am ^uh.ltofonový dopadne v ^takových

případech jako ncsouvinlé blekotén!. Jenfe tacy je ně.co nnvíc, t.o
n^eni jen žvaněn.! pi tatt6 !enská a je!Stě bez l&du o ^&kladu. V tomto
cd^^ivd.m fvanění je za!itrován
úděl a je tem t^aky historic
ká enunaáu t^wto pparanoického blábolu,_ a! z n! Člověka mraz! e bOhYí
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7
cdo by se sr:.ál., l=yby slyšel, jak tonto conoloc řiká nlj!il:.:1 ptir:fekt:í Cereěk.3.. I.r, je t.= dost úděsný I"(!t'rón: U!pal to. 0-!pel koho
zůleZ, at se ta rozlet!, ai
to zasype, vlech'10 to odpcl, vl.Gcko,
•

r!ecko, vrecko ••••

#

Vi'-.,,u.., Se Jsem na Eestt:: s ránce a ;:c ,;.,a:, skončit•
tbc'lrdho andčla se dobřc kcr.ěi. Vychází ti nnakc.ncc jeden sůvě:-:
‘c-kTatovct stejně nepořád.ně v Obsahu jakc dcsuc.. 6tejně ncvimc-,
jestli to nakonec pf-cce jen nikdo neodpálí.
t

M.Š.
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Danse macabre
/ Za
myš
lení nad problematikou jedné k
nihy/
Do prózy Edy Kriseové Klíční kůstka netopýra vstupuje

čtené.i

e

jiBtou cívkou nevinnosti: blžný hotelový pokoj, v

němž ];."'ueike, hlavní postav a, sly&í volání £ pomoc. ha dvorku

skúčou ťáby, Je cítí t v^ůni epsřených bx-a:::bor. J.le pokoj e

neznámou pwí, k níž se Eusika uchyluje, ee zéhy err..í v pró
Et-an-:-h-,ú t on..,ku""'"

r;::_ --besuch c

kerby S

1-P-

vynoří

roc.lo.,-1. run,;;;

yli

ze tmy ce přikradou e. z areouei xš. A ráno t& :pak q najdou

mrtvou u potoka. 11 *!Vnimněme ci i clovocl ed.u e. :ro:::u.ticho-btlači cK ého refronu, kter-j u8lyšíme jeftě víckrát. keznárná ;paní_

dlvá Eueice ěkapulíř,

ru: přítchovánal mužů

e

klíční kůstkou

neto:pýra. "?oJO. za mnou, poJČ:. • zv tla smrt a ráno tě; pak nejdou
mrtvou u potoka,J\ čteme c.lls. Luslku vclá r-vtíř,z hre.du na akťle vycházejí pó!lny jako ks;1 ícnice, někdy z pov ť:tií, mlhy e. oblr.kO. přilétají čarod?jnice. a bosorky. hrad "lct;2zec př1ko-vc."!ý l::

nebssú:i, kde se: mlfe vtecl'mo .stZt," etojí nn sl;aléch kolem nich.1
krouží hejno kavek, je místem, l-.de by 5usikti chtble. zemřít, Eu.e

nikoli v jako panna. t:těme dobře s

11

1.6.sica a smrt lly při ní ^ruku

v ruce a ona je musela pfijmout obi'f dvf." hytíři u nohou sečí
jedna z kE-vek e. žere myš, vidíme černý kočár bes Y.oní, i žlutého
psa hrajícího ei s hovězími kcsttl. ¥ hraámim sále pfeplněném

port=éty ve zl&ceeych rámech je elyaet - zcstarme se - cembalo,
:trop pokrytý bibl1cký:ů vý'evy ee vznáší, poetel zakrytá ^rudým

sametem se zlac^enými třáen^d má b^^, vysívcný belclacb$71. " A

,

rámo tě pclc najdou Ztrtvou u potoka. - Há malé ro-znilé, neboj se,
leptal rytíf.-" /Slova i dále poátržena mnou./ Tedy évět pohádky,

cnu. rome.nticiké, z baroka jdoucí mystérium pa.nen.EtvÍ?' ilácha a
hlavně Erben? Ještě se to dOEVÍme.
Kolem poetele se saíhsjí paví péra a kdyi se Eusika zbavuje

avé Comnělé eamoty, až později nám děj-neděJ &dělí, fe me jí

"F-ne.d" nezbnví nikdy - zakuuje se jí rytíf do srdce, chce j! ho
vy-rvr.t ven, nebo\ z panenského Erctce nvylije upír dlouho". Leč to

je pouze zečátek, věimntme si nikoliv po^vch eetnilů,zdánAivých
ornamentů,nýbrl př^ímo staviva této u nás ojedinělé prózy, lo!

a pré.&dnými očn^^ d^ůlky, archandU \lebriel
1 radiopřijímaě, archandU 2ataei jezdící trd-

mrtvých se ^^^ou

spr&Vuj!c! místy
v^í^

jindy Euslce létá kolem ufií 1 erchmdčl Kiche.el a čuE:tÍ
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křídly, c.l.hne se Jolednlce 1 Klek^alce „pod plachttkou oeoea," G,
Erbene, pfed čtenářem dctiluje veákerá aparatura černé m s,g1e ,kabely, včť-tnC Enkl^réní do cti popisného. / J epti tika :-i2:tdelEinp. č;-iruje,
tle nístc ::uže při voláv, kocoura, který jí klade p;..cky na ra.nena
a z trku Ji vyfiltrábně eucharistii, kdei11 Je.na to v beror:ní 11 teratuře četli a slytJeli 7 / Na hfbi tově mohou sed ft astrální tUa nevy
koupených mrtvjch, Sáhal' ne tu činí v onoha podobách, jednou. jeko
milenec /eros?/, podruhé jako kozel s obrovitým pohlavím /ssx--u.s?/,
kostry, víly, světlušky, netopýři, znovu vlkcdlaci, z kukel vylizE.jí obludy, "ropueí ^bL.át’♦ - to není chyba přepisu. - erotomerulk®.
í11:;rcela lapající po hospodách mlro.í.Ky px-ipoIEÍná jednomu z nic-h, Igo
rovi, čarodějnice, které se v noci zvedají z lůžk&, letí v podobě
nočního ptáka a eají liátQ krev z tefen. Steč!?
.Neskutečný• polodět^ekl a poloienak.f svát snu a obrazivosti
se krutl: prolíná v tvriých kontraetech - Tzpomeneme il Greca a iiieronyma :Eosche se světem drsné a r^.rubá reality zt;tolntné s ^hrllsou,
s deskriptlvníxi ns.tur^^stinký.mi body, známými opět z otJského dáv
na. barokní svět tu tedy níme _ve v^ch dimenzích? Vyčkejme jelitě.
Igor, jedns. z 'mnoha vytinutýah postav prózy, přivádí Eueiku
óo te.mé místnosti kolektivního sexu, starý M.arhoul honí svou lenu
stařenu za stejný účelem. :ttje; pozorova.ně Ekutečnosti e te^mným
podte.xte:n /kupt. kolata šplhs.Ji jeCno po drahám ne. dfcvě.né.:n stoč&ri:
v zřejmě sebevražedném úmyelu á JeCbo s2.. drubý:i r.x :txr--)l'£jr-íx ún:U
:pe.d.á na i.s.íll, kde se' zabíjí/ eo vsouvají mezi vzpomínky !l.2. dětství,
mezi dopisy archnndálí Oe.brielov1, Natálii. A konec? Aonce není,
jalo není konkrétního čaeu
-prostoru a :rud.ke. pročedtí tímto
11dsltým vepřinc^ vyzd.vi!enjm snově a po hádkově lio jiné roviny
vlr.:stně své psnenstv{ neztrácí, ^uhé.j! ho; at proti své vů'Ú)J. • víali
se to vůbec - a nezru^ád. :pwW, která jí kdysi dala ěkipulíf si pro
ni ptlchtzí v jiném přoYleku, odválí ji ne. hřbitov ke katdclku s
připravenou rcitv! eé jsén02 Eueika. A onn jde na vlru.ttrd pohřeb,
diví ne 6ice vtemu.6.vělik za.kletí pó!llir.uio, cetkáva &e kor.ečně b
vsbrielem a s tímto. jf1k.objruchsndělearoztÉhnou • v::ner.ou ee k
nEbi • Yolání o :po:noc ;• ktcrýniutonk^ Jlastně :::č.íná ť lei taotiT
knthy btroknč-:romantlck^ho tajě::stv! h^rdl:r á. úzkott1 je -vSkutku
k
:pttesnLI1tné.r.ím příznnčným a v podetatě ječníc : kl.íč!z. pochopenie
■^t kf!,;iteíh&, vy11lý!eln. voláni q po;oc, tle nc\l.kva-pt-J:ne ee.Jiecysl'eme hned
na Uslvatora Drr.lihoha mE.rkYze co uku.e, k tef!
octatně nésjou baroknímu plenéru'ta:.ytčtleni, jek by te leckdy
zdálo. ttčšcvct tuciku ůovy San Jue.na de lr. C^ruz !e není triko^é.t.
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aábla, který by pro svou čest teké něco nevytrpěl, tu zřejmě
možné cení. Nejděme pfee romantismus k baroku tik daleko.U českého
prostředkovstele b^okního !ecoménu MRak.ve Tisí v ko^c.ní rl!í%
i u něho, podobně jeko u Krleeové se objQVUjo "černý snc!ěl" nebo
smrti", i on nqstl '\'erě "tám sobě jdu ei z.a. rakví" .Kojde
tú tu jenom o %de eitovcného Erantitka lialnse z let 1^27-19}1, o
jednotlivé verče, metfory, ale 1 o vr.ittn.í plenér tmlrti-lásky,
hrůzy, zániku, téi"n\ v ústech, jimiž se mrtvoly usmívají, lebek v
rlÍ.tich, o úsilí cr..nmem hmotnosti zachytít mexi:r..u.'n záevětné skutcfnosti \- příkrých pE.:-:.c:cY.ech, evár duěe e tělem, hác.án.í !ivota se
e.mrti v o&1ilivootl v::cdd n purpura. Stehně tak bychom v té době na
lezli llinožstv í domlsiů pro zde tečené u Vledimíra Holana.. J ans. Zahrcdníčkn, J tl:uba I:ern!a. e u celé vlny básníků, nad jejichl veršem
svolal F. X. Sé'.lda roku 19’4: "Nový návret b2roka.. • Řekněme dnes,nové / a kolikáté/? vynoření fe barokního .fenoménu u nás, tentoY..r&.t,u
z::1í:dných, r.;kr7,e německý e:xpreaioniscua. To jsme věak odbočili.
Autorka 2ntropomorfizuje v fe: a.v.to spí, řeka číhtá, opice
jsou plné lásky, mru,, pečen& trtlta si nepfeje být rozkré.jená,prádlc se venku nadýchá vzduchu "plná ústa ho e-polyknloh, ••popelnice mlčí,
rutiír?jí dokonce 1 ii Ta a rumy -pochoduj! j sko správní vojáci. liejenom
že^ Live je vlechnc; cokoliv
být čL'CkollÝ, stát se, odehrát ee
kdekoliv a kdykoliv. /f;lú\tú-1, blecha píská jeko netopýr a veš itěká
a kouěe jako vlk g Jistých okolností,w/ - podtrhuji. Jistě!e meto
dou koléfe, t€lev1zníto střihu a švenku 1 př!tomnoat předchází v minu
lost, budoucnost v eoučcsnoct, dosyělost v dětaní a naopak. Odkazy
k necdr.ť.ais=u a. Eurrealismu, jel se ne.b!.zejí, tdeJí ae tu přiliě snad
né a EnÝ-Cnýa pohledem se mnoho nezebývelme. iebě!! jenom o změnu ěasu
a. prostcru, tle 1 o proměny lidí ve zvífe.ta. a opiit ne.opak. Kluk Burle se mění ve veverku, sám Gebriel - z& jietjch okolnoetí - v medvědE:
"Neboj st, bru.č! medvfd temným hleeem, neboj ee, zv^^ež si." Jaká to
čet.tina, řekl by mnohý, ten, jenf by ;o ^ém uvádOl eoučasnost do m1nuloeti. ile Jinaki postupy této prózy, pfeeněji f-ečeno mslby Y próze
/všeohLy je6notlivost1 s&jí ptísnečně různé, kontrcatni b^tvy a sta
rému, dotrému FreuOovi by byly k ulitku/ ,eou b'^^cké av podstatě
zvýrt.Enují Jednu velkou metrďoru. Kdybych, s autorkou, poněkud přehnf=l, vtr.fúc g kr.íry by se nrrodil své mltidlěké matce a l:11 by svůj
livot pozpátku b! k porodu, kdy by zemfel e jctt6 nerczevřeeyma očima.
fs Jintých okolností je přece cofm, t ře.
Zdr!sl jeem ae poplcem zčánllTě přilil dlouho z proat,ho ddvodu. R^utt,cpie koluje v mGlo exrTf.fích, tek!e je u nbe téměř Le&^náa,ý

pfitom Ge jedná o událost llterúrr..ího výsncmu pnořadého.
2ytostné splynut! s pfirodou zcela počle m^arkýzova kon
ceptu se oxává logicky: kap.24, str. 154, text !i.E,l$EO; ba vice.
írol.nuti .šech přírodnin navzájem, také llovrka ovňec, človlknp.řiroC:.r..inu, ne. atranéch peychedelického rázu ee netážc, čL11 se
človfk liOí od veverky, kavky, medvf-da, roctlln, ptáků. Eusika
spatřuje sebe Esmu Jako v prvních cinech stvoření zvlta. l«a tlle
a z tila jí v yrUstaj í roetliziy a houby, a:riéUov1 tí hadi, něco 3 ako
psrclrlti a i.:un:{y wě-nící tVEr. zjiftuje, fe r.není cesta zpět,nebol
v tom plítivém vlnění ztretila Č^b i smčr. úročné temnoty kolem ní
oe rozevřely J e-ll mo!nost v beho být čínkoliv, l!:'iJ.že-1l se cotoliv stút ktlekcliv a jakkolivn•za uraltých okolLostí"", nelze vin. i t merkýza cle Sade z narozliSování llle.iti dob^rem a zletn,mezi lldekoctí n nelidskostí, mezi píi.roó.ni.nou & človlkefl, men fáčem /ordo/
a chaouem. Skut6čnoet1 a postavy, by\ v ostrýsh puadoxemi /kupt.
o. rchanc.t':l s křídly potřísn^ými omáčkou/ epclu pfece nfj ak ko^^ďto" é;.t tú.t..sejí. Jak - ptáme se. irutostí,zní odpcvéa, &áměnami. snu
ce skutečností. h prv^ámu třeba, pootava otce 6?4ámaj!ciho důtky ze
ntěny - n.&eleduje přesný, až preciznt zachycený motiv d-atů něko
likrát se opakující se slovy itJá to z ní vyženu." Kru.toBt dětí
hor....í.c!ch Eueiku po ulici - výjevy ^krutosti. Cětí Jdou skrze b^rak
znečně daleko do cltředově-ku - k.ruto6t všeho vůči vtemu ověem nemá
daleko k sebekrutoe.ti, iu12OcD.1Etick, automutilaci. /husika běhá
bosýma 11ohama v maliní a o&tružiní, až ji teče krev v tm&vých pruzích
- nebo scéna s úřec.nníkew zvaným Kocoura a.Bij wie, bij, volal pofad,
působí ml to rozkoĚ, fe mni bijei, jeitě ane bij." Kocour kfič!,z
jeho tváře po ranách odpadává maso 1 s ^!í, zůatává Čellet bez
odpadlJ brady a pUky noeu,&td./ I;o smény snu^ skutsč::.ost a skutečncsti v sen, plenér čiře_ romantický, spadá.ptirozeně útěg./Eualkcl usts.v i čně prchá pfede v ijemi a pfed v &b!, pfed dětmi^c!osp6^lymi.,
pred Gebou /& ctrach/ z lidí, s vlkodlakd, z milenoů,jejich! čas
dosud nepřiěel, z če^vch křídel, s nezulo^^^ch trestů,ze enimání c!O.tek neJenoa otcových, Pie' 1 a df.'tek, kterd onámají zllvotni16, é:.illtropomorfizovan, věci a děje.
Ztotožnělú a p.f.írodou vede - řekli
- k nerozlišován:!
siazi dobrem a zlem, v dMa.im důfjied.ku k tomu, co mazk/z de Sade fíká
Juctině:
Je IU"tevn. ÓatředÍií otázku vidúa v otázce svobody.Jak
so tu na,lňu;e slovo Josepha de a'iaiB^tre o toa, la čiověk. ponech^tf
sár.1 .sobě Jo přílli; i.li, nel aby byl ^oboťný.
Mdíč-ll ^^t a i.^alk ve Yěttch pro11^rulách, nerozlišován!
A

_ii.

lásky / eros/ od výronu žláz 'Y sobeckém J)roiltku / se^%US/ a tento sex
doprovázený /Me:rcelA/, ocitáme-li se uimo dobro, miao pr&vdu, cloo
aLeolutno, v-.-podstntß tedy v abt^tunu, to jeflt více nef v půvo^^^
cht;er:u, hledáme něco, co pro romentic.1 mus, př!.rného potomka be.roka, j e
ta.lt p!'i=:.isčné.J. - nélézlrce. Je to vzpomírúa nit rlétetví,na láskyplně
kretlenou ,tntku; Eusika ve strachu ?řed herhoulem dokor.ee -vy&lov!:
"Ectt-, neopouštěj rnnc:-11, jindy čteme i "í:iože, modlila ee, zbav m§ peměxi-", lohe. re covolává vlnstn?; neusttil.e, modlí ee .AraHlíčku, :nt\j
strašní č}:u, q::,. Seto próza My Irisecv é 6.1 je v ?>:doma. 6.1'íchu i odpověd
nosti z;::. ntj. Nezrileší nG. tom, vysvobot.uje-ll, tok fečeno, hrcinku,
1toc:l.iťbz, j ,-1-:o u 1'..'!'be?i::: n v ro:nsnt1emu víbec. lusika o hříchu ví
kcnfrontc.c.í s dětstvím, e.le nečiní a íektu výchoiiako. Webo ruiad
pí-ecé-r i;e_pít'.e Gabrielovi v dopise tu, fekl bycný klíčovou vě.tu,técěfzalifrcvencu: ">5:!"..;
txn",:,ens r,e ze mne nestane suxčátkem lásky,
jak to nir.é. bývá, cle utrpením^ ?/Podtrlenos mnou./ iady se ui čin!
kx-ck k pcchopení smyslu utrpení• A. v tom čtenáře r.ezante eli odsta
vec oEtotne potvrzujíc! vlďomí hříchu: "Hle, jak joem hi'íf-ná,tíkala
ci a tut.ilz two'bodu. ve včech svých činech. " Tak p:fece rcmé,;.ntická poiariz&ce (obra a zla? Přeoc i nE jiných místech knihy v ětloc.í spravec.lnosti a nespravedlnosti?
Třirozeně, fe jóu dále za teAt, který si toho zaslou!í. Eu6.1ka ?ocituje tíži evé "příslušnosti k pohlaví, jež d nevybrala0,
klaje si ótá.zku "Co vizntně jsem'1 a eo jsou ti druzí, ottfaky moti-vcv aná tůé €Xi stench elisticky, ji ett,le zpror:tředkov zně,v zpo:ne.rieme
i znárriéto výrcku Sa.rtrovc "Peklo, to't druzí". Styli stikit Lriseové
vf.ak, v podstat! exie.tencitlin:Du na. hony V&dálená, spočívá ve zcele.
jiL.ézt 'Vié!:C.Í EVěts.
' *
Vyřkli jmne jména. 1-iáchn,Erben, Halac^ dotkli :^me se f'iloco!ických tezí msmkýza Ce Sade. hemyelím, fe l&o tuto báeeň^mtlbu
v próze Eařczovat tio souč&sn,ho íool-!eetivcl.u vydMěuců spoleSno.tl. "l:ějlny šílenctví v období zdravého rozuxua, Jalt zn! titkl
::..oni -vycr:n6 ^chhy zejí u nás úplně jiný sociální kontext.J;edávný
výrok Vernera Hotm^rna, že tlověk je zároveň pachatel i .obil pfecllisí nepfijatelnf a snadno ve výrok, lie obětti j&me vči^chni. nloz.o!i ckJ 6.11b1a1!mUs /popfen! Evobody vllle v llU'l'vnim .ř&du,popf^n!
esobní odpovědnosti/' s.e rád čas od času a neúnsvně ztotožňujo •
řeckou enaru-;á, nutností\ osuae:>anevol^U}ým. 'Ódi;;l o&obnost -iol!,údči,
jin5k volbe e.obě udílená, osudom není. &uíli-1l se osobnQet a'takovýmto..pojetím "oau4uM, eo něho! lehce spadá vtrok. !e obětmi
jorn^ vělchni, jeko osobnoEt sbdikuje, def8nestruje^ sebe samu,stáY'
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ae hříčkou pfiroénich nebo technických eil. Ze zraniteltcrti človtko, ve vtcec-h rozhodování o co"bě, ze zranitelnosti epolelnosti
t tfchžt: vF.occh 'T.«SknlliJÚ a: iik:R vyvozovat tezi, te obt"tai j6rne
vÉichni, je nt'! práva alitím.:tte-Ci, e. to nejhoršiilo clrniu.Jhřvby to
tuěilr- i l,us1Y.& obklopeni v Lc.;J.i fc-ri\:ani Lrúdnosti, tlc touiící po
lé ece s u tikej íe:í pi;eo liolym t:exe:n.. ;,cni "Vyděc.iěnh11 v j f-.ktei kle.uniád.:, není ••Pocl", je 11 jin6n. hezn&jíc cebe or.au ve vt:Ku mezi
ťttF.tvim e, žer.l!tvírn nelézá východisko ve smrtl, aVbllk neQobrovolná
a náhodné, 'Ve Sl!'.rti-vyc;vobození, ve vzlétújících k::-iclcch smrti.
i.de tekl, Že c.éjiny kteréhokoliv živote jsou hřjinLJmi nrn.cnu,neuver.i bohužel Jhel ?vhlt:du uE. zdírli-rj nrach. léto zaloa v prone
ud.ivují(;Í u2 evým ti tu.16.lí illozcfickěho pli.nt!, rcfleze vj'túcvně
ne.mé, leč čtenáte k nE."mU. nf.:c.ttíc VEc.e. Gstitně ve..11us evélio čaeu
/?.yt-iJs fisyfť.v/ přece tvrdil, že kromě e&bevre.iCy filozofických
otifrelt r:ení. L'ueika po ní touží /zE.čátck knihy/ a končí YÍeetnúm
pohíbera !. náhodv, nebo :z nedorozuměni r-e sebou.
Při 3)oměň:ze j eřtě pohřeb 1!.usllty - mpohřed. iívke7 Zcna?t
to ee pofád neví, hletli. j.-koby u.ž z ’• onoho1 • světa na kluka Hemrle
/e :pfíznr.;čným slovosledem/ tdtío: Jl 1. tnilc, mezi sloupi.y cos.i hopké. Přibližuje ee to vinetném pruh'l.4 bi.lého ^ětla z otevřených óveři a Eueika vidí.s iiemrle n.e vbech čtyřech tlapách cos.sem etopy
zsrnetá.ai £o re j if tlíží chvíle poti..=bu: " .Bo!e, zavolala lusike.
RejvygĚÍho, oCpuF.l mi r nech :n..ne ií t‘; .haroknč—romr.nti cká be.leda ne
vrec! tem, ké.e zr--čale. 1-ar:ne.
Áerle. J e.romíre. hřbtna 8e c.oYOláví\ Eot..2,Li:.E:1lai I!:.!zirá na Eebe srnu, “arhří.nd.i-l" Gabriel při chtzí
se zlomenou EVíci a tetičks fle pt^ín A byla opravdu p^afí"
ba
roku a v barokníen fenoménech romantických 1 pozdčjších pufnstv!
znwnentlo myttériU!3, nikcllv ano^^ii či vnucecy stav, livot pek
vtbeo r;ase je chápán j::;;..l{o trjcmctví nikoliv jtko tbsuráum,
Próza byla psaná v létéch 1S71-71. í..ciyby v ní čtenář četl
o .míse s cuk.rovi.":l, v jejímiž sti«tc\u mezi sl&dkostmi nejVEticnějAiho
dNhu 'Vyčnívá utetá hlava sv. J a.ne křti tele, četl by o hostin! HJi.rodově, j.tik ji známe z-banohních homiliÍ.bBrOK, víms s C"l'occm,zd^
stává hiutoricky umcvfenou dobou.líeopakovatelnou. Darokn! tenomén
se věak tu vice, tu méně, podivuhocn& a ustavičné se zpřítomňuje
v li teratu.ře a v umění. dej enom v koledách a licových píewcht ne^
jenom v koledách a lidových l)í?ních,neJenom v cotivech zdánlivěvnějších, přímo v^11terárním tvc.ru ho mů!eme cpsttit tf.Ill, kde by
chom ho anad nejméně čekali. Zemyclíme ae ned ním jeiti J&dnou u
•knihy Alex.anc.ra J:ltmenta "tiudn v 'CGchách", a. pak v sanoetetné
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kepi tcle. Zde b:,, ch j tr:.o.1, opt:koval,

f:-2 t>:'r:. to fE-LCdcir., j t<-;>.;.c j eCr..ím

z projevů re-l.itio£iiy r,ejeno.i kat::i.ick<f, /i kcyt té :pru3evL':=/

:núiž.s

exicto-vat t. existuje :..:.cft.d i bez. jehthcKcliv x;:H Llímího

zir:.i£ču.
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Vidění krajiny
/ Několik stran poznámek /

lAexandr Kliment ve trvérn románu c ne;,řílil:. štastný.:I!
názvem "Nuda v Čechách" klade čtcnári-p&trr.či překážt.y.eer:
eily stačí. !ro Jest,ké.Dl autorova z
*střená
a překreslovaná
sttvba obrazů stačí, při využití vtech motivt ve’-dlejčích, i
dějové linie a vůbec oz.novy rocánu - je to j e.bo L:etoč.a a ck.ledáváme to jEikc zcela eprávni. Lee obstacles bien poscés,řiké
ci s Pnulnm V 6lérym pátrač. Půjde o to, přistihnout pltrt1če
a prozaika v neer-ázích a ne tváři t se zlomyslně. A půjde jeltiI:
o něco, po čam text přímo volá.
Kddá z deseti kapitol Nudy v techách ee jaksi v sobě
uzavírá,má svoji atmoc!éru, své ctnocti i neřesti n jenom v
náznaku, nikdy cni to ne,jedne n&Vezuje na d^^..ou,a. přece
v Lechny t"oři neděli telný celek,k terý ee chce vcelku a r.axáz
Yyzpovídct. Nemíním ikonogra!ieky vykládat smysl a položení
postav; jen rztručně: !ťikuláš /hlevní postava rooánu;tle kdo ví,
zda hlavn!.?/ inž^^r,arcaltekt,projektS!lt - dobře počítá 1 má
slušnou prostorovou představivcst,lehce kretlí,ale brs^ci z
oblasti náder.ič1ny do E=vlta tvorby se mu překro.či t nepodařilo;

tak to o sobě tvrdí místy v ich-formě,místy v prolínání s řečí
autore, místy v dialoEU e nčkým ncpostřehr.utelnJ1n.Chce oa;et s
Olgou,po c!^ruh.é provdwou,do :Peřífe 1 /ale kdoví,ckce-li odjet/
a jakoby si :promíttl nazpět celý Uvot. Vyeoká, štíhlá Olga.
mal!řka,me.jící své obrEzy •přeCem prolité^, jednou míní:".-fě úfegnS baví pnice,říktla.Nedovedef eí předct&.vit,jak já ráda
rino V6távám... Z rnal!řčine. ateliéru i z této vtty vene příjemn2,rruiostná vlně,ale ne^ukvi;.puj!!'.e i,e. Olga. byla :při prvn!m eet-

ké.ní 8molná c&lé tisíciletí" coučástí aikultňovy stmos!éry,jeho :r-..rs,Jiny.Setkávsj! se Epolu optt, u katolického kněze ttě^pána
někdy po válce,kdy Němci museli odejít. "Lodnešlta si mysl.ím,!©
neprávem a zbytečně.Byl přece porden režim,nebyl poražen němec
ký lid a n^árod. Jenže to jsme nechtěli pochopit e vyhnali jsme
llěmee z tech. S^ai sebe jsme t!m vyhnali s Evropy. n Octli js:1e
ee v děJinné kuliee, /jinde v j1eych,pozdějších 1 dřivěj6Íck/,
kterou roslliujeme od t.liment.ovs. člověka djinného.Mikuláí 1 člo'Yak dlji^mi3,T dijináeh zakotvený,jich si vědci.V a dějiny tvoř!cí,nack.áz! cv6.j •^yl" ve voin krejinč a v historii u;>outené

čo b^a.rolr.ního "kamení"; jeho krajiny mají vz^ctvy dějinného obeehu, ne pow:e ráEU geologockého. nihre se ti Otec vleeti,císsi a král český, bi tv e. u Li pan ett; jnl j ako od sttel St alinov e.
popímu, na jeho! prázdném místv tu&í historii, i nou. ile nepř-edbíhejme,opustwe aetiw ClI;U i ostatní postcvy e. vrai:.cie se
k začáttu.
Cestou přes herlův most - tyto ceny se budou opakovet ja
koby re!rénovi tě vícekrát - se ze nikul&če::i otáčejí nisvy soch
/•Hy si uf přece máme co tíct,moji staří,dobrí světci"/, pro
cházíme Kampou a Vrtbovskou zehr.dou s hre.enovými sochami.!. Město,tteré :iá brzo opuctit, má svoje Nmtlé zázrcl-.y"• •v teční 11tur{;J.1". Tteba rozevěcov Uié. lucerna s plynovým hořákem kdesi na
Velkopřevorském nblnbl$t! nedeleko ke stela :P^^y Merie pod Itetězem
& budov^emi F!tltézských ryt!řil & se z^^adou plnou hortenzii.
"Jděte dovnitř," vybízí autor ke vstupu do kostela Prtíiy barokní.
ttenář Ee eaujatou nedůvěrou vchází de knihy, xsprávněji fečeno
do ^rukopisu z roku 197b. Mikulášovi po pláno-vE:.r..é:n odjesdu jedinou
z "této nínulosti ztetare "niltollk zkamenělých gest e převážnt
estetickým obschen", a on $e k nira bude nvděčně vracet v galerii
své peměti. n • Zde ae uf nejdná o kulisu, o něco vněje.ího,o náhodDý ornament. Vracet se vděční k minulosti v galerii ps:n,ti je
vnitřní gesto člověka dějinného F-e scel a konY.rétní situací vni třní,leč nevyslovujrne nic pfedčaEně. nRozhodnutí coch,11 tfch Lraunerových ve Vrtbovské zahradě, zní: 11 My EOcby tu zletanerne a ty
pfijdeš." Olze tiké:wJai moje krajiáka,^ a také tek ji eůluje jako
domovskou krajinu. ttezi o1'ěma se rozprostírá čss připomínajíc!
kontinent, cituji, a tento rozprostírající !.! Čss nám už j^rumě
někam ukE.Euje. teho je rozprostíraj!c.í se ěae /mládí, "čětineký
věk^/ - vnitřním ge&tem?
"Těla epu!těná do hrobu v kllajillč; s tredicí, neleží v nicotě.
Lei! v dějinách a eame. jsou dějinami," pfemítá lYdkuJ.áě a o nezná
mých Jménech na náhrobcích,zčáati Mytých deftčm, čteme "— ele
já leem s v£ai, přátelé moji. liyní i na věky naše království kra
jiny amen.^ Zde by bylo na místě citovat záznem Ke:rln kynke. Měchy
z roku lS}5 &ačínající: "Nade ^hrobem jistého jinocha lb letého,
jméno jse:n z^^inenul —•, ziznam, který j^ v takovém protikladu
k textu llimentovu, !e se nel.se ub^ránit dojmu, na co pf-.ím-o eoučasnf autor r^^^j^ po svém, pochopiv myller.ku 1 Jej! vyjádfen! v Ká^M"fl Yerlia •Zapomenutý ^rob,věčnosti ^^etlý; byt.^ lf-eJdl-me
vlek dále.
Ee^Wrnf tt&stně Je volené povo~tákť MikuJ.átei pl"Ojektent. 1 en
■

pi'ece kr1.:jinu vidět ^eí. Ido jiný? Ar-,1 úvod první ktpl toly
l.re.jinka s liraunovýrai. sochan1 není náhodný. Z "kraj iny dětství",
je! flU.kuláěovi byle. blblicl;á a 11 turi;ická ho převédí přítel z
dětství kněz ::itlpán do "kre.jiny clospělosti", civildí n estetic
ké, v ní! nad Eofími muka=ii plectti stčép možná E.ndčln. Vzpomíná,
jak kdysi dévno "v j e.blf:fuié v^^E-eč.Í v ksmiónu, j r-.k se ho do
týká 11 tgplá ^ruka krB.jinyt'. Její království je nátlcdujicíi "Vlád
ne si přívitlvě a nedráždí k vymýlleLÍ kolosálních at,ýtů. T1te a
nepoetfehutelně, jak čovedou jen stromy, vsrletá nah horizont
Tjoetevami samotářských lip a z jejich sevřených let ti vyřezlvt
riadonu, podle obrazu v podobě boží metky,poCle citu k ohr;;.zu r!:1lovené ženy." /Podtrženo mnou./ V kapitole Sivý koute!', krajině
c.okonce žehná, cicf; jako jinoch, ele p.řízne.čněs st Ve jcénu t1 tce
1 Syna 1 tucha svE:tého--. * lieE:pěchej111e příliš a imtlogicmi.Sta
řec ťZosima z Dostoje-vského totiž r.. Pubic á "Líbejte čaeto esm^"
podtrhuji, což je éiEzetrálr-í rozdíl, jeký jen m^že být. teknání
"vnukl cit e. přivlr..stnile nat:ené c.ou:1élelltoet s nábožnou vtfí,
na které jsem stál a kterou jse:n se sem cítil býti.st
utemzá skutečnost? na:pstl kc.yai Albert Vytlkočil,"byla posti
žena v zókladn!ch a trvalých rysech dvě:ie. bá^^ckými pohledy. Je
to viděn! krajiny či akrze krajinu, ješ tkví v zákl&óech u:něn!
Náchove. e. vidění skrze člověka, jež tkvi v umění .Boleny tlěmcové.
Vzpot.ieňme na vic.liní kre.jiny, Oéi :posedl.OEt krajinou u t-:ikuláše
/motiv vinoucí se celým rUkopi6&mi ženy jsou mu krajinou,dokonce
i při milován! hledí Jakoby do krajin.),/ pozastavme &e na :B:;žími
IIruk^ami• kolem nichž krouží "čáp možná anděl11 • A 'tE:ké /kopitola
Paternoster/ u této 1s,...-esb-v: "Vprostřed dvora stál
V sudu stéi«
la voc!e.. Ka vodě plP.velo několik b!:ých kullček—0 a jsme u hlkuló::'.e s mF.lou změnou v křestním jmlnu, tentokrit Alše. Uegický
a refrénovi tě cpakov zaný •tah barev noci s moc.rým ocietupňovóním,"
touha ttbýt sám Jako inc!ivic!uá.lní procesí s obr:;.ze:i korouhve. 11 to
vidíme někde jinde. Nedaleko. U Jose!s řNb.nes&.. ffii^díáěova kri:.jin& není heroická či patetická. Co však jeji výtvorvť knlorimuue
te.kov6ho Cls.uda Gellée .ev. Lorrůn se ocitá v poeaí, někde ee
nám Eáhnou postavičky Petra lh-ueghele lit.^ pravda, tle jděme k
poCstatl českosti YJ-&j1n Josefa Mánesa, /k níž ei přečteme báseň
lrentimte. Hal.ruse Pfiprnvce r.owJ.tJ./, třeba k takovému Dětekému pro
ces!. M^^ chlapec klečí s korouhv ! pfed kepllčkou P^anr. Marie s
Ditátkem, za
ostatní dtti, kolem von! ma.teficioušlta,v dálce

"a odstupňován.íc11 se modrají a .tÍE.l.ově j! hory, pr.:,;vdtpociobnĚ
mor6v:ské. Zde jame proetě tttloman, tak; jak Olga Ejittuje,
n j eetl1 je v obr;ze v t>echno doma", ta Olga,
níf se Hikuláě
"vyjadtuje obrF.zy". Veuneme-11 pohled co nH terých láskyplných
črt bez mýtů ve zření Mikuímšoed, s;,etrí:ne nejenom :uelbu ti:ánesovu, i kresebnost Alšovu. Mikoláš Alef sice krejinářem přímo
nebyl, ale skutečná jako r:m!okter-j dovecil zachyxit cuši čeaké
krajiny v prostých čarách vlídné kresby. Svým :p1sobem radostná
melodie iltových linií, j r-l-ů'.koliv někdy clonfr..á aiiu tkar íj Dkoby
říhiala "A co bych se roz či lov al-"/ má v eobc - ako l:ažť...S pr2vé
U...ěr.í - slyuitclné :z.izei:ní :aetcfyeickfho rotu r.iť:chov ckého a erbeno?sklho. Lovoli-li mně čtenáf, ruto linii Il!'lže.::ne vést k Vrati
slavu E. Lrcunerovi, Joeef'u Ledoví, Vojtěchu Seníáčkovi.Alěova
perokresba Jaro: :r.vě cifvčétke,startí a sladší pletou věneček,v
pozadí vytvofi!.a če.ctá půda ulýr. s mlýnským kolec, s dvii=R topo^
ly; největší četsil: socha Ev. Je.na hepomuckého r,ohlíií na svůj
Y-říž, samozfejmč a bezpečně- vyrostlá z téže půdy a trsv. Tutél
sochu, tSk česky typickou, r..t:D.eancme i v pozdější perokrecbč
i-lůstek. Altov'1 hofí rraka, někdy s rybníčkem, u nC-:hož tušíme Er
benova vodníka, znamenají víc než scuČEist krajiny; rostou orgenicky z ní a v ní jako etromy - osoby. Ttto k.r&jina sdvihJ.n své
hory, znstřošila své chalup:;,vytvoi„ila vrány létající nad hrady.
Lo eouborného Dílr, Boženy Hčwcové kreslí roi:.u 1928 na obáltu V.
n. B^^er Českou krajinu. Za rybníkem , do něho! klesají skály,
na návrší - ústfcaní motiv celé kreeby - kostel 8 dvě:na včlení,
v pozadí hrady, jeden s křížem. Nad vzdálenim pohofím pfelétaj!
ptáci. N&olik chalup.Stromy. Odbočili Jsme?
"Já jsei je jen za!mdiln," :řek.ne kostelnice na tlvcře koste
la Panny Morie pod tetězem o hortenziích. •PČ-stuJe si tr,,dy ty
kefe milý Pán Bdn. !en dává deštíčd; e. tslimíčko e. vy si je
přiěti rok přimte natrhat." !ile - kresba Nebo: - •»jlo hréané
poslouchat hudbu a při tom vědtt, le někde je nějaká bytost,jakoby ^riěl, kterj :ná pov&Lu oe.ro^ní zlacené eochy a v které ty j&1
pf!tomen jako trvajíc! obraz, nikoliv Jako fác.oucí myělenkn. •
m.e, obras 1 plastika. U Mikoláše Alěe se nemylme v Jedné věci.
Za^^mil ji ve verších František Halas původně takto, "Kde je
tvůj Emrti/ Poslední krásko Alebova" • Kterále to kráska?
Uelési •• v knize Josefe. Pavln Pověsti st^arých hradů a m^aků,
kde ei nůistujme kresbu ril!e, na jejím! okvčtním lístku v\-rostla lebk&. Jeden rys b^arokního fenoménu in nuce. Viděn! české

tvar

hraj!.ny je ::tejo{iho
Lao rozproEtirajici se mezi Cliou
e:. fll.kuláí-em, který ee v galerii své paměti bude vcifčne:- vracat
k někollke zke.menfilým gestum e plevémaě estetickým cbf:chec to
potvrzuje. Iíislbe. a plenér Edy Irieeové v Xlíční k.ctce netopý
ra. kreeebnost, mtlebnost a sošnoot plenéru románu tohoto jsou
dvě Tacety téhoi. Dokežme to na jiných bodech, ukládá ei pstrač.
MikuláS, j &a "paralelním člov ělsemt, e:1 v dobrich proce::;:;
vytváří "paralelní existenci". 11á. v sobě npiustickou cnputt.
tt.l.sarot.ní Atles" - •nese na rc.menou zerněko^Hl" E. - zpozorněme:
"itdybych byl soeh^^ffl, rád bych zpracoval ternhle námět podle
dnešního pocitu. Atlas nese zerněkouli v e:obr." Je mář třebn v!c
c.ůkazú.? O soňnoeti /nejenom kresebnosti a mtletnoEti/-c.choto ba
rokního :!eno!:'.lénu. v t.oučannoeti, spočívnjící.ho v t-vr-ru, jenž úz
ce konfesijr^ popřípadě religiózní zfil'.lEd mít rlr.e, tle nemur:!?
iejisté, fe je nám třeba důkazi větaích a hlubfích. Avlán už
nylÚ - c tohoto úhlu :pohledu - ee dokonce poprvé v této době u
nús setliévéme e touhou Eesoučasni t baro!-mí princip / sr..ebo ntopsk; zberokizovet součesr.j princip vidění/ s jcc.ním kciyby.:E:dyby
byl Mikuláš eochaře:n , ni.met ttlaae a zaměkoule by prestylizoval
poukem pojmem. Ze.zname.."lejme tedy u itl.kulánc kult gesta, barev •
"sochy v b^aro^kním z^&etírt, i ^eho /podtrhuji/ "barokni klekání".
li& Moravě "písnička je teskně vláčná, skoro barokní-*• ev šem, Ti
me zdávna, lidová píseň je &ám okré.j baroka. Procházky iránou
kolem domovních znsmoní v barokních ornrunentech, i po Lariově
mostě / je.k nevzpomenout Jana Nerudy v próze a barokn.of.ti Neru
dových Zpl:V'O. pátečních/; život v b2rokn!m prostředí, tol českost
krtiny hmetatelně jednozn&čné provenience , atsi kdysi v minu
losti byla inspirována pod!lem Itelekým, ěpe.něiru^^,n€aeckým,č1
je^^ti^ra ťrM.couzEkého. Tyto vnějě! Vkleáy ei česr:ý CU.ch doko
nale "&češtil". ZriOTU m. kle.wně otářku po povaze tohoto 1nsp1rr;.čn:ího zdroje dnes. liěco vnějbího? Hlubšího? Jéká je pována tohoto
ust&viěnl oe vynořujícího !enocénu dnez?
Jedno :s typř^^ch vnitřních gest b^eroke. dávného /to jert již
skončeného a uzavřeného historicky/ spočívá v ná.lér.; zvretu duše,
v přelomu, v náhlém obráceni či rozhodnutí.Cdtud č&stý motiv oblí
bené sv. M&ří Megdtlské, tevle. - Pe.vla, nebo - sledujme u Arbena
/sesnali-11 jsme, le b^sro je pfedpokled e. ne po^hý pfedstupen romentiomu, a le b^erokni !enomin se čs.s od času, tu více, tu ménli
ustavičně vynočnje/ nejp&trněJi v Záhořově loll, nebe, cledujme,
u mnohých postva J^^a Zeyera. Z^^édneme něco e toho v k'udl
qo
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v teclw.ch7 Ano, odpovídám, v jiné poleze, pcnn:u6 porur:-.'l...t{.
Kěkolikrát ei Mikulái vzpominé, jF.}t ho tatínek "obrftil"cic
krnjiny nohama vzhůru a vl:echno náhle ee vytvořilo ;;inJ;.£ak.
náhle vzniká u ncího 1 lácke.; krátce Ge prevrátí pokleč & vLecbno zůstene ne.vfdy jiné. Jinde sice utkví v "nedokončením gestun
- E.;les oslněný vnitrní uičnou :pí-irovnlv eno'l... ke s.--větelné bou.fl
pocítí přelo:: -a- s Oltou neodj eče. Ger:to se dokončilo, zvrat
čuče proměnil situaci. Na dleni ee nám tu objevuje jeden z mnoha
rysa Eouče.sného barokního fenoménu. " CoEi se v něm obrátilo---- "
Jaký je vztcll Mikuláše ke ekutečne, E;ti? .Popi r,r;ý, přímý? l;ikcliv. Kepří:ný, zpror:třeč.kovaný. Mikuláš žije v představivosti,
estetizuje si vše. "i'Vúj eetetlarue je krutý," ríká Clga, což
doklédá on sb tím,!e v ť.v&hách o odjezdu chce přejít Larltv
most v očekávání ffpocitů." Slíbil Jsem v odetevci, fe ee vrátfrl
ke "zkamenělým geetům e převážně eetetickýrn obsehcmtt. E5tetize.ce
geet, estet1ze.ce utrpení, eetetizace vzpomínek, vstup éo skuteč
nosti /uplynulé/ skrze vzpomínku ne. máchovský 1tCř:tir.Eký věk0,
- odbočme: jednou Hikulá!e zapálí motnont retl12e.ce dětské předstevy v dimensích dosplloeti - estetizsee s:nrti,hnátů, lebek,ortvol ,moru, červůů, je, jak jcme tl již sdělili, způsob uchopení rea11 ty v hlubinách barokního principu. Dltlcdné estetize.ce v.teho. ti
u hlavní postavy ^rukopisu vtimnul bystře racionální analytik Milan
Uhde /v čl^aku Ro^ín met&.!orikúv - raně jodiný známý ohlcw díla/,
sóěliv nám, fe autorskou metodou tu je cetaf'ora. Lze citovat k to
mu 'Stěpána: "— pro tebe i krucinin je estetická tl tuace." Jediný
pofadovek Mi^kulášes •Být estetický." •Miáš metatoriakou morálku a
já jsem se naunila. ji respektove.t,^ v^tlovuje J^ermila,ale klidně
to Mikulá§ milfe f!ct sám sobě, on, jehož uchvacuje estetická ei tuace každá, jíf se cítí být součá6tí, a\ se vysk^uje kcek.oliv.tiověka obrazivosti, takto obranného může vysvobodit jenom "hřích"
upřímnoeti. ?roč hřích? o prostoru mu ř!ká infenýr Rycbte,štf pro
jekčního ústavu,zfetelně: "Vy chcete retlízovet Eebe. ?ro vts je
erchltektura jen prostředek, jak se osobně prolítnout óo prostoru.^
/Podtrhuji,/ I to tl mů!e Mikuláš říct ^sám, protože to ví.Sebepozorování ve vlastních pocitech někCe musí mít hrcnici,podobnč jako
metníorikn. Odolejme svodům a řeltnl:me to nekonec. V kepi tele Pnternocter popisuje jednu &e ených dost náhodných lásek takto, "Skrovné,
něfné úrporné byly jejn její součástky, mel, ruce,prsty, kotniky
FJotva jako pteaky,ústa a ItlůČek ucha jako epteína,koleno podobné
p1án€t1i detailní pro!il z a!lny Matyáče nrs.una. Zato uf vlaEy,tea

?"oz!s.ozen!' po politá:! 52.ko plz^', černý E:.I:.o; r.:. lql: ;■ :sic f [.,nc::
postavené proti válce a Etežcné masíveo zátaraeti u p::leni cran."
Tedy stručněa teto metaforika Písně pi^di, její erotict.á symbo
lika proniká od počátku v!emi věky,nejvíce te však rozLirůjc
právč v trnroku jek v ne.čem, tEk v i talském 1 jir.éc, motiv piízne.čný -pro b^t!..XC>knÍ ixnepirační zdroj pozdijdich věků. \' tc:tu
Llimcntově ne v "cloně jaeu" ozývají i ž&lmy e svérázný O'tČ€nit.
Skutečnost vidčnil proetřetnictvim vzpomínky vyvstane při
prvním setkán! e překledatelkou Jarmilou: oba se nejdfive uvtdějí do nita dětství. Vzpomínka, sen zaměnovariÝ z;;;; eknitetnoct,
prr&rloxy a kontrasty, evťt představ a ořirazivoEti.,neu.st^ý po
hyb, procházky, jízdy^ Cle.Bky r:.vrtel c. stíní, protiklaay,hy:perboli cké vidění. J.. co smrt, ta by nemt:le v tomto vr.i tf-ním klima
tu chybtt. Nechybí: "?ro:nyslel svou s!llrt do dettllu jéiKo své
láaky, uvědomil si, fe v má^rnici mu porostou vousy nejméně- jettě
čty?iactva.cet hodin. “ Prosím: lásku a en:rt ntlézáme opět pokrornac.i a není to vůbec podobnost čiEte náhodná. K ci tov ené vEtě při
pojme dve verte z básn?; Františka lielase, /o němž jsme minule v
Zamyšlení nad ^rukopisem Edy krlseové hovořili jal:.o o básníku vy
sloveně ba.-pkního fenoménu/ s názvem Fodzim u hřbitova: •— jan
nehty dále prorůstají jim/ rekví bedněním."/Tvář/. Bhlchická
ele&ičnoEt, refrénovitost f-ez2.ná Boučasnou civilnottí a "dobou"
dneška - óobrá. Nepouštím záhy "krutý estetismus'' HikuláBlv a
jer.o "metatorickou morólkun? L p::::-vnímu: v kapitole Vinohrad &ed.Bvejí b Ja.railou u vinice a hlecí do "volné krajiny jekc do vlast
ní budouenost1w, a pak, mírně opil!, stoupají vzhlru k terasovité
zdi, přeenčjl, kráčí Mikuláš, kterého J^ermila. obkročila • je.k.o
vil.ná tanečnice". etěme tuto barokJÚ. plestiku c.osl ov e.: •V tom
svftle s stínu jek’j^^oro!ec přistupuje ke zdi. Zed objímá.Stínohra splývá e hercem, a ještě nejsou vidlt čva. Můi žene se
opír' zldy o zea. Zea ji nese. Nese ji 1 zea podobbná mufl zpřecu,
a hlava mu!e zea přečnívá. hledí. :Dívá ses Za zdí tGh bsrev noci
v modrém odctupňoTání.. ^Pruh mlhy. Lesk vody. PE.horek kr:plí a
dávným ktiŽOT^^m, které jiskři jako ^roty čerstvých mučidel.
Soche. pfeehá.s! t mel.bu, obě určitě krásné
k přeEycení, v to
počítaje slovosled. PÁ pravdu Milan Uhde: krlsně precovcná próze.,
až přílič krásně, ele tak& EvéEálibná^ "opilá vl&.Stn^^ obrazy
víc, nel cvým t>ředcětem"? Nu col, myslím si, záměrně se využívá
momentu pfekTapen:!, úlesui co! b^aro^kní cavtliere Marino neno.pEal.1
"Kdo nedovede uvéáft v úžas, j61 hřebelecv&t koně"? Pátrači přesto
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zůatává na patře jiet'- přecycenoct, a£ ho zu-ezí. fn},;t, že Mltulá.A o svých".hríšíchn Jae.nč ví. Ivn z nich: ci&l přednost krise
přc-C 6ouci teci a "h:-íen pohledu se vfJí pýchou estEtické.ho profittu". Je::).oa ty 7
To přeestetizování, řekl bych přeso5nlni, přemnlovávání
hufJtými
přímo tvárrný kultit:Qus j^-co vyjádření vnltřníhc
tlsku g příml sí občesné irouičnostlI metc!o!'i cké pov ocnč, bovuhní
obrz.zívostl s ra!ínovtnou erotično6tí, s citovou rozisáctlostí.
ce5ta, ru.ctikálr.í idyla jihomoravského venkove, leč s poétextern,
ie vr;6uhno končí dřív. ne! z&čírié, h:-11crboličnot.t rozváděná no
vými a novými trsy, hlE' "E. ab6traktní-:.i céniem tvořivé Emrti", tl
vnucuje, od.myslímt-ll ů ecOové stfih.y a kraj, tvář člene. ka.pi
ly córdvbeké I později králov skfiho kaplrme., dlouho nevysvtceného,
dokonce v mládí otžalov mého z here ee. !l.'Vář toho, 0 j cmuž rovného
svčt nepoznal", Jak ee vyjádřil Cervantes, "jrumou lr:.but Létidyr.•
podle názoru Lope de Végy. Ivé.ř toho, jenž byl oslaven slovy
11 radre meyor de les Nu.Eas 11 .zemřel&, tvrdím9 že Út'! ejn?; a cio.kt.ztl
bych to, zcáhlivě- ze:ilřela setm let po J3ílé hoře, :pi-ibližn6 v le
tech největšiho přáteletví nt'!jEkvělejŽi hlavy své ivropy k^xlnál.a Zl trichštejna a moravalého terotína. Co zzu-.mene.lo toto
:př'-telotv! /dr!es técěř nezdím'/ :pro Moravu a její duchovní vývoj,

casuň.se pro jinou pfílclltoet. Píšeme přece pouze streny pozná
mek. iváf "š:penilskéto Eomére.'i, je.k miru.l l.opez te Vicuna, pro
cházející věky alrze opovrtení 1 obdiv t naopuh, ekrze eymbollsmus po dneáek, jedna z mnoha. tloiltých a rozlcfit-jch podoC jevu
bU'okniho se jmenuje don Luis d.e Gonz;óre. y Argote.
iak pfece jeem pátrače pfistihl v t.J.ičce, usmívá ee zlornyel.ně prozaik, nechal se nachytat na aloveEncu uhotn a vn1 tfn.í
b^arokcl ge-st&ci & pii to:2 tvi neví, te "ticho svftla" mám z Lant.:.
l vírn, lépe ne! proztlk, který 'to nepochybné netutí, to ee ,cec!ím o tu Korrnundovu 'btdliu ša.n:pr..neklfho, co ji Mikuláš vozil v k&pi tole Pa.ternoater, neunikla mně - nemusím choCU t tak č cleko Eui nápaddná poQobnoct stran t pfodečle po3ednáveném rn.koplEU
Edy .Kriseov4 ee str^^ui potlecin.í kspi toly románu, nae.zvsn6 i'roj^&a. itcie konlr.rétnl ctr. 287-289, kde se Kikuláé e obt feny,
Olga 1 J^armila určuji "k pocitu ptactva nebo ryby ricbo kvftu a
vlutní podobu propůjčují sebevědomě mýtfua.^ *Vztí.ke.;!,í a eanikt=podtrhuji, "v t^motě hmoty a v hmotě tmy a ta hmota je fivá, mama o eobě t! a teprve toa za pfe4ělem obr^^oBti- -".biusel
bych déle citovat, tak jenom odkazuji nn ul sdělené. Ztotomii'ni

il",
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s přírodou á la th.fse markýza c.e Sade s přírodninacti,s h.rnotou
.W.vou zde 1 tam. Zlomyslnost nedoporučuji, pro tožc :;e hodlám :poé.ív &t ještě jednou nQ. Mikulášův eEtetický prtncip r.-. jaho rnetafori ckou morálku. J. tekl r.a jednotlivé pos tr:vy rcrnť.r.V..
idKulnš' touží p:tod oí.ijezdem proiít své ;,oc:. ty n L c.:.=lově
mostě. Iři milování hledí do Krajiny, Mýlí se: hledí do sele,do
své- zeměkoule v sobi-i, již drQí Jitl&s.Kdo se nsroail j ako sezuolog
vi, že při milování takto, vyjác.ře:nén1 není třeba reny, c:okn::;ce,
/Kepitola lrojé.ilí&/ dvou
jedné posteli, byl, j2k mcif..::;.::.6, v
píítr.'.!i. ioto eebepozorovi.ní i::iu vyt.i:a jí té:iěř v št cl!::y poetovy v
ději, sie především si to vytýká nikulás séra - a ve svém estétství se popírá. Je-li tomu tak, jedná Ee o nedořešenou w"1.olý.:.;u r.:.nvní postevy. Milan Uhé.e má pravdu. Išejenom jí. Jdu nad Uhčeho déil
a jinak. K estétovým gestwní estetičnu Mkulášovu zcele. odporují
mé.lebné a tvérné hrozny metclor, priměrů kontre -ryonisu mužského
a ženského pohlaví v aktu, plus navíc, detaily čichové. Při vý
trysku, sexuologicky p::i ejakulaci, oblženy /hlavně rtikulSš/ .sly
ší '-zašu.r.:ění obilné vůněV cesnak jinde obsahuje "pohlavní
1 ••
No, tohle .snad není myšleno vážně. Ustupuje-li se literární módě,
tím hlAře pro román i pro módu. hlkuláš o sobě říká, že je ’-člověk
polúé_vní". Kdo by jí:n nosléze a také nebyl? To ně.s nezajídá, stejně
jd;o řekl-l.i by, že je "človf!t rozumem nedaný". L"1i EikuláŠcvy
a: spárované koule" e c. k. ":po:::-tupé". Podobnou vatu e. b.'.'.rvotick mám
za prohru metai'orikovu a protiřečení hlavní postavy sob?: samé •
.Deakripti vní fyziolo6ično tvořené ČtyřLla ženskýma rui--:.ama .společněe. nsrozdilně, tahle somatologie včetně rozličných výronů, žláz v
detti.Lní, be-.revné !otogreSii z posledního fotoeparátu firoy Kodak
považuji ze. dosti nudný, nezajímavý tělocvik, za zbytE?DÝ kostým.
Mkulá&ovi totiž nep&.dne. :l'aké není noviho detE.. Takovému lacinému
svodu něltci.y poó.lehl i sám .l!rwtišek liclas ve verěích o ženl "s vy
hrnutou nví" a s kladením dítfte pod srcice, mrtvého c.ít-vte,nbez
zabíjení" atd, a právem mu to bylo před v^akou vytýl:ár..o kritikou
z důvodů nikoliv morálních, cof podtrhuji e kladu vykřičník.Estét
Hikul&š si, opakuji, de facto proti::-ečí,&utor po.stavu nedořeĚil,e.
to znamená literární t..ří8no.t;tenář :.nu už prostě bezelr:tnt ne:věří,
tulí, že mikuláš se svými ženskými krsjin^rutl je Ei eám sobě schvál
nou podívanou "v prsJ;Bké barokní noci jako divadelní ecéně", že
jeho hra se mu v^^ia z ^akou a rozbila se vlastn^ď prostředky a
proti nim.
Dostatečně. ve Evé úplnoEti,
není motivován ani Evlt
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Olcy. Lvlt tragicky ekončiv6!, tré;{;icky prožitá manželství ženu

pozI.!2.menat iua1>í. líecicvíne E-e o tom nic. To by .::.te £~jí:nrlo.cnga
jako řa.kul6.i:'GYO "estetické svédor:í"? Co tím, problh, btsník chtt!

říci? úcolia jal.o estttické avuhomí, n?:co, vy.oýClí:n c.i.

f0rtf'-

xi c.t;ý chozrc.ščot? i.tl.ležité není přicrvni jméno, rle rubetantivvum;
e. eclroucjdy'i

Lud.c .ti. povoltmo p-olotit cva otezníky?

*
l'o&túV íj_ \ iclava, ;rvr.iho muže Olgy, je tvořen? e jinfho
Ucti.: rouš, jen! 01;:íc.luje potreaničí, chové koně, pror:hahi knlekt.l. vice.cí ver.nice, je Lelčen, ocir::cu:.cn na c.vam:ct let, r-.^r.jí f'e

prchnou., z uranovycň do-l c.o -Q,1.-ňa • --c pcc_t_'C:J.r?r-i c -t..ku
wzírá re zápalem plic na Itepánovt ície v barokní posteli.Postel
pri v1 talla I ""' rAli c •ho " ú e t trubku . A t\.. a t 61'-'1 st a 41 scna
z noCrlho nebe, padnne otáaka - nikcio nevi proČ:hLtlpáne,ty jeřtě

asifiež v ěf'lt'in

/Foc.trhuji - rozumí se v Boha./ A kněz - Stěpán,

- zči:=ta janna. - : " Tedy nevěřím, když to chceš věCHt•. -JJ.e cho

ve:^ r.e tak, j r:;ko bi:ch v č:::il". /úpět podtrhuji./ liefíkl to jinde
N.íl:ulá?tt J.e zajisté: v 11 teratufe, v ro:?:inE ch psar..ý c.b. ke.tolíky

/pol:ud to b:obo zajímá, s touto prlmi tivní českou terminologií a
rádoby rozližpvwiím bylo definitivně akcncovlno pfed ptl stoletím,

u wnocych již dříve a miozí a ní po právu :-1kciy neze.špli/ se to

jen hemží rozličnými, vbelijak zranuif.ltl, podezřele uzpúeobenými
knč-z.i s m.ncha neřestmi. Jmenujme a.s:pcn Gecrees .Lerus.no£e,Grshru:ia
Crčena e. tak dele. !len poclerl.ní před pftatřiceti letz' cituje %ar-

di::.6.la i:ew^2 z konce minullho stoletís Mje to c2mo o sobf. :?ro-

t.imluv, chtít o l±í^t.J:zych lidech etvo!1t llteraxtu_----u hříchu prostou."
"lÍÍ!iio 6.ttlvě nebezpeahl vě.-ni," říká Gertruda von le Fort, 11 se ččjí v ro.ánu Grahama Greena Jádro věci." /The hee.rt of the P.2-tter/.

I z&e rnáae stéjnou otlzku, tentokrát lieleninu; "Věřiě v iioha?Rét
bych já , ěřila. " Helena sepne ruce e. pokcuěi se po dlouhých letech

modlit Otče ráb, ele vzpomene.u si jen ne slova "J.f. ne. věky vtk-0.,

amen. 11

ZOe, j El::.o v rojá.nu o ubohém knězi /The Power anci the Glory/

z dob :pronúeledové.ní círi=ve v Nexiku, v knlizi, jenl eelhe.1 v fivotě

i ve sxttti, dojde, jak vylofila von le Port, "k tahemnému Gtvrzení,

ovšem stvrzeni. jaké náre muhe adllit pow:e básník.^ Ale Štěpánova
od.pc-v šB nijak psychologicky v literárním ucho;,ení motivována ner..í,
celt ccina přepádévá přes oKrc^ "románu mete.f'orika^, neťoetává Ee
tu tedy btianického, stvrzen.i. či záporu. !>tf;,án ee íev! přestylizo-

ván co nepravdčpodobnocti, do nesutentičnoeti takto pB'fAÝ, rsychologicky sutentioké kresby -postav ce mně vfibcc v ro:nánu nec’ootl1,tá.

A dtltí• ťolicicte v civilu prohlílí

baroaní postele s anétlc:.i

&

zastaví ce u

i'ekne:".je to endíl smrti.'; !.ekhle,

s barokním o bratem, by i:,c p::.-cce- táč.ný pracovník bezptčnusti nevyjbc!:til, i když p'.lvoc!ně pracoval 3 akn trut.lfř. lile BCtns. hoCnť.
;>o2:oru. knt.':a musí oť.l-:rit mrtv lho trestance \ ácléW a, J;ú ooi-,u poli

ci s'ty se vznisí 1'.&ndf:J. ararti", JJro itěpána '1 anděl spéru:u*',

é:.

oba

mmži ei hi.fec.i de, ocí. J.r.ěz: '• Jseu váa k ciisnozici,11 a očekává
zatčeni. Wenoruže policiete ocpoví: 11K dispozici bul'.'te jemu - Ui
::ufo o moc nežádá," e ptá se, slybne dobře, zda se na mlčenlivost
kr.ézovu může spolehnout. J-TOblh :.:.:ivý, to Ex...ae<i tar-t rit:, v poú11o-

rových letech. To :ie r.tfj:.ť; ne;;.:.ut6tti c.<ú stylizace podobni. dfív ť.j t:í ttfpiinov f ccl90\' bdi. Autor bi.sn:. ci:lho pohledu selLilv& opět.

:.ucy ně-nÍ

"ci.oma11

•

1-.c tlc!:.to stranách takto neených ee nic e.ni

r±ib11Ene stejuá.to oé.e!.rát nenohlo. 'ttenář prostě nevěři,co ce
riu 'tim'to způ.&obea k v f:fení neústrojně předkládá. LaopU v iří :pori..tbu Vbclava, církevn.iou, za noci, v níf na zar.r&G.ě svt-dčí jenom
ctrocy. F.áno jcou árny na fenEké zsknede pečliv?. učlqkny.f-lZahra-

tlou přeBel 'tichým krokam JežíG a uděltl za ni:&, c-o jsme jekooy

oporněli. JT - L;i.shlcké vi d (;;nl p.illt
y, jek tu obd oUnt: sou.C.J.
lan Uhde, na r„ěhož v tčcbto věcech se spolehneme. Dále: uvabe,

že pollcist& se objevuje ještl jeďLou, o věem bezpečtř ví, 1 o
pozčěj ií exhumsci, / e. r.1 c Ee neděje/, Clga e e .tsneálouňo6^r-ovdává
Ef': cizince / op€t se nic nudčj e/, jezc.i do ci riny, j t.:k. •by nečetlo,

&'tci. teek'- rea.11 te. s&Jiozi'ejmf. tehdy Entl& jineít. benevolence -pocie

ee

projevovtla apíěe DEhorúnj: rozhuzovtni.-n sítí vynyilených

provokací, a jeětě praděcóčkové věněných a pravnukov6 byli stíh^ch &e. svá vl&r.tné ptíbuzné, vyhazovech &e zuněstnlillí - zvltště
kne-.žíl - a to v tfch "leptích" ptípuiech. iiezkrecluje to bezd?čnč
čeEkó riiáli e, ktyž j 6 jir.cie /boj u-chitek ta o pro j ok t s mocí, Sta

linův po;i.;nÍk a ;iého oc.stt-el ap./ autor zachytil věznír 1-nralelní
existence v pU'a.lelnicl. Ei tuecích a v pe.růelních fVftech?
V kapitole ?rojkce rozvíói ttipán /Kihw.id/ť/ clil svou úlohu

herce li turg..tajch gest. 1..ciyl && oba f.řekll V beto /i:oha, osobního

povoláni Č1, lé:pe, poelání - -projekty Mikuláfovy f.e zemítsjí a on

proti tvl vůl.i rozprccovávl kr.tf.reneký t:tyl bydltní , pnnelácích,
přičemž ti uvtco:nuje, že i:f. ó,acet let tudy povede cnínice a vte

Ee vzCo^ó/, co zbývá? i-1ikulái:,ov1 holá ex1 stence bez jakéhokoliv
Týzntmu, to jest :proJektentské. nádeníčina, Štěpánovi ve výkonu -

jen vnějtím - Jeho knřfeká ^t'unkce, ie.ké holá existence. iladcu.
j ec.inou ccěnou e.l terne.ti '\'us nude. nebo revoluce.

ke

to c:.ruhé se

cítí osamělí, na to první si t;ta.čí e.ak. 1-°oE..iec.ní vice jak tticr-til ctí vtr.--k pczntlo a po 6V,m unkutečňovtlo clternE.ti vy zcela

jiné. Lilerna, takto polo2enf - r. j. b^runtu myl!:t, ;je

r,ort vy-

cyčlené. Krcrnll toho ir.ně Et^^iltně vizí Ké.cr-i v petronradakých

kavárnách r...E.. potétk-u tchcto století, uprostřed jit-tě r-:.ičnS"ch
:. * eiiéteJ:
nt'-t::pcl:.ojc.ných intclek
Rcak..n j!:mc cl.tťli kláet

:iakt.!.i L lúrbey c *t.urevillyrnu, poblít illcl.n I'oU!'niera, !:em

rouhodne ne.
Lt;.pitela Péltirr.OGter ct.účilc co cobé pojmout 1 jakýsi OtčenáL, colli. ťt:i, čili oslovení. Loha c. rozniuvu s n.:LT3, "}::t€.:rýě jsi
n nt; \ esichi, neznamak Jattno tvé, " - sa.-ný pr5n:i::.luv - zS:..E+cvme se

í.

vlak ".l tohcto: 'akelzt identifiKoví.ti vinil:ůY. 1iljnene-li tuto vě
tu - r.uoc!li--;;bu d.nes /jako věcr^ dávtie vťemu eouhlí.st i pro budoucnczt vyd.&vtbie clibi vče.m vinakům na. náni počcpuaké baknco zs.měnce,
a poč. jejich zločiny e dění ::.e tím počepisujei:ie, popíše ssám smyel

svoboc.:. v řádu a nači r..rtví, upozorňuji ao^á z.b;tečně,nám feknou,

'Vy lháři. Tedy, jak jsem podoťt.1 ^:ů.iulc, obGti

ak.rl spatřujeme,

ks-. 0!::o pohléc.ne pon,&lu semri obtt, l&č viníků niktle :-..ikc.y nebylo,
není, nebude, zločiny c.e povolují .e v5e.ch p::raw£trec.:-,::ikdo za nic

neod. -o'\'ííil, včer&,. dnes, zítra, dobro jako zlo, vtecb:.c jedno, dopf't;du nf!.C.teně so^niaaíme ae zločiny, neboi"ňclze icer.tifikovati v1ni.kůn. Tato věta ,a.kulátova narjEOVcl.a víc s.ež prot.ru Uz.vní posta
vy, ne;_rýsovela její debakí..

t:terruř po.zn&rnek poéoťkne, Le Jeme přilit při.cnak Jsme. lta
ro:n:...:i evropského výEr„Fmu, jak s-cucím, i když o::ud rukopÍBU ne^^a,

právč zde, na tomto místě, povin.iost přítm.osti máme. Zítra bude
pozdi nt?. -pfíenott a scledivání i:.r^akváli!.
Když jsem hovořil o li teri.r.r..í:.i h:iL11u, doc.fá:t, že čtenáf dob
ře pochopil a nepodsouvá mi hlod.ieke. ji!Ůí, ztl-.olltcrárni.Kupf. o

z:níntné ecf:nf - fotokopii., c.vč leny udojující rň^.a;.:a }:ikuláUfo v jed

ní posteli, neuv sžuji jinak, než z hledicia„ ctr.vby románu a jeho
postav a úloh, které si 3aray ukládaji. Laakný kýč, až ?ř lliš en^adný

nemlže znamenat ni c jiného ne2 proh.-u, nláš't j edná-11 Ee o poBtnvu

s vyznáním 6stet1cltým. Kn§z-!t?pán ovOea nevěfi t či věřít m-0.!e, cle
to :uucí vj„lync"J.t z vývoje postavy. PrattŮ se r:zusi :c dozvědět,Froč
r.ár.le ,aeln včta o nev!fe - ptece kone^č.!lý a dů.ležitý bod vývoje po-

Etcvy - odkud a zčeho sem vedla. Fo6trádáme právě Vl'h’oj jednotli-

•Jch

osob v roir:ánu. Jsou totil ve v !och ěaeeoh, Cobňch a vßude stej
ná, ploln4, nemřnicí se, nespctttíme v nich charakterový Ňst.charskterotovo^rný rO.st - proetě živouí proceE, kter"J t31ěřuje odnakud-
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nlku-z:. ř:č1:če zc.ťíná, kdeei ca- Mao z^drhrul. Poértitn ertetizcván.!
a. obrr:zi vcrti t:poč ívé ve- hře,

e s postav

!:e bez p{'.ychclori cké

črty, nístínu rustu, autentického zdůvodnění ploční hrát nedé.Lura
lez, ccč lex.Hra bez pr «videi a záhonů nyelltelná není.hečodrží-li

El: tntv „c:: , oct n"'"ne
na
V Jfekp;aBÍ beztí..nt:j s^vu , v
poctavy
t
*
?opír
eebe a^my, p^tirečit ei, rozbiji ce navzá
jem v li ter:.!'nč eebevreěednP-r.i lír.yelu.Fostrádám-ll navíc vzájemnou

=,?£=ou

'VL:ii::u

ic,;

;oztcv /kup:?. Oli':t:i.

ráz

2!l

Václr.v/, vidím je tez jejich minulosti,

ttercu prsce odjil:tiva kcžná z nict nese v acbf s Eetcu,
ot počátku Cc konce ee vyjevuji jehn stejné, beze
*

a

?roto

zmtny. kodobně

XH:u:::.áčív útčenái nenaziré.m e hltšdieka ritoliterárrdb.c, reli&iÓ2-

ního, což snad čten&ř rovnkt pochopil, ale skrze Č!:skou
a zkusencst,všeobc-cnř lidskou, _!!! literárně nedoayělenou a my&li-

te:i..fihy Ecaetnou • .Buokní mystika se mění v obrrzi vout a hru, obre-

zi vest a r..rG. pojala rio aebe, c:htíc, nechtíc, 1 jskouci mystiku

z\':ábtního, cetctického á.ruhu bez p.ntltete véčnostl a č,:=:snocti,
&boolutna a rclativnc, bez polr..rity dotra a &la, bez nr.plňovin.!

vle.etní funtce svě.doa1i.
Jinak: b4rokně-rome.nt1cké vidění krajiny ryze české prove

nience, v nít se viok pochybují, přelévají, přešlapuji postavy
autorův záměr a ůmysl ve schizofrenii. J.. zrxe jin;,k:

ÍElé

roaámu chjbí cuiyEl pro proporoe, eokreslení jec..nctlivých poEtav,
Nád. Nic napl&t: o:rdo eet spt& dl&positio totius per partes.
K nlkolika my!lenkátn Ee vrátím příště v tottiznÍKU pro béa....^k-

ní fenomén.

červen 1982
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ZDENĚK URBÁNEK

O K A M Ž I K

co mi K^L^ d^arovval o^b.raz s d!Ykout které oe

J^ ;Jo to

na. svctl6 plof3e závodní, ^dráliy setkf.vá e dohlici telm . této
go o^^Í'.4

nmuž<e

motěí'0

v

q s tě^ou ^^ZÍt

l.^orý

je r:,r-J je.jťm dědo^čka?l? Je to ^rok, mo^žná il'Ůl ^^^o i^roku.

K. tehdy kklaal poCk"iinku, !e na.p!či povid!:u c theemntttn to^>
to o^raeth Co^uhlaoil jsom, přestože v nmlta vz^tcllu k t^omu obrazu

b1 se fabuln^ěnli ^doln vy^d!-it

nabyl.a M^tó určitti
c ro^róttt
*

Bylo tu jen to, co vlé.stu.$ ^^ooblio, že js<:ta vdbec

pprivti. tanhle obr^ dostal. Dytu tu. 1 va ^zkratce

pi'i.tet:U-

1

vozt teehalcky V;,,"budov^sbo ku011 p^t^iny -e bet^onu, pot?!cněného na5©^^ i^^^ ole30,

tichou^, e! •

trocha. ÚtícostuS ti^ebOu evojic! hyioe^t at^^to miaže a
cht1td, spUe 411 člov^ěka o^^éého ^BVy^lda, nol mfA1

a d!^y nějak be^^zně

mn ;taro^:um^^, ú^^t,

vyndaná na po^^e

pxroetžeřod!^

kterém 08 pffivě ocitá a mod

v

o^sw!ut á^asti n..Ože vm^^^t a j^^

nechce«
io

píltai^^<Můo rozlra plá^ra,

a

^ra3e meze rol!--

vrst11 ovětld mo&mo&^ a

oblohy e jek je tu ^poulito

DOl.^oně

a

z moci liti ^^al^ooé do L^^^že t-,^mlkyt

k vy3á^^al

ee

dé,wo

.....„■.. ■

;

šiř^^ tt!m, 3c.1: je tu upotře^oon

tll

leethS

“

b&li v

b:, '_

a

Obieré,

na

dět jon jakósi nQeurčité stu.vhy a

ro^^zá ^roje tě^r.ká k

Ec1o m4 Včclět,

s

1

ale &> ^cn

n^ěkom clo

pířll^ebl.4

*
dozírná

jo ^>

j^tól d^etaill

.

YOdG a co vdboo

U

lidé

m veelo ^^w n rul"tl

clě^^!? Ani. mot!F- ncvCdělt co
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Co moni turdt o ci

- v ktaró.m to v tomto nlltn pi-í^^č

^^olalo hnod pi'1. px^-vní.m ohledáv^^ pocit, to tu jelo o ^zou-

falou e nčje.k i něžně komickou, nobo sr..!Uo žnskavě
wi^ckou k^^^nta.ni piustoty ni^vilinece a dv^ana

®GG-

ot, kt^eré oo tu setkávají nn hezrsxM^rekán, ^mvü

t^^

nicky ^nrudln1ckém bot^onovwi poli a pte3:! ne je^^ ^druhé & joIcy jo to pocli^v atcv svtta, kt^' nás tu

',:onou v ^n.eťi^^tné ood...i ^^#ře a v t^vrdé, nept--útel^^
dole^ Jsou doOOZ'lťtni k jekéci dosti,odivoct.1 '1 soboc-

tvrdé

ocvo-

ni^^ni jen po^ro^zern1 tl.m o

kosti, která je v

bodivtju!. Jaou uWliv^d Mr,,iůtojnorst!, která jim

pravo v ^^nia světě a
K^2

joC8'!1

ne

v

PJ,.X^Xine s t&:ihlo pocity n

zvrhal p^^edy na. ton ob^raz

ni
ko,ii; rozbběh Co

návštěvách v

.tilosofio

obru ^d<Ba,

myěl^enak

X.

ateli^cb:u už

nOoo ^^erátncJ^š!ho nel to-

je zdO

t^ehey jean

^t

A' keyž

b

Jeám se

3^am ^pek měl
pocity

na.cnát

a ^ictibnout ten obr&s v 3^^ na3^V1astně3^k ok£ařiil-:n*

: r^^
akébo'
^•cu

v.to ^ne1 • ^poůh&M, ^mlíí-..

vvmttr.14 a

a

4^^tf ^okenfJ.kt

vt;c!t ^^!

ck^^ikomť kola kteráž nivVdk

^otmlčjš! a ok^ouzlaně.jš!,

edo zauzl'.QG,

s

Y.Co dě30Vich nitek oo pprávč

v!c imp^likac!

vz^tahy t{ch

t y r.á^tll:C nebo v ^vajlno beg lldf ^&g

vých implikací
*

hcS W Yi-C.

bit

Je tu jednak vše, která byla malována, za dru«
ee s^tala • oou.Mst! o^^za, za tř&U

vo^loJ!ni di^vákovu poe^amoat - l^^omci " v 3eho

^Umu

t:!m

liwtu. k^tor;f m4 oriam $•

vac,
k ^třo-

pr^^^im^ k otut^^e&i&m

a k na^v4.v.dní w^tema a t&nt..
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livo.ty

1

^d:ťulzy,

kolik

rn.J ;^:an vt-^^ě

i

^^c--lan.t.ů.rlu clo zvtte

\T&o-

n:i fivot ni bohatooti ne nljck ovóvelnv avý^bytné - ko^lik in&
objovn6 bohatosti ve vc^tohu 1: t^CGU [tvotu

k X"O".J.iti.

Jci^o:nil.e viwc nel1ř dovrtuje no\-ou r^oolitu ohrazu, nanůjže jinsk. než ponechat otrlou, ni^do vnudu a v rjobo vdo^^r
ty CE-lkulimú intriky, rozebr&v^vmié u^vnitf jeho vi^&ní přod

Mtkt.!'A ^malby i v jej!m pr-ůb^wiu vi3-^^ nebo

t ;ji!r.J.ž byl

cvoden, oby je sv-Júol • ktms.6 ho vs.Qs.Qy, aby cor.J. vyrvat jejich

nejvr.ttřncjšť motivaci, jejich. cech,
hyb mr--nitř jecích

tety.

t \^hl 1 všochon

tento kolotoč o vvir roztzto^čeni a

%'0zviř^en§ jeho ^vmuchom,

a

rot:h^odnut!m ustn:vit do klldat do ne^^nutého

n.ee ma!

klidU ^^^ch ^^w, t-vor-l a p^ch, který je u nejlepš!ch

obrazů Mbit l&ton^ď bot.U
*í

d.G30.t mySl^onek» c1td, ^irr&ci^^^

ooa--

A jo tedy hotový obraz blesko^te

nich

v1ané i ^^^é ^^Hty^ ^t^il.e.né tM, kde ve

^bobats^tf

a ra^ehu ^^oclláz^^ livo^d e!cu.čerioctí nulí:?htvou. v tak^ó knusto-

odponi^dola jeho osolbnL-nu eiercl:teru. atcvu

; laci i

voati •

n ^^vt! aed v5^& nu^wájce

achopnoe^A a momos^ m!il íře 4skt> Movoka e

liře,
A

Bem

tedy jsem docpčl pí-i

onoho ot^m.rnt':iku na

x.

o^bro.Bei i.e totii i nu

ze je nejk^^rátoSja! včc! avMecni o

o^^ho toho 1 kdo

jea

vý^^m

po

v této. podo'bt a s

o^brf>.
s.

obcehom mohl a umčl

dnes t^rto uděl.nt. A toto evbdoe'tv! ove;em lij& jen ttom, kde

se něj^a.l::;9m krát^fa apoje^iúm satklv& &

oo^wstí svědoctv!t

s j^inou &w^ev,;iosU1 kt^erá uc!U ^ite^^ dotyk toho o^^^ a

nějok ce s

*
^v;romáv4
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UávO.pone, v noCock°vE,m pl.-w.uí, obyCll ta— -ien ...i-e v^uĎtljíCÍ obr:.o Llizlto ccbo, slíbil jeem ^r^^t .oe c 11 ok0'.n;!.ikcak toho obracu #akoli mloky, nytrž hlinití, povídkou. Me
kdo OL jodna imaginace joönalii» tssa jo druha nocví. :~řeeto

jccm načal pakt povídku
*

Zdo je její ncjpoaktuejSÍ počátek.

Okamžik

Lásae íolohrad, £0»G.lc7£

traky ak,
jsi tek m!.lý1 fo cl píLoti! Ui p^ouey pohl.ed na
ty ^roje c^aknby
těa!. nop!ird ti rakěji !-ined1 dr-ív,
nnef tvlj do.pin pf-ečt.ut £G. tvoja ošotřovate^^, má pě^^
i'Ul:or,io • tukoVi zaobl^ený, boz OBtr.í, bez výpadil z íúock,
bez vfbojn_ých, zn.ekll^mjícich. kličak - v5e^ohn0 tak ply
noucí, ncd...^tlivó, vl1^dn6 Jako by ta. joj! i^-ukc. dč^^a
pi';!too akznr,m toho, co cítíS. Je to od tebe tek rbilU- !
Vžbyoq, kc111-doa^ntanu -^tvO.j dopis. j&l t^ady nabl!^ro ká tni těch ^llůko^lik: ^málo ot^á.ích lldí• co tu u:í M^cho
a. vě-^^na prožili t
ttet1 byvole. ^akan^doo - jdu teey ao
t6 skupinkyoy nukollka. km""-1) mají takoví 1T.i,1né vt:tve, Dkometr ťcuoi.lhé t
nich ^b:d.tnv6 blubo^teá listí, sl.o do
konce oo lze och^bilt do jejich et^inu. A tem čta
*
Vo&i
llist tva,3
r
m 1 cbych ao no to
c^^bil
tčilt 1 — a. natím tr'1&l pakt já tobě.
ri:, u1 to
prod-.to.-vit, 'ty
víc. Vid!5 vie^chno
od poóútku
konce. Kolen je s^amá v\^^nioct. Jek
vano vítr, jon i ^tnali, př!vi:tiv§ vítr - jsou ježtv paortníci j8"p£ivě't1voist1, nněkolik jitíb teey je - ^hnod oo v-erudo belom ^moM etiw!br-1
n vo vln1
^&lých, f>O^^ch obloucích stoupo ^tol.ra k obloze. Nedé^mo
prod
^síoam, udělAli ^tady ve^&oo. vóc, 1>i'1.ve^^ vodu c.
ji ro^má5et v k^onvích po takovém
který* bys o^>
0ol p^omalou cn11st! r.a pot, 0.03t ^cimt. ^^^! to
li8
^réno vy3dou e t^ch
kt^d tu l^d za celý ^rok pos^>
vívUi - pcnotuJašt p^eale. jeooi ti o tom, jak nemobl.1, sc^hne
-1:^cmč a ■tak ta.hh.ali a
voey ^ootů
odnttl:ud m J:i."^>
nos, m nOjakó ú^ab^iny, kde to Eimtnlo u^^do'^tino, kdo oo

Lri'

ro

rui

v1d:!u

do

ti p..s^--nch

vtcti.

oo
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'bílý ohoň ncoo^rontrel, p:-oc, to jelitu nikdo neví /jez.dí
tom Rtdci n zko^jí,
ne to r-t.-:1o, je pvý d:.1lcžité
vt^t, proč so to
^r.;arczí . lo, neb.LÍ prý správn6, fo to
neúčiehove..lo/ - ^ré.no tecy vy^c.nru:cj.it někdy ;jW llll.me i:eot •
nQ.:ey i v-Le, e nocí konve. Vždyehy ta.k p-11 ho^diiey r.c.uí
n ^ropí^ pak zuz-e jdou ul^iout^ Dtlnj:C to na- v5cch něk
u jsou tu ur:. výslo^’ • Od toho koi:.O, co k n^?nl
právQ výhled na. ten rneveěký obdé^lní.k na
ovalclul.
a tam ce již na nm obj^^d trs tr-Jv-y^ S^emir.i.ke koupD.1.
od n[jr&6b.o r-ai!e, ktcr;J tudy jol auta.- v cimo - bylc to
pódidáv^dá, když oc v&ec!.my ty ttcjZd Beuivl hl.cvy• cl. r-<14
1 atcró • sestoupily kola.- jeho oplla.-ó tváie e č^^m
v^le..sy, byl p"!:"J ve Ft^nte de la. Yiaa., ole tro^ři se při
tm '^^kiebil, když to ňěkel t dčlcl si Z ^nás o.!d. blúmy>,
prý v jeho ^vsnt, je.k rz.i taey někdo i'n'^-knla je ^řie kn"ů.o-;..
stv! a prý jen ^ets z t^oho je.k
norJtnči prodávat ev&tu, co v ní mlote.lo vi5echoo u^^ehěno - tcey -od toho
r..ili ^^^:a za
prctecy o. ^^tý zub.. i^;nl, áe je to
p.ča.-icě^ Sod jErlee
nvčdoélc.Vi_. Zat!m jsou to ^^t
l.er.é
n. ;ie to ve^liká vt'C, kdyia so na to díváa. Sod
tep.rveo po^dá^vámt co jo ppus^til:ul 1 když uproatr-ed
jsou na.lenú
^^bné výtefuonl:y>

m

Zda 'k^O?lě! ^rukOpia oné divvlq

ohorau., ktorá jc v dobč1

byl.

kdy dopia p.íáe, i^ena ^enBd. už

^^čovat j^!

těkaím povědct

slov/ t co

Be tu

vlastně chtělo říci.

Evropo,! jsou ^^toš^dy nat^omo-

Čechy spolu c ^celou

vou víěkou. Sbylo holičko

to •

- nadoktt^ol

a

3oj^»

byell chtG.l. po-

lid!»

ímč^oln oe přírodo a měnily

oo VÚo^^ vnější ^^hy civílio^ece.' Uo.

tar. vžey pro

obsah

lidolýah ^stootí běleli jon do ^^šíté ^'C'd.:ey’. Za níra 30 véta!
a ro^^doějě! u úto^^^. na ^realitu^ u ^fetvru.^& a oo^^^

lých
byia u

r:cnž&,

o. ot..coJV\l^dců
di^dy z K. obe^^» U

^mcmší 3e c.

n! jcw nejmltln^téjší an&Jy

ne pob!^dko;u •v^Yilli ole o^^^rn, do sobe uvoví^^ proži^^n. _
To joom. chtěl ř!ci tím, jek

p!0o

o výclcclc!c:h etrn.člivó
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s^^By*

katc;.n^^ďc.t

m&ký, £^^l::y

U„wó

oe....-ez

G.?-^^i^^to haou.by.

^zuouby.

C‘^^,

ne těcb. n^chc žídc.ich

počátku ^ej^w élo^pi,ml jam. oe ;jen nepnitrnč přiblížíl w-Jtřoat^
rn ootivu., od kt^orá.fio by to

nilo mít okprii^tj cpéc. k rn:36-

ru l:onť’lil.--tu^ £on nicvvn! motiv by v jejún dopiM byl

uveda"1

aci tt.im.tto jej^^ olovya
A v!i, no jclcy

joom c:i vzp^rněla'?

int-cxr-,:otcci r:. e^^^i <:to

!fo. ten. který5 pro

n ob^sahu mé vzpaaínky t:tyíioetilst& -£cr..a tcd vl:J.áM
v5o^ehnu ovou pěteťtve.cetiletou ^tJ:u.u^QDOst oo

wi1t<:?l. Ožívá v mí,

co *1 tchey tmn na Eáv^odní ^^0132. napanio^ kbyd:E. i!-0 k mí hlíilil
sterý

O.

kavost!

ona mí

^^^ßt

v

e^ovýčkovaky semollkýa

po ^tvá!>i a

m^drOV"cl%3ía V:,.TUží co

00 5! g okerý^Otl

uprorostrod betcnovó ,!'-UStány
*

Vzi^^:f.nám o1, by’l to vla.b§
*
teplý, na .iotito horký.
Spine p.r‘G^cod z J^ra. Uo l6ta ncf vy^ookó I6to, jclc žílový!
v té c^mt PaotltuJoo ne» dčnoiak tam byl íhl!d'lč^ spprdvvOcio^Q $naan vven n 4cho
byl tV^Vt
l^Q:al. mO vic nnež tnira, kt^eroa ^sec
a dllv^ěrn ^mate. Bo^» byl pod cho<U.cny* nóco nového.
s^^ $caan
^uprostřod a jako b)"
to bylo
3clo.
mě to tam ^^odti„ed toho bet^w, jako cy DW
byli pocůeli rut^amt
ásam ea Eavoho boha necht^Olrl od
č^» t\ě wvaro^vol
s^^ak^ co ve
bu^dilo
ti» ale t1.m
Gtwl a octych - drfelo mo to tam,
a
$sm se ^bdla1 ^ponO^VD.dž $osa ^^co byls pcDl^^
n^Okam - a 4á tam ^nedoěla. a nechtěla, dojít •. Al.o íako jo
tep
o ^dall--! n:Lvot, tak oe c1i::e v nwali
v2<ly ^pokus: 1 viey nnové, ^^±oli v ^^ho lidech útltS a
no^^1'
^Uldhoout z
a hotových podm!nolc ilvota i
s
nebylo to nic nap.i^senGho»
M^d:11
ponit. Bylo to v-uo^ohno l^ehké, ti^ch6, ^mibotevží
S^tála ^sem na metě a neCiá^^a to V oobč bócot, jek sa

ao

c^ilnl

t^u

no,

Zažile. počít ußkoctic civil!sace. Pokusil json co tc
vyprat ocinu plti stranách, ale byle- to takového drolai, Že

to

z rd dělalo ťona.-rníuLního netvora, že ji to sbevovalo 116-

chó polohy, A přece ní ryclín, že takové fccity s civUicuce

v jejích nojrúsnejžích podobách v lidech' jsou, že

cg

dostavu

jí velni brsy, už v dětství - žo takové chvíle, kdy ce ty po
city dostavují, jsou vždy nějďdym roscectís, odkud có jde

bud

ve shodě s celkovým risen toho, co ní lidé kolem ccbe ’ v;? otaví lí

ce prancnili

e

ndkreou e nyžlencho nínínu ve chatek, nebo co

3d.e instL11-tivn<ě r,roti tomuomu \7hln:šuje se ta.-u ccloživo^d ti
ché* e bekneené :;l'.-6.tclntví. !J;o joou. oV-tlcm d\"(; h^ní r,..&I.:.no:::ti,
nesl níníž jcou desítky kombinací těch možností« la nníe dívka,

i když ji okouzlovala novost prostředí, nulu volní nepřívětivé
pocity« Utleěovtlo ji to 1 nutilo ji. to l: novyslov^té otúzcc, pr
proě ae vyt-v^& tcl!:ová U!!lčló. pu.sti.r,a « Byl v ní stícnorý fil.vo-

dyuní.t třctí !)lecM cyěl^enku« ic

čich a. bylc v ní i
-J

^čír: ce stání pro cvc5a ot:-1

prvn! i eo lidé >olm oobc etaví •

^£ubi, co e hmoty ^^váfejí, to vřeclmo je

e! i nennositeol.nó o.

če.s jde

Ta

s okouzlu.jí-

vpr-eer-ee

ne„

otavuje ne, obltikP. se m^Č!lÍ a. oc.plcurvn:!, moje vy^^cha ck^> •
č!. :a tr-etís pi1.jdc č..:.s, kdy to n^aníitee.ln-6 c. umrtvující
v lidech e v liclzkých v-tvorech všechno pl'-erosta, je to tečy

c!tit nad tím betone jcl:o v
na, ne^nm, tlc je to

ts.eyj

před bouřkQU5 3ok ce to ctě

pferootc to v ^hroznoou, vybuct1uct1ující,

vra.Edíci věo e. tím sa to vyčeeyá,

£mu:ví,

tt::"05llvě ut..hne!
*

A ted pfic^h.tíz! na tvvář tó div1.7 potll.^tf úmněv. To je ten

okom!Bk 1 u kt^oréh.o po.k ta
ve

frooa u nebo!^^, ^^m&ho kcit!čkl.t

^avém do^oé ncjd.t!lo cct^rvnvá. ťamiv nad

Tolcovó.

oodlíje 0:.C t^tmkrút ^’nutila-ten únaev, sotv!l ^clovit^alm nndťn
Q. (

je, že nýsd. olovy, ne jejími, to třeba shlrcaait - že lióoký

důmysl, ta jeho část, bolící v hmotných jednotkách, v dácilnicdách, přetvářecích, proměřujících dánírcch, která uclruteuncny
vyzývají dravou vili k dhluím a neváli achatdámo dá-dá, vytvíjdo

konec konců jen to, co všechny bnctná stavby prodání v nic g
co v nie prodání i dravou, zásilaickou, čůmycla.- ozbrojenou

v£u.i v lidech.
chdávadá ie dívku neudála & nemehle zastihnout tuhle stsnílivou naději v jejím chchlu, poněvadž dá ncsnohls jnítu dávno

přečíst licrhoyovu chlrdáchrdá ani rúzn-ú Články v novinách a Vý-

běhoch o ničivých. př^/ch i ne;1f:^í.rcych u

účincích dáto-

nov,Jch výbuc..'ill n, ldol:ý ore^.a-t.1U.O, jcl: jcem ai to e;hl. pf-o-

cist já, zlsthlc to v ní trčet nz isístč, zůstal v ní obtížný

pocit na.doJe 1 ncroolu.titelně nadfje, kterouvu chtěl& ^dáehout.

A neuho^a. již« Poněvadž nnotal ok^dálk K. obreza. Vňe^^o tu
bylo dál« vzduch» beton, oblaka v hop-tí s divnými ssyhlez&oml

té* dívky« Ale přišel dždeSek• Zády k dám kráčel k vnučce, are-

clltl ^^^b^arzy •

tucy šlapat. Zs.

bdáe u nic. a o!:o-

^roJ.ou., ^ráčastnou lemkavostí ji ^^d ve^tó kolan

člcvw:

jdouc! nevidoucí, ubazpečnrzy, Wroi-snocy osídlenec ^^na.ty. Jde
tváří k trikcloře. lo je pro něho ubezpečující polil cd. dát ku

sem vlaoti, mít ocoovč^daný po^l rn vlasti» lichotivč
doj^^mí, W}pá^vnjící oyěla^ni.

Sonto strýc v:ech otrý'ci joo tedy bili, Je to jclcási cl^ll.áchol^c! v

3íc! se nern
^
*

obrs.se, ^kus o tumlč^en! té dširá p-.mtoty, proot^irc-

dsloko Rlcl.mo obbro-: - cle to všcc^so tu e-lctb.V8

Dědo^OTi, nt Je
^ttukoet tó dívky

mi^M»

o oobě jakkoli oebejictý • noímří so
ob^^u tímto <^chen atuden.Sho opti-
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V

dopise o tan dívko po dlouhých letech pxňe cávhrecnú

úloovac
!Eohl m;; Oozpednč vo{l!.t po t!ilicích !T.tsta, vVC1.">0vat m!.,
ke.a bych rnohle. 1:lopi^^uí clrtet ně zs ^ru1..-u a víct,
kde $0 h;UůC. eata, abych pod ně navbčhlo.. Alo ^’nědl
^hrd.n!.t Mctn^^
mých pocitů« ro^^rj a r;wLJ.eiiek,
Jako nic 2 to!lo tulí nnamohl vyvvyvlot. A dnes cl 1 br:.ti-íčl:u, my-sllím, fa:, tehdy ten T!OC-it byl pc-ci tar.: ahody oo Civo-ten llu! a !'.i'V"tta. pecitm r,.-,íru e. přijetí.
la pm.Gtintlc byla l::cla:-J.,. te:l stříbřitý pi^"Ucll v ov3t1uší •ti r.ewehnů znrv^eni lid&, cbeb.úzejíc! 12 konvi^cemi
vody nopřttrná polítlro up_^^ti-ed ppu.zt^^r • ten
ey> útlý keř tady vedle rrne, to voo^clmo mi to
je. by t^i teké rozum!ě,
t^u ro^zumíiJ.
Lidé 1 zbsven.i a:Oy, ^^voati, nt1rrilnick6 vlle ••• »

z

r..m. 00

kožko - nobo d!sa 00 bude psát - vypadla

e

vyčerpaných,

ú^^eh^ b1eeyo!l prstů. IQ.a.ve. jí dlcolu, spodlnula bezvlldně
tul

G^pwlkan amíamí-ené^ poatenev.; lidoké b:,-t.octi.

lok-ti.
J.

m:; jí čteno pies je<dzlo &e schroul^enýcll

ool)is,

r,^m:.ey

rrakou. obetřovate^lky dopiz od alcpeho b....-stříčl:e., kterJ nepřečetla,
ná kta.-ý ne jen do

těšiln,

ia ci. joj piw-te. Jon ně

kolik mio vět:

a> noM^a tady vy^ehá^w nor..rcy- jen je^dnou r-.a
týden.
Sttčal vy^^zet č.^enik, ^-^^e se Lo

Ica

•

CtCoottent. m.^ouho mi nepI-^-odčí^ai. nic
potc^ýÍcTOo^ V úvo^^ko
č;iklo, p^^Xt
•^tetaencht člavčktl
^^^v^ána, bylo Jen
^třeba vy^^t t ni 00 po^^^00 : p^^rachu.. cpi^ni o
ve^lik"i--ch ^bada^teld • .b.--teí"'Í n,,12šim e^ró&&D
QVelé E&brcně, kt^ttři víeh opadli
na poli slávy^ ^vyrůa^^i ^noví te^chnini^ lttei'-í
lidský
k
víte^^^ta^^"
^Ano 1 BG!í^^»
Ut.
4'^8Gr%l oe, !o ^svčt
Jg
t dlo Vi^clm, ĚG Jor...-tě ^fjJÍ hrd!

10

n tvcřiví
tí**etí orrů.ky hucc nf:.lt.\oZit- Vj-uZito a co chybí Aíics nn L1nožctví .u.ca a
na jcjicil ^...icl:S ^aí..lo, ruda ^^.'Gicno dckcziicjhím
V'/nii^tiza Vooeh výslechů bácVní^ ke ktudárn vfW;.u ^t1cln
^^^clitost-« Eonusíi.i oe :::^^.ckcvr:.t,
:;or:tro_,
J o oi 1,I!.po., nez kc::y diJ.ve, neOct vidím, 't:c jcccm c;:-elu
oo
hrdidl:::m$m
neboj o7c:J. nutír;2-ra0 • ••..: ••••

cdr{;€:m

A tcl: dlů..ee^
/Če.r-,1au 1?51/

N Ě C O

PRO
IL I Z Z I
• •• Y-duch 1 učruč.n,ý ^^luvi^ní.kem»

no\^^^ vndocb..

.J er f (;

n •ob.i nso n

to ^pro tebe nic

Co VÍC

Jcia a téd a t^w

jcrn

ray^nliš, fo

^Mkat?

jí

- no £of přť:vě ty my t^ek1 u n6s

to b^liká. aJak ĚG

killnnd^ ten.

^uoek^onclu"• ío chci vidl:t,

co
chce liti

na to

kolm,

ně-^ČCllll? V^čorn

oo aei ten.

a vtnnw. S^rind už a tím p!oo-

oe 300

u! ji to p_taalo. co ty

k

IJo-

to ^^oujo? "ITO

DG

toohlo stoj! m to lit^« A VÍmíú to^ :^&nje v

rudo

^taková^

-^^čea? v^ooku už to rozsvítili*. Kou-

otočit

kejt a^ý fímu lnSjek .

pol--ád

už

nn tnW"1. TMm ^émoo, p^rim

teto, ukd

^tano,

Je

nio jcic. a ted to

tohlo. Já jí to

budU mít do

ao^to b?O

kdyl 51

Nejezdi

LDirmně

Já

ts

teto? 7)o^nad ao,
ni a pova2:t co si eyalíu,

^eelý vc^oor jen o

I.lo jú ci

to

cámcám fi< ^^^Ae ^^^dod jncm jí poii'Ld íd:lcdls

v^^^mě

toc jeutib r^tnid^čla

to

i1

I i_

tul".; ^akAa nLoo

jnk

^iovýho vidět! Jon ei to p^fedz^tev. Ltojío t.c.:t ze. .rn..J.tm

.mocid. nétoi a (ic_,:tou.. b-ifat

v příznaku, • 1:td:t plnn.o, bylo

n;co pi;:1n6ttt doomu, t&l: kde cc za.oto.Vit? U ná;:; u Crocl-

0:100

r^^& je to nejj^^raaměí. ^ojde oe OGJJ. pdlty v 1>ř-íz.r;S:ít vy-

jGde oc emr,..e,.látoreri eno.horo do pprvního, tza. je
věcí,

he^^ e*c,ur;to

Irchýhb, do třetího. V těch čtyřech patrech už so něco

go

najde. A já j-e tom vž&chny ty lidi vdádá, poněvadž, to vdá,
do děstděsttýho :pat...-a m:bo nn eti-co.tut *

s ě.iletk^m3n. 'mě pi'-..e-ee

Já msía být pěkně při ruce, dole, zdlroznxkům co muní vyhovět.

~c:.k tom stojm e. p:Hjde stm."§ iimz,ilip^ V5cl: ho
Ia"U.

tk^r, na? Irrzliin.u má obro-inou.

njí, ze ,je ...tl v .c.. . . stt:.

chat.

Ědá

co,

tou

zvottI •

né. sIro^it

Sídli je,

Choe.!0 k nt

!';e, to sc mu nací ne
Ictevýbo kon-

posJ..cdr-x

Itcl, sJ.e’b>ůh,ví

e rH.-tCBS to w.ooc

ce..» rns^^ol- řředstc.v

.
s.si Ir9 z

& crž:;Í

z..W>u.

W^dí 1s tfr.i
ne teeado tc.cymý

r.czr^^ní vlasy.
’na-ztl, dle, co ty

ř!kái-1 'vně oe ^libí, jak to a tou' ^^JjDou d^^^A vydrčet. Wy

^oca

o. j^akcu! A ^e to jen

u. Cro^^^dá
' •

.

o blok d^omů

.. .

.

. :

’

’

1

se ^dá„ !ro je u mu& ^chlap. Ale nne-

m oplfitku za. tc, 00 r-rc rm.5 udoIr.l,

to jen

m.yul1a

.

ncř^ikt1m to, še bych chtěl ’^^^dQt :eko vděěcy ^^^ee z nod^člm
ukoly. VO.bec ne, teto» Irontě se tni to líb!. Tak
3írl a

,

■

.

tsm

tedo !;to-

s1 to 1^^^, to ň.G, liletky 1 to ^en l.et!, mýdlo,

h-teteny

.

-_ mudá•

se

•
tJI ,ořúd přidávat,

)

^mí me to :t’0^^t,

aby zas ten bručoun OIren nepřijel a neříkdli

J^w, sbol! se

oválet, z.'bož! mud Ilik&rtt

To b^yoh rád Vědtil, ^kd;y mě si

^'Tt^^eno
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něQo lepffího^

lak to tes rovnán a přijde íturphy. Kdyby Sel dceři jxro kolečko
vá ^^'r-1.e nebo

:.r,.:>

^frovku

nic no.chce ode raš koupit.

do

A

k^krár.lu. vň^vcl:y oo ^^tuvi, i k^7-i:.

Vtdycky I-^íká:

JL":le, ty jai ri chlapík. Jel tu toprv rok e už tč di;J.i

ó.o pi-ÍZ'7\7-l14l k aile^t.káoj to za ně<m v;dá.
Sohle si co říká už dva roky, pořád totéž, clc co, když ee
mu to líbí, proč, by ta neříkal! Hcbo sa&e říkát

Sakový chlapy já aáa ”ádí Když chce prodávat žiletky, pro

dává žiletky, o. no konzervovaný brusinky. So už sa něco dydá!
Lcvch tech,. kdo nu říkal, že chci prodávat srovná, žiloti:y,

elo. co^ jeztli s:t to^ r^iclí, jo to v pořádku^ oobo ne, teto?
Člověk ci má vážit tho, kdo k nlmu má úetu. ;,1e v tG!l .:.aveoC!,.t
.co o rěk. mlavím, to bylo srovná asi tok tři modele, nes jscie se

pn.-k jeli nr.1. to podávat, tnk v ten nt:..večer !^^a:y přijde c^elý jo
ko sareloný, 90-^r,ne klo^^k tro^^ s tcli1., jeko by ci .joi:;tč

^c-.o rozr-yaoij a

povídá:

Jit:o, schx-a.. ne e.vn

,

ty rJ.etky butleii ^^-=;et ne^^t rn e^>

rostl ji^^a.

lo .víš, jen joa: na ně.J ($U.ota].
Jíke, chlcpee, já .Jsen v tca po uži, oue!c mi e tý

pec.^el.

Po&-bn.l ae tam md čelen, co !iiU

spod

Uo^^x už kolií^y

vls.sy, e. j:e.ko’ by co r..u do nč.-čeho noehtčlo. Jen s tío van,

mus

nl:>CO neklape?

OOblilim. se, hle^dám povídá

*
prc.vt,

Ud^ól.áě to ill"O ^r:m.ě? A

r:.le vidím, že ty .Jel ten
nic nci"'Cl..--ooň?

•• Ven s ^tím, mně.Ju oe už. A :ccu ja.ko by ty pihy' jetjtě víc

Vycintt^plly li tókůle.

el, touž nóco

s1. tGn c^terf

musel prov^vétrt

Jtmo. on co.oe, ty ur-^ě x-!d:l.t onto?

go

-

st

._

'<

So Víl, co j.nom mu na to

Ěiupb.y , to o

t

noc plkn.ýkn.ý min^Gní n^dlto 'f -hic.iit nu'to ! Jcem sn.sd nčjci:os tu ch^VÍ1- :na .$v(..;...t:, ?lG7 Xiobo nu!31nu!31 sund kola.- nebe peřinku a chrnstitko

na InlrCG’; luž on tino-d na to, že ne, že si vůbec nemyslel, žo
t

bych to neuměl, ale je to taková věc - on dám to neumit iro
pána I Irochu to so mnou trhlo, to víí* Ale m druhou etronu,
vldy. jce::: si u.ž ^oo-zcjezdil, co ne- strcj aa l^Darry přcotlhcvhl

ťlo Gh.ia a od^vezl s hobou toho &vyho filtci!u - momohl hl, rncm
už nĎco novějšího? Byln to &>^brá.

t to ce zn.n ^nusí nechat 1

cle už mě to vlMtnč tOy trochu mu^hlo^ poi-ád tsn. nor,.ýž tnoho::ctr před :n.o.sm, :::,ol'áe2 ta

lomhlrádá ep„jka - měj ty punc,

otl dJ lk.rtci:u jeJ;tě přcd rol:e=. dával i laoeby! :s1:: jsem z1:rátko.
na ty XIrrchyho řeči snbrhl a povídán zzu tuž rovnou ben okolků •

a nepřužauju. k nosní ruku: rsne žíurpby, jestli jste si koupil
hlucebckeora, :Iste oúj! Ale kde-puž, teto? Kdorcl ?h.t...-pby a -tuádo-

ool:era.! J:Já.T?l ho

oo iz tou ^ou ^-r:1^1.noo._.

jo to ^chl.np,

Jen o blok domů vedle Crouž^oodu, představ* cl to! Alo v tomhle

j?en. ho plo^^hl.

Uhodl, ale, pt^ n.n nebi -

kou;,,U, to

l!to - pi-cd.stav :d,

tro^cha mi ho v tý ch^vili byl.o

od ^»^st"J" Ebcsi^ka ojotý11.o Poontio.ch e ^devěts.čtyřidátýho ^^ut

Pane líurpbyr, proč joto se nepřisel neptat, povídám. rsi. Ctudebužer,
to je vosidl.o!
^seu.toč a ^^e se tlrbo

Já v^, Jime, p^d&í mi

e.i\'llě

ěelon. Y.dyl

no-va po

pprvá h:api^e &1to, p^oddá, ^&e

oo ^1^^» Al.o o to o.ni. ttok neJjho»
A Etuio ch^dli rdlčel. To
e

,"iS^

mé to t^^ho skl^emo.o« ?ont^^

• devétučtyřicátýho- To

13.ě v

nw:do

Uvid!. dl© co^ i,!^"é09 M

M^^ cht!t'v {cbych OU to Ot}-

vczl j ekonom od Kossierkn k n^t;mu do

^eníoo,
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takový

není., s: to-

-1^eho ^pan!, ld.zdc9

1 n^tcrý

^ow

ho bu^^Jlct.

V5ru.: ji zn(ís, chodť v^VcJcy v unt^ecn ^&et let za r1Óůou. a.lo

;,ci--ld oe

jako by ji nic ^^^nio ro^aket9

nilc

c. jejic.. ř:cty - to nie

být nnohctú ^holt:n. kelil: rtt,nlíi^
eyn do t?ho

fu> jí je? E.I^i.núct? lt.Ocy, ^díky, teto. nie

WJ’po.ň

aávut t^olik

ne. Co^& VidíiJ kniola:n

oč pak^aku c ^Ch.rantíako m.. ě^^^? Oni jssou tod&a tři, povolni

jion ni, tak to so tet liona. vo^do« Jestli mě Pontiae vdochojr
zaje n oo

nectnanti ,

to boA....nU rn.-trte, 3e to vevniti

koztol. 1}1.rmn. oo vejda. tak Vé.'l s

měao

ZakdiJ. jiera to, povidá, e.

z^^'ch ti1. ote

M^urp...-rn.

^mil, to .jttJ,o na

Co t^M ii!:úB, Ji.ne?

no

ni ^oon oC-k&Oho r--:aa. tebe^

a

IDezlob ne r..n mě, cJ.o ji b,jch oc

v livotč nic

za

^mna

G^lčl ř^ř!kn n Lizeie

něco ^doprát. aby něco poxáó-

chd. ji

cyh.o vi&ila. Co

^&ta

to ^2838 z

oo ťj,vota? ^^ě j^s:no so v--c:.no’1.21. i"/P t:nrakí-

jich bylo p0 QóGtě doset,

cr-Jícll,

vy^sioli ni, 3sk nás u^^^ont^ ^pak J. V'!/ tadyby u ^^^'""cJOodů.

ji-on ho

Zh-rá.-tka

^naviděl n aki.^tan Jow poiťid

!rek ai teda

ne^chá.T)Q]., kom s

^mo

jak vy rd. to v!^^by ř^akte,

Se

ton, ktlo ^^nává niletky

a ^neprodvá

Je

to ^tok? U^smál se a upovídá t

Je to

J^o, j^onž,e^

to ^ví.o.

d^äudta Vy te&l akhoto no^om S et •

IJ.o ji bo

nacbcote oo nl^rai ^chlubit Ito ve ^avýdl
tak jste ni.

A

t8d

t9 Fak«^^™»Jc

a žo ;3á

Pi-e^w

by-vl m1

už

zabývá

Vědčl ji(D

^neumíte i'iídit9
to to?

m to.

S^oz.un, ^kDa se poá^to 1

ml»

to ^hned, J^J.mo. docelý ^mr/if--11 C. ^oohl m1 to'Y^ovou

p±°'O!l ^pult m

inu^:::!r» to sO?()lu p_TO IJ.c^zil
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15

udělat, lile na světu nevlü. 1s.» kde sa chlý ělvot byla? ivhlrút

jí ta.i ^x"Gl.a s-nDt?."ú. A I:</ty

v ^^^- ^tóaou v lic.c tbJtuo::;,

s.t

DL.o-o vidí.^

ni

rozběh do světu,

ra6 hlwd na oo-M^i

iie jako její táta.

3oan d., snac. oe d tu n^oroi:.S)1.&že. Ale kum

P.ro^^,

to vlew>Jtn+'.b a tm jOho i'Ontiecom .!"ta,.'l,"'ít^tíme to e něho poi'--úd

!-^^o„ Jgí

ncEJ.o ven. U-i'i doct. toto!

ci.l.o noullej

zc mně mazlíčka, .neaéa to rád* Koneční to tss dálí do pořádku,
už

to

tohle otojí s to

^.nu.je

si t::.da "~;br-...J.i

nthl p-ř-on to ^£o

.

W-x:-ůst# a zoZhl mi

kat,

no

^^cta. ^dyš oo nooo ;loo-

a ^kdyi v tm ^h.N3o

too orr.rt-1.a za «ztraoo^eyho

co

ta

k^out.oj

cehl.^'. 2o ni

to j^80U ^4^ohn1 svodoví,
ttrn G^tSl, s :1$3^^ch ros^..l
•

Slur'phy

co ta,. Lt!ro. pI'"O.d

to

tara pf^^^mivat.

Já

už ^nevQdhl•. co

ři-

tcl-..-y n&kd.o pf-1.tiol ^^l jaon bnlit, podávat,
poíťid v..ie. J^enom tu c.

poti^& ví^fel^

p^orlM:

I já to vědčl še to sa

nat^točil. bhla?^^ a

k^ě jean se na

už3

aj, 21 sn^t!:m ^^lal

p^od!^val. c 21e21c son,

ěe ne 3o-a.e. L.& ota

lli!bo že

oy

to 21 to
to^ „ ^nebo

®

to

tipo.tně spoatei.

do

vedlo

A

je

to t>,
21c ^^ly^ool?

u v í^^a,.hlu a ve Wi^hlttu Falle
lla

pc

jo

m něconěco ^^hlo,

zvadl

J^ioo, p^ov!dá, cožpak tyo o

V9

^ta=,

^pe.rt.-u -

^ná.o v Col^raftť?

to jo v poro^M, hle vědět tli

je.k on

U^zd.o
být

£o b:,

ji chtól ťdvOot do

hle

I

ppro 21^1.

too ho ioole vidčtl chlý bjl 11a

dát

nt-oo nollo

jm

oovat. n

de.

AUJ.ltU1d-,

o^lmtl. AÍ nico o hl^mdť

Až

v Do^o City,
21 ^^!

Vi.^d:ímca J^W^ poj^edomo ^tm.

16

16

io viu» co já na to! -^op/ína, pane líurphy, tam. CO Joclo»

l:ť!::bya,,o tr=:1 ten Loo::ir2kův T.'ontioc ^t3!il1 ^^čit r

tri

ano. i^-íkó.tG? ru^£ joca 61 na to o. on povidé.i
Jl v;;dt'.l, 80 to 00 ^ou. P--0 Lizzlij ud^^
*

a£

nf:eo vtčí,

nic -so Uvota

lo ví5t íinna» ta haod pek vDBor:

’

tel dnes jámo? K Eubnaovi nejdu, ty Jeho Hlaoo J'ilhc3£3G61ccr.

nosekroýí ptrdcluž oni tango «
.elc já Ji ten vei:;cr ^aů nepooiou^chal, naö to bylo j c-^Qno
^kam mě

joz^tll ^todrJ;;<d^

A popoví^dámjí:

tri ^nefu:lo Jedo
*

pey ct d J^clano

Z:^..coi1t1la :tlé daniiivit»

ut to;>!.-V o

e.

DBJ:na neť!..^t

oo m

sá^zky Div^^

r.1.

o

n<3cpo?:lédsli• A jú ci. myslel: No 5crítl.i Liznio ^eky t^ele dču.ó.

chucláEomí Nnrphyssa, tek ho to pěkuž namíchne, kdyä on co tm

čiv n^^^zbročel, Jek Jí cnttl

u

udoSlat ^^nat-» .lle já už

ifl.i. roZJm. l:cyž ř^1^ 80 keyt ekche.i ^^^vct

DB CO en^n,

p:rodB^VŠCS žžUetlcytlcy a no k^^w4

ťlú ^COd

ty jej! ^řoč1 ^noro-^^80l$', VJdsl Jom, co £Oto k^ž .\^2CC

J!

to

J^cm, sé ^DSkonec ctujáě pojato« A ^^ec

a vi:dsl

mi ni..^61lC^

.oo

pužfót
pokoje JL';lC? Co ^tom? ^^d

De5 ni s

^ten to

pro ^mne

*
nie^naní
!řek

^noo:t.

já J! vž^^^ na to, Joo-tli 61 my^^.51 č.e to r.?.'O tebo

tak noj^mí. A 3o1a. A toě to ^bud.a mít clo

ne t^clili.

Co

ts

si

o mí

n ^ona ^^slo. VyJ^A ; .

:11voč mí to dOlá?
v tten ^dan u! v pět

G tovCtučtJřiiootýbO oo to

3o to
n.i, to

3óm

Vč^sl posle

-

wcta

vr::c.

^mno« __ ’f -

^^l^mt» A ipo1:.

dol4, na! 80 p^^ede pf"Od tu ^rovifude oo ^nácl
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to v ^cblemíči ^w!it^

r^ect ctát. ,'.^dtko v pz-t j:r:mo vJel.1. fóurpby se nu to
pí'1.na^slo. Dolíky jí.^clo. a ani

vs--pain£^éil jcho ůo ko;::;tolu.

OEEi dek, pohovení jcoc níli přecpat venku. Vřek to vdá, co toho
tu -.rejdo od hoverových.oní už dvu, tři dny napřed. £ hotelem

oe nedalo počítat.
Jíme, povídá mi tím írvýn hlřekm Katy, už jste spal někdy
venku?

Když ní ten cprostěk Jireni, eo hlídá Lorencovy sady’, uspal
ho půl hodiny r^vým uphorcutaa, povídám jí, tuk to bylo naposled.
Hihňala o© tom, cle já už turova! níinu, aby uo v ten ranním

vzduchu iníiřáic, pohod jsa.- říkal, lilnao, pce»B jim o tím, to
dejte tamhle, to ambic, sloho the, jsem. dělal kapitána a vo tři
Čtvrti ho Šest jsme doopravdy už vyjeli. «urpdy povídá«

to, vesní má jediný poklady, tok vdá, jěk to sáS dálsti

A ld.zzli to

v kchtcích-. b-yle. ^00:láí OOjHtá C. VWžtť ,

teto, ^mas. al.ey v očích. fu pr."V.5 nedQ.nía v jejich. Mře. Llo D.tnnn.,
ta ne. 2a tggs hopsla, jeko kdyby to byl její vlastní třiatřl-

cátý Cadillac. Mho ji. 26GÍ ji.. co ^nikoho noníli, a co níč! mfS,OC

lieí 1 to Ji vú.bec najde IJOO noo. Katy jí povidút
Di^...nno, nechcete jeblko?

rovnll011 l: puseho. Id^noo.

A 's^l^ře ,S! ho ^^hle pr"Gs

uhnil n ^^voo. a pcPoVidá Jí c věkovým ^holá<dl.S-a ření^^:

Jo.hl^ jlo. o.ž po večeri,
jí^&da to bylo.

So

ch na víetí^y ty

e.. po

o. studc^^^^ n Do r;.oto o ^^ví co. L.^--tort

kterým ae

iw. mg

okodolibě uch^^^... f.e bych

Cdcole^dno to cac^lo.

t:8 byl

p0l1^ccJtO.» už ce noOe.lo Jot víc

A

ne

^^to Gatálo
*
Kii^^tby byly ^poltlo^ fidychy jaOGCt vylozl n řel to.

^obhlí^dnout» ře

do večera nebu^^dme ^ví^eáa do
48

jo^^^

z tó

byl Llli
jo

obl^ohe.

e

!"'.L!

k1cJ'rl.(rina> jel dílrwlÝ
to vfbydny dont

óa.en.

t:.'^"2SU 1 keyĚ je tn.ková

ii^^ kole.o, po\"ÍÓR n ^u.snivá oo.

C.

A vážmal, toto, jú ae toky podíval o. by bory byly vlastně

božci aež v prospektech» 2o nikde narasaaluje
*
^3 boalo o. jeli _j!:.r.Jj

vídání mu, co ni ^^01»

toho zeod

ul^mzuju

že

Mo pal: oo to

mů

a

je rn to óo-ct LonJ., když je tcl: 1:růr.n.€•

.t. i!im.-tcy- se poeíva.l nn hozUŽi, Li^.io il!l. ttUrplý...lO - vidil je.cm
je v z..^^'U - nic rn to ;.lci!'Íl;eli> jun n.g r.:n uooo díva'1:ll o. rll.Le-

li* Esty kouunla čc&Glá&i a ±.inxm pořád říkala«
UŽ

zol^tá^s?

A pek už j^sne oni

M

to cO!lll jO>.:itZ; jeze.it df-1?

1.1:8:.'iolll.i. ^fo.lo oo jen sjet s:o ciloiee*

2o UŽ jsme ýsUŽ takž krokem projeli Panhandle & byli jsme na již
ním svate: hor a všichni říkali, í;e po dvou mílích o tejní přijde
Z(l.

1-ř-e^hou.pll jsmeo to pi-oa

l:te..^ c-.:e

l:ovch ala.^tinu, cle kde

or-..át? t^^^ p^ovídá^

malOe dčvčata neemalof v ^M:řo a cot.!i ct ustel^eno ^^ale,

Jiao, co toxi díká-li
Hká^ool na kbla pod<^^ ti-ávy. kde už ale aedolo
11a.!. Be^^li jmee stej;\llě.t ^^allly ce

bodnu

^ohni n bylo jieb

*tcko-

o^^bybo pol^^^dn od rma na východ n na Stápad9 že ae

v-;ho

to ^^alo 1ch1.idna.tt
*
Eolik nebo

u

hvě^^^ j:J.001 ^taky 00

liv

nolioolli
upovídá m1

a

pi-es

Y:1..^by,

j^mia

co j^ca k^anu kcy

že se m1

^^li

to ^^o^dnou

Uu^.rphy. po^^^ c. saSju ne. p^lrima f.'antiaca
malte, 00:01

j5te,.

jcte chtěly vidí to, co

jeto ^rd.kcy ^nev:tdčl,

Lizdl juto udě^l.al radoot, a vy rJ1 ^tady ^^ídáte
*

iUl.jo^&lcu

T9
bylo slyšet, tak z pěti set kroků, nevříužáaí trubky, do toho

hned suxofcciy, beUŽo, bubínky, murakasy, a než jsem to pocho
pil, vyskočila ‘Hrne. z auto, bouchla dvířky c. velí, ne ní:
Jíme, kde jsi?

řek jene šli oba k ní c hned ne ní vylezla Hneie a řety,
poněvndS ce stejní nedálo cpát. Unna ní chytla ne ruku a po-

■

vxdáx

So je nápad, vidíš to!

A ukázale ní rukou. byla tom dřevěná bouda, před boudou
parket, UŽ úplní plný, ne níj pálily reflektory a odtomtud šla
hudba. hle než ní odtáhla, tuž jesn ježte neklí hl paní UneÜ,

juž jí štěkaly slzy a jek tiskne Katy k sobe. ALůxrpby šel až
k ní, ale co ci povídali, to UŽ jsem neslyšel, penívudž Z&rsnn

byla celí čtivá•
řenjou sice ježto desetkrát húř než Ilřeoc lílhaomcnicos
u Hubena, povídá ní, hle aspch v tý pnetiní tady níco UŽijczao.

£o víš, Sinus. ře jo, parket tom byl, hudba tom byla, ale
tancovat ee stejně nedalo, poněvadž tolik podlahy nedovezli,
aby se tom všichni vešli. Dirne ní povídá:
J^oa' jsi tz.^už'" ře

jsi mohl vědět ^^d, že >km užne

t!.t.Tphy, tom ^de moc ^dlo slUŽníjžírn, poba^vení.
Jeri ml.č, p<ovíť.JS.::i

jí, !{J.lrrpl:y ví, co chco vidčt, a jú m:i to

chvílím. Xledá se neřád sedět při omrzlině a nevidět nic se zvíře.

fe.dy toho vid!m, ^l!Bkl!bln oe.
n1.v

&é

Ale to vi5^ j6. to s ni

r!ic

j::;a:n na ty jcjí i"Gči ne^.i. ře ::it:řkr. neutoče, .iak co Gil ctat'nt'? Ale

^když pnk při^šla noc e ^^d se splt ^^sio, pcnuVC"'^^

r-uzikanti dč^l.al.1 ^r8mus, bylo to čím
teto. Tolik

hor.:.-!. Jen si to přodr;tc.v,

nebe n nn ntB hvě^zdy, dele žád:l.} d^^, Scn

lidi a lidi a S12j1cb uutn e. ty ^obně, kt^^tíli ■^^aku ubylo. cle
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2.D
I>už-&d ^ch bylo ^ct' a

ne
oo im

(oni. i^^de nnek^^onči :ir.-í.ctzakí£ nebylo. jen

že tn

ty

že človtk lip poé!ÍVtJ.l. tak

ntkdo nčj^ský c^^ e ^nchor-e lnrtoby.

J^® by to už bylo houdolo, vid?

joen oo ze^^l a. naakakc o(S, že vlactnw

A jen ^k
r^;m-by m

^moc ee ::Li. to t--^r ^taky ^nol.íb:r. Al.o jo

k

a pf-od 1"1.'."L^a

to jen tak na

toho byla cbytla, no.

^aru.. raů:,

prn-:.vaak ta by .se

j!.. r^viťl/o jí:

Pbydcs.se GO podívat, co áSla Xíurpby, ne?

Co už

ů^CQS

tli

do trávy, frčal.e. tli ^lavu

se^& u

oo ala kbyš jcoa ' oo na tli p^oe.:!^a,
rr^-:mr:,1

j^am 31 po1ai1 o.

3dG

p^tl!lel.u kolen

mtá.

žo tumPl n.

item dertli,

nuž

m o!^lr.tlUti^

e. j^povídá

schoulí ae

3am rn

n<.'t!m,

tlis
tak eo ^tobo pi^co jen

^pod!^te
*

povíí^fo r:u na to, l.eds že by jm to byl nakG:do
A ten mi1 ee

n p ^ondá:

3 mta mpec};yt

V

to by byla ^^^t

s^pel. v autě ^vpředu^ j^m
tiakla Eaty k cobe, ^tok j^am oo

a to v!u/

k

la.^-;hy>. ?’^t^£

to u! !Kco vydá, jek

^nobe a v to ^ránu. jom

1. ve

a---oni.

GO M ^deku,

Juů jocm ni už .sehnal napakovat

retu jcl..--o užbyaky doran.^.. Co my^illU^ teto? ^£o by co s

lat, užp J%lě

k latec'^tvu. d.

^plno

u.tl!

^ráno

nakho ^moc vyi^coko

keyž
ji tm sa^t:ťm

oť^dět? to Zlě

.n-<00 ddo-

n

roz.Jf>m.,ný l.e^w. no. -trávě e. ko^lc:i:a oo ro^&o

e vM^ctmi

^porao^^tli^ tlio, co ey

t5^M.lo. i^^by u! m^h

^oní^tkm.1, nal l: ^tc=1

c ae^co,

^tok jo«:1_ ao ho ^hnod ptal. Joa^^^ak ^Mhc^n. ^^užto nč^kob.o 1 kdo
by tli V ta:n p^^ol • p0v.!^d.1m

Al.o on j cnan^:
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Ty jsi chlapík. Jiise. prokoušeš cet kari pctrebujeu
*
k. rozdával čej a pořád říkal«

^dlocek pro .:drttm 1

• dáleook pro

cvok ■r:;ro

te,

děti?

dle Lěk^a se čeoalea 1 ^^J. jsom

^IDek

kd;y:;x::!: j srno ne ttuk :m[.li, no

vdát ne

m•

dáts^
otl tóne

n.. wi::- nG!JZXneluVdl,;. Podání jí .uo e. ^ne pOVA-dá í
io jreo

ro.

někoooo vyh..'""cl&.

ěkrátkc. to všechno ehtěls, zkazit» ale to vít, já via» jek
na ni* V jedenáct to rdío přijít* dá pořád koukal nahoru. a cyclel

j 2^ a1: k

naboí-c

by to

byl.o lepiií.. ě^rpby je chlop, to

Se

je ;:t""a.vc.c., a. tou ^^zl^lnou ja

dr"rd. to se ^musí neobut, e.lc

ttem V9prulprulJ. takový ne^iččký a pohod rd pidne^dlo, ře ee jen tvdlí
tok vesele a že když pohod tu Mezil a Katy obskakuj o a něco jin

Sedání,

to jítl:o by mrll nto^en. Z čoho z^tnzh». no ř^ekni» teto?

ii^-eco -4 -to vypočítej.: • vš^ch— -i a.nes vypočítej i n t»rtr,«s.ť^:no to

tem. kdo to

roá ;:;.rem&iemt, nQ no?

je ho^Q?\Ý ch-1.a,p, c.lo nt'houe

by

rm ?>wp!"..y

j^cm r:i ^^lel,

to bylo 1ap&í» A

tok sertoe J)OÍ'ád r^uilld.ibr..;;.let kddybyy Ved^^

by Se

o.c;ic..2

žo kbyž vzlítou, tel:

na t^or'treseo a nic mi ^nooltfA w:Ait. Co nvs^l!š

joem

by hč k tom? Lidi kolem pok začali říkat«

qed uz. . ji jistě tanou z

A v.§:t^^± j^:Je

ni

‘

;z.&Ji nínto. ócll..'Ud lrj bylo n.oJV'íc vidrt.

p^ovioát

1%

^ona

na

&ity pil nobě.,

to nic. jen oe

e.ž mi to bylo k

no.lí^bilo^

c1lAt'.-ok. Jí ee to
co od

to

to ^n:1.1:do

^Lizzieuž

^pan! li^zcde

dimě us:aáJe a po!^. ui &-ž^a
e poví.^dtím Koty jo rnánin
žo ci e

n!

d^tl.ám le^cruni, tel:

a upovídá Jd.e div že j^^k ne.

_
A® so v&:1 na

.

uvi^díme^

.

n^^M?

9

m5 no-
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Ale k

Lina.11 oouž novrátil.c, (cle ce do beim, t^
d. vyhlí^dll. • r.e rm £ nLl.10 na to

dopř^-edu na. to dávr.ěí, co ;j

bu^&rw dive.t. Al rt prišlo becibn, co j^ocm to provedl, kdy£ jaan

vidr:l tu .t^^^ho L1nrt:S.. •

d1v.nč nnpř^jo rl.lku d.opl^edu

ch dáty, hle l:0o te. už bylei Lidi už si ciz^M t_nío^^ e vy^^
^.io to

tom v tom včom el^dáře. n před tou pnet^^, co le^hlc
pod tfo no^om - tolik jsom ho ^ěkCy nrjodáou nenídčl -

před

vypadalo to — vdá, toto» to ai vlastní vůboc naníSoš představit*
2u a tom bouchl ježic někdo dvířby u autu a to eebou lidi vzdychy

J^inak, bjlo ticho. Jan

trhli. Ale

n paii:et pi'Gd

n:e.

co ae

^lo ^'žet. !ťa beodá

ttom v noci '^m^eovnio, ta ta::i nitála bez

lid!. A v-looc C^^^ oo podívat bylo vll.cntn5 divnjil!

arum

do#catt,

1:c.'8 to ^miilo rn chvíli bou^^out. Vze.du tzyly vuc!., co tf.:o lidi
cheli • _

• n:rwkde s^tany^ ro::.h!í::.h!íee.né deky, plccnovcnovy od koruJ^crv,

ten.

s prázdn$ra l.ilSGt1 podl^^. Věci, 1:tl1ea kterýeh tm ^^do

nebila Vpředu v tó pusttinč
Ale v^mdu,

Č^eknl lidi, k^yž tem b;;-ly ty jajlch vtid..

by

d. tnk r.zyslel: • deko by to bylo už bco^^o. Ale_ neohni

^Zese

js-0m ci to
300

nic nec^ekel, jen. to bou.c.tomnix.

rro so.be, ponevo.vatlž

^tam tak sedě1e. na

ctaj:iě oo

k^^ak ^dál,

v dlon:Cdl. c
po_Md jen okololo

kolem, co ^maj! i^^kó m eobo^ a

I4tr:1e a povídá jíi

^^tell to už nakáe,

jcooi ty ^^na, nie ^^olc

oo na \o n:11rdo nedivni, Idz.de.

llěkde moc

vy^eoko bylo niybet to

f^^esek^ pak už

po r.ich QOlQOlhy., S^ví^Q ^^^rn: Tak co9

nic víc.

^po.ne L^^^1 t&i to ubáni tro^m l!p nei Koscitler^lruv Pontl6ct
ie
/Ale

^&0 by

sem d^reů, ;,^ov!cl&. mi nn to„

eo jen

na Idz.,.11. Já ti

mni.

teto, dojem,

£ n! chtčl vyždínat, ^aby cu i^ln, jakou j! tím
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Výletem. udělal radost. Katy už saně seděla eámě u nohou, ale
už .jsem &e jí ne^c:n6.l, jednou mi ten p^algd na Lizni stačil.
Vžóyt to

te."1

Ze ji i:ž

.nikOy

px^dtím v

ani

k

té

c^.hTÍll vypn^alo • je.k-o

1:ně

scbě ncpri

by

Ei :ryelel61

tru.7 Y:"sc!tlo v l:rku.^

zvU.5t mi bylo divrtJ, když .jBam se tam podiv-al dczndu na ty

věci. lsho^ by to bylo lepš!, to ti tedy i-eb:!u.u» Ne, kdepak,

teto, ralC u; rd nedt1v'3j. :--M.;ei .jo-G.:. .jen, jnztli

mi

p?-0:ra..díú,

co ß tou Dianou, ty .ji snáš dlouho. ?ak ti najednou spustil

jeden

Ji'.

těch muzi^natů, e-o t&1. v Lec.i hrál.i, Spustil na trubku.

jado-náet. Lidi ae ohlídli. rr^Adv oc ze.s^mál,

lo bylo z.a

někdo jen mlč:::.el. A to.n muzikant rsám se aai n^^hl udržet
jek liťli poplal'il I p-o:tě:ve.d! mu to ru:jedno:A p^skcěilot .jé;Stě

a ze^ale. plli<:at

co toho iouž! a konec. Diana s$ tf";.l:y
to bylo něco r,ro ni; když

4^kams.i

S.$

i"U--

něk^omu nBCO nepovodlo^ .Dinně

by 20 bylo nojvío líbilo, kdyby to bylo ?áělo baucbncut a r;e.r

nevykoupalo. í-y <^dFi.Vy lidí ta
*s

a ted ^^edn&.l nic^ to

by

bylo

něco pro mi. 1-'1iurphyho rodinr.kU natím fot^^micval jcaoa Ji', těch,

eo .jich tsm chodilo několik pod&l tf. .řaQ - Yidíž, tedy to ^mám,

podveJ no. Vypadám aluěně, ne? Kdyf .jam viděl, že je bere,

teik .jaem gi stoupl bl!!.
Abrzte :::iU ^^tku^ le jsto to viděli, povíQÍ toto^grd.

fo :.sta mw. ul pooČk&tt e.ž vám to tru=ti rozsvitu:!, poví
dám nu. ale SMl.-pr-.-al ei odrtetm. a apě^^al dal. io d n&co vydalo,
j'1stll si ohrávby koupili Ycic^mi, co je tamu ^na.1
*

Vtelí.; L1.&di»

CQ temu říkášě? Usmísmívá se, ale apí.f jako tak^á ::ito:ra! ^pQXlÍ
že .je a jejím

key!i .jí

konec, ne! .ja

ko na Výletě. Dtnna se tam t^aky mohla při.plést, byl by to

o^llnmek J3A p^ítku^ ale schv^llně r,ečla, dívala ao

n&

^nru;, tale

neila., Ko a pak - bylo áp^l.ey besvětU, Utlill mi VJbrnt den pak st to trm svedlo, trochu ji:lde, nc?; .jsem čoknl- A 2aoal!•
bod.nt

oa^:iitl.

triedr

tačls

t!miol'..f-c.jno
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!&ty.

znaota.lu

cg

do io-

L4
a nikdo j^ý se 110:ohl dÍvnt. Taktový sloup, a.1.vn6 bílý j&-

l:o páre s koniem^ e n..filiot--o re to !,ozle2.1ol jeko když se tlut:e .

do kolíu, kta..-j v stáni ncre.nil

^kilinen. -A pak teprve po.k te^prv^

ll!l.

jak ’bych ti to řGkl. He ton pohled, to už

r::J.e to stceunr.ní•

Jek o kdyby to člo e. chodidel do mozl.i!. U^z • ě^řcanú ln:.rvc,

n-rt:.-

venci, iilw.vout - v^Jiru:. pouíval js^ se dolů^ :ieetli to tam pod.

noh^s. mám joOítě tak, jo.k to bylo. Být pfi tom nohoJ;o, to tecly je

jisto nni lf\ps!. rro, silné to moc nabylo, cle jol-:o by ti tekovou.
tsekou^pilku prctábli
El

v5^&

kos^i od pat éo ňhlav-y, jednou. tem

jtdnou stpátky. !i^urphy pov!M.,

i:!'o ti řeknu., Jitle„
J.le víc tc ncřekl» Ke.ty v té chv^l byla. už na nohou a ul::a-

zovu.ls&
Sáti, tnti, vidíč tu r.llovoul
A řinnna ni př-etek^ovola si^w:ni přeo koleeno., pon&vaái Jek tom
tek eeděle.jednou sačťll. šekový di^vn$, sspono^náhlf ^vánGk n cveel
jí je. !Jozt lidí najednou cekalo

tíhot ^nitky ke svt,m

t;.

au.^tfun,

ponr.vad! chtč.li uJot„ než zeze bu.do vl"tl.de na. silnicích. zácpa., ale
vr.tčlnou zu.eta.l.i stát a d!^cli se. jek ae :z toho p^alu užilá arak.

L^'urphy se tro^an

e. povidát

.?od!vejte, ditit ^lane si to po nebit jako by sa nic nomoh..

Pllcl ;jc^ ho do ^rmnuné c. povídám mttt
Pane Uurph.y 1 ví jste vedll
*

*
lib:!

co jste cntčl vidtt, to ee

m.

lizde oe na ^nás ohlé^^ z toho i;e^tko., které jí s nobou

přivezl. Něco e.si chtěla říct, nli! Di^nna ee zvedla a pzvídát
Sek abysme

jestli chcem být do

d^=e, no?

Ale já ne d!iral na Li^uil n na ^Uurph^w, 3clc tam n^odnou
vzali Y.s.ti mes:t sebe, Tii^cb.ni tři ctili a d!val1 oe
úplni be& hnu.ti, a tok- poví^dám Dbaní poti^ana

k tom
*

2.5
Koukoj, j^^ kdyby mysl.eli, i:.e jim v tom zůstal b?^ctr nebo
syn nebo někde, jako

nn toJ

by

to hrob. A

si myslol!, 2.e

£

At no radši parnou, nel budou vueohdy ciinÄce plný.
výlet n Kurp!lv-au to nikdy

1io zkrátk&, teto, byl to

nezapomenu. Je to ehlap, o tou evou omrzlinou se tóží, to .tmcíš
u^&t. Že koupil Kossiark.ovn rontiscu., to se .tm .tm:-:í odpuctit.
mu to beEtalí delle ^^t t jakou to

k:cak!!lu. Zpftdy ^mo

v hortich dv^imút svařili s to vi5, to bylc něco pro

Ale

liurphy povídá:
Jen kdyi j^e to nepropási, cláva. ti^ '11me, nikdy ti to no-

zapomenu. i1cs to

r,ro

jsi u Criccknoo&l

r

llzzil udflel. fy jdi přece chlapík, ^rok

uf. ^rodává5 žilotl:J" To za něco '?dát

Peno r-.au.-r..h;r, poví^dám mu na to„ kdybych se dostel. s přiz^ru
o noco

výš„

nic bych

ze

nezlobil, to se

:nu.a£i: přiznat, n

tuju k obloze»
Vusk ty se dostnne^t

potřcbujeu„ Jime, povídám!..

Drltc mi vL eChcy pni ce;,e.."le M^urphy, mněju. e c; red?:1 bych

ce

na to chtěl CÍvilt i.:<íhora než být pod ti:,, to vvám ře^knll 1. pene

ůu^^y. Už 3i.a to^

podšvej^ teto.. •Pro t^£e stoji

„

za to ž!tn, to jr;em n-l4da.vco si ten o^irela FRey ^blltaid vyb^nil

Zítra na to jc.--e::i s ^!U.nnou. Ale je.k na ni„ teto„ to mi porad, ty
J1 Clááa dJ.ot.lho. Vždyt £á to

te-d

bu® m:!t 40 ek^onání cvčta na to-

• Sně3e oe mi ?oM.d,-, c. když se jen ^^níc3^e.ký to byl výlet,
tů

bnodh

Prosím tě, Jíme^ dej s tím

pokoj„ jtl k ^^chu. .Blejcl!> ae

n ty s lim naděláš •• A ta eoste.
^k:nkmiě. 6p1ni mO to 06.d51.a1er To byl

t^omu. V tý Ůu.....,,cyho

tvýho stJ.>cjdy sto-

^át lepží.

A cmč^e se mi, ^e.l!o by to byla mo^a ^^a„ že
K.ossiukovi no. toho Ponticza

^ndít

Já jí to i’^íkclI bcjezdi, kCyi. si mmi!5, že to pro tobe de
nebude^ Ale jela. A ted to budu mít do ak^^ni svlit& ne. talíři.

POZNÁMKY PO TŘICETI LETECH

1.
je ěnto^ři 1951„ Podle dok.ladu, o nlmž bude jar:tč
^^aka- pochází Něho pro 14zrii no:,poS;.d.čji e roku 1952. bylo tu
tehdy > mnoho hroGeb^ ca.sto tvrdě realio.o^vn.n.ých. z tich přitOr.!, jek
tomu bývá za zlých časů» pby^nia t^e;:m.á a trpká tóne.te, ll:loř..;uj i ci
\"idou^efu ll j^^^ěhativně ži^vým rp’Slim nove odkrývct e pcjneno-vtvat
odvěhou a obeC!lou. eitu.aci lidí ve cvltč 1 jejich ind.lvid^^í e příto.1m16 podeby a ost.lcy. 2ái témnta ^^oveň
k novSrm metosděl^^. řetají a v m^^ch o^^sich se jich užívalo objevoě a
účiinně, je.r/svť>áč!.
j^inich přédav^šim
Škvoreckého^

bbelovy» ^Dvofá.kovy, fl..aněhovy tpniy z té doby /četné z nich dooma či
^mimo s^migcjat podnes nezvGřejněhé/. Iři por.lodu z tó st^^y bylo
proč ae nad Qk^wi.korq i Ligi! po&Mtavita
čt^ení iJo dloou,..
hé době ce mi obě povíí^^ jcrv:U.y jako p^Mey o únik
*
A přece na
vl!dn0\1
ai ^dám přátalb čítrt něco vosm^órově i j^ine.k 8cch'O.d1 odpovo^d&l\ ee ěirši Gtaré dísoby nepublikov^^ch te^rlů právě
:^d, .Slltl.d právem sce d. totii při jejich
^^listování ^ukázalOf že oo třicet let už bot :céh.o přičin^ď ěi. záeluh do^zrály k no^&litclxut'ml
Ze^^al to běh dějin. V Cat1e vdn4ku těch
poví^£ se ty
a osobní hhrozby ^prolnuly e. vodj^m ^znásobily
a bro^sbotl d.i:^1.tmě novou a o-rčto^^,_ j ei o p^oubých pět á&zťt let
dří^v oonavldy přest^ala být jen t^retická či pot^ři^^í-. '^akta jaou
V ^mu ukonč^eni j^inP..lc pdaob^ených
bylo poprv, uilto
lite.tivně i ^^miite.tvně převrataěho Yy^DÁlemt. ^^^- na účet stotiiúcd nep^řůJlch úěast^nílm v^^1 se osvědéll jako ekTěll Wsptích
Yt'Jdr te^mologe avo3^by politiéltóho ^c!nt1nť. tdy! bylo obj^
!• l1E n^^ třeba dopouitlt, aby energie reake! ve sluncisi vidy
Bdstalale. bleho^daírnl a milxsrdni
^dálltou a ovzduěa!m a že
oe ú^poň jej! al^omky daJ:! VZ1áa--t ro'^vnou med. lid»
t!m v mo^.ni ps,,chickéni a politiekm k^limatu světa měna tak vUeobj^^!ct a ^JtreJdít i-e ee s n! vě4an! lids^tvo. 1 vr
nej^v:yspě1cjr:iích
orgasimn^ch ^^^^vá po^we.
^káetsát to byln svf;li nou\lač^ovala, anědilo .se, co si o n:C ^slet.
V tlle dobl, kd7 tu po kratil:k6 mezihře opit doiílo ko ctrátě vol-

=

<^vano,
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not:Lti 1 bwndnne prá^^ o^^nny ilvotd, kupily se lin.formc.ce 1 deein1'ormo.eee o sostř^tf vz^^d •ezi dv^tó
konkurondn^t vítěr.1
neMvn6 v^ilky £ o tom, jek ne už přeďdhá.iějí vo vylepšování o.tomových b-0!!:b a Yt? r.lcou.likách jej.leh sde.tntijl::ího potoinctvn.. Z&če.l.a se
uctc.vovnt dv^ou.trsk^ď int^mncio^ala d.ete^rrenti.cti.l. Gd té doby
ve spoji týeh. n.ádobách dvou hla"^ďch oblnnti svfte. kolísá ala^dinc.
nehluboko pod ryakou ^zťlůku podle toho, jak těcně či món-5 tcsr..u
ta nojailnjf'+Í nátlnková skupen č! šedá ^eeů.nomcc^ jaká kdy eatlEtovo.la, totil trcjspclek nor^ně ochablé védy, te^mol.ogie n. milita
rismu "polu.^^cuje s politickou noeí, ttQbo jak víc č:i míň piakonúvá zbytková hum^ánní okrrupuře jejich. nositelů. Pokrok jel v t{to
kols.kuraci neúprosným žedávno ji.trtá ^rooká komise vydala ^alcz,
že pH. řá^dných. ^dytech pro mu.ée v čol.e a veCoucí iitáby ho rn cenu
ztret;:r asi dvueeti millósá civiliotd vást nakl^^ní vá^^ pal roku
a vyterát ji^ /Myalí ce t^ ověéffl s^^ty je.n ne jedné straně
*
11frontyfi .

na té, jej!I nevyšší představitel si zprávu dal vypraeovať a do
str«na mluví o mož
nostech ^nukleá...ní strategie za
dve^.řmi, ale patrnt oe
v ;čeh. ú^^^ch. od
mnoho neliěí./ "It is madness," komentoval
pustil sspoň MGteěn© její sve....,rcjněníj

to Vanco. !'osel& i proto t že u! néko^lik let není ntátní= tuje^alem.
Odezva edola s& ?i'titom omewje na nepočetné de.li! obdobně -n,;':roky
eese.z^eeych. ěi ned.ceaz^ných. význ.^amnýeh lidi e na domons^race. !ftch
se u om-o!^ených děastní eenad\mteln6 p^romile^ ^^myU^ený ^^^also'^vney cdpor fakticky noexi.stuje. I v sspirati^dch myslích

:^in(

ode^zvs. jež k potř^W no^^tojných pocitá s^^^m
a jako ůhyb p.řod numos-tí rlaaan^tmho odporu (^^líčila už m ppopodstatně

Utl:u
pfi -ra!

Těku-. Jde o j^clqd bezděěný, blíž ne.tormulilovrr...ný,
c &ebe^^mii až krletiati^^ necstoici^^s /jehož
obětí
r.části je 1 vksmlik a Li.zde,, t.ře^^e ae ty t^exty pi^vě
clito.lj proti nbu nspou.zct/^ '1en se od gen.ere.oe ke ge
neraci ^^^^o s podpovrchovýmvým věd^^rn ^^osti
daleko^^dpra,
le stač!
samoty či odmlka v aktivitě a ja jÚl uveto v ppoměch skelný ^rok, gesto» pomyšl^^, cit a n^& k dětmAt k přd.teim,
k
1 pMt^^^
Wb. S^^ch bjl otupen, nevzdcro^^ď
omluveno^ a oo tu^^^^ neostoicismom,
se adapt&ci« Umo^^
la ji k aeber..6.^^an& před neúno^^mi podrrínk^aei skl^adbo. li^ckýeh
Bea ^adapt^r.ce by mo!ná. bylo doilo ^z:wo!ato d&myelM a Téo-

né protldnnosti k ob:'.ovS tcncd ^..rti e. povUreUnoeti mnohem.
néjiií^ Ml jak je ^^na r. dějin ěi jak ji pI-eCe jen dnes ^^aleuj!

některá
poklt'olé hudby c uzphohan.é návraty 1-. rel^j-ccitv
či k r.ektá:řr.tví» Zpatologietovnáí většiny adaptace hubr^ánila. ne.trvnlo vut:.k otev!--el.e. dvtiře z^ubě. Za třlcgt či čtyřicet let oe r..o. tot1
nG-poCe-..tile :ú.e Z!.i.čnit • Jsme ?oddajrnýl:-ii obět.T.i perz.dc%U edeptr-.ce.
'Io je ten
kterého !Ze ůkfc\.Tiliik, a Lízalo, 1nst1r.J:tivaě é!otl'.J.y.
A z tcht plyne tsn nový výz^^, ktarého
třetinu století c.ru:.:.d
betdokj :lC'.'byly•
2. Vysva:tl^t'm! původu • dochow.ún n gro.^atických r-.ávn.d t(ich dvou
textů se re^vn.á příběhu s motte:. B.st-ent , .cu.e, fntnáalb.ell.1 Dl.vám tu
čízt opisy eauloutlftíli průklepů, ^raiklých £ru.tčně pozd0j:t noš ori
ginály. tLezi rekem 50 a 54 se mi v v..l!.a11v!áeň krom jirirých tekrtU
e kroc.sždoval ntřídav :oz... 1 rovhuý ,ci n.c ...pok o;, enC ztenáovc.ný fiouber
povídek, ú.h"nnč
Jra hlceném dně no;t,e, kde 91{eP1_ž£k a 1...im:ie,
setrvávaly» V pr-teěj-u toho bylo !Ulii pa^réct ku.S-O. a. kolem a-toe dva
ceti strhu. 0 eveře;něrd vně ol-ť:-u.b.u. pMtal jsam ne neuc^há.nal
áa p:--vn.i^ "cbl(]V,-. o rek Ci
pesdiji. tlfckteré z t&ch povídek byly
.i pr-.k z hl@dir;;ka iokloli rotr.olír;cné náztnč ofit__á.lni Ideologie nopřljntelné. ^10 nebe, přespávalo» Co r,.řijde • bylo ve hvčsťlfíoh, 1 kdyr
se ..-.-yal")'tevaly př!m-J.vó úkhuy. Jen příliš šou^^^ým úkazen toho
druhu bylo v l6tě 51
sdtilení Cé-doku, že ?řija.l mou
ruru&mou ;fri;frihló^n:tl ne ^zéit$e-ey dve.ceti^^ní ^^ezd do
Patřičllá %.:^^^oa:t 1 óbn.Ya, Ea budu ntkoho 11cVhod obtcížcvct, Oly n^^nou.
ntl j.e(Q. 14}.o
o:pcut. lZe.?;jzealo sc^ne.^á opi.sovaěke netistřiln k^ocallik b'.';žnt't'l.1 překlepy i
věta."11 r:. p.Pitom v ží;r.:il,
y

plnó
pra^^eme.tickich toneovek a tvarn. 1 v dclň!eh ne—
spio^..J.O pa^antch. p^oví^^ch nnprevGve.ia
rikoláeko:1 ^huedbhuont»
Eevíe mcl.o.
opilJ so. ' doko^nal,f;, tru:£o oori^c^y, mou
včtlino11 je^wpisi, petrne ^hoodila» ^^oň. .1^ ^.n.1.kdy nevrátila.
11:r;jří korGktu...""11 m:io:3ožnllo. i tÍ::l; &b opis dodals tr:nně přod odjeE.Jol.o oo nn
doklad, vít^ru.nou přezve' ne. dobytčí paz.
Ouo^^ dokkus.hut ne:i^m ^nn1 p..-oclulci 3a.1:o Jlouc..lt Či Bouda. I ooni
vi;ak byli rádi, fe va'bec ;edcu, třebc.fc náa vedouc! cc chvíli sčít^ali podle l.e^porcllov6o sez:im:tu ío.ko če.rstvé r^muty,.
tím ne
krem m:ionha PpcuŠz platilo U?. Al..rcpal a Doldy. Ve včne.n!ch a v 1^6,crech
při uranovým dolech byly jaětě i tohdy dsnno oří^Un,y tisíce nov^iml.ých. ^hoho jo jicb. ečítf.no poteea. Skoro 20 roovnalo Eartrow
"čictto. avědom! Spisoval" vycv6tlor.rt zn těch okolností :-e^tf vý
let tím, ie jedemo -občors^^t evá n4ě^l.4n!• :,othbnó k obnově zdejří svobody a ^altiiry. Jak to ^e, Václave a mnoú přat!.^^dci i 001.1č^amúcif Dozor^o0m yÝpraVy je tfol)c pfiznn.t, že při D!í^té;! 1
j-^d:ml.1 al Ed.v^^le» Bylo oet&tnS po St^^ncvi i po eV&cút6.!:1 ojezdu.

Ve UŽcjcích 'lidech, čfckoli pcvňřebych, acpoň slomkovito o[ily
lGpr.:! rn!.:ře:! hraníce. Ne. 'to jsee sr-olé^hl při uk.lá.d^! .^n.neby
na \^o rdi'ru. Id^é :rníuž?ně nevřei^cké t:n.sy mč nc.uaiy ?rotivit &i
bo...áí. nířakí... .:t-cj'--.:řed' exte—Uštů. • en ....-by -... jim podoho1• ,..ak....e
jsern véhhl♦ J..le lrsln. to oe.ctc po lot-ech r.ejen :pr^^í. &o:iní nadlou
ho 2,Seo :t poslod..hlt ňedalo se -včdět, sní relntivam slr.:.řeoat vy^ií.
Itúvoz vy[el .. řeníby bylo bta o nř.kalik níi pezdtiji na uthé.rsl:é
r..levrd po§t:i j v £Gní, kde tnhdy byl pr^.iéront '•unccr schwor
:-c.::^'1.11ep íjak mu filúhla hoie nailecky mluvicí fecká pruvodkyně •
jc2. si ◊byJl6u.GU viníií i gesty vyníot:illn cfl ní.: jníuc lc..lioh a
mčla r:nr.(1 -ro mitlodie e rytmy vnercl6 huč.by" akcro týž omysl jako
on sém rro tu AesmrhlotVt mul. m:!rn? vmrcvo od r:t-foett. ?'od oo jako
;'rc.-riirle-zit pr-tfká F. vládců ?c.pomrrcových t:oci:tli.:tů. !1tJ..tfí mu to.
?e!i řevní po^eťJ.-teló i v relativně n-oře^/ch a^ích vtttanou. obrá
žejí postoje mt.if-ů •v- tele .n ten &.thnneký, v jehož wakou. jsom se
po
je^^n! u noffil^^._. ókónke octl, hoěl sic$ trochu. s^licl.y• ele e..ní v t.á :ť-eti neonípr..l, r:roň někdo, ke ve^^ heE panu, ves& z l^by do Ath6n spisy I adree-ovrm6 jakousi fgonu řtootovnkfeu.
v
Jeroey, F.J., USA. fa.Uch ey byl v0e rozn^U.i, ale ncprováZól ní. Rosprave. u. o.kSn.':a 1 y ^mceláři přitom budila dojom, !c by
obdotec vše ro^i,,.Hlo pět _ dolanl či cto frechem nr^^e. J^žo to
p.!v.!ú js^ n^*l„ s. r,ři<i.^i 1c poštovnou to druní ome.:er.r..lo, žo óych
tH.cct rdlometró. výchoníč od Athén do ?!*fc,or«e’tfch pníztřer^^
z ^^byeh Eelez a. t^hlěko pnní^, kde nís nekle^^i /jako by ce
•po eloaké::i p’řetu dulo jet do ttkoli'ře^.r cvaopzké e{rtli.B-ece" m Uěalom koup-eJ!I, r.nsel ^^tk;y pt*by> Podřěhlřel nekonče ectú z E.ých
výhladl vytušila n?H11 ní
ře^^su, ale pečllvi- snbr^
lom6
-ngba tcl: jcko te.k bylo třďbG. nezřelit, eby české hi.ťln^
&s!y hohl.i být 2 tUŽu.přeii
byTomom pomlu.:tnev&y. SmU jnom
dsl.U phohodřeu. strachy ^nee p::1pre,rovat k odesldy.i. Být tatr ňno.ní kturnnn, Ino nebe v nich ekončilc. Noměl jsom je rnd. ítQo mo dvč
t! pU hohler níhin. "a čt^t roře ca ak^hlo * ::e miij :i.nítiakt, tou-

lic:í. v pětatficoti ztu^^eb. po^cditelc'dy komccllře po o..rd v ^^nechf byl roz^rně3š! nní j1.n4. d pe.ci.ti n ÚTaky. ••P.^^ to ěpntní •
nísty to stoj!.. u přečtení. 1io i kdybys byl Čechov e Greene H
el:!bil přcní.iura.,. ,bca *ě ^^.iada.tttl6 s povidkomi pcčlou, ví5 kam."
Ta.k :pcní %on a nobylo proč novlrit zkuňcn^rn. Zc.t!n ee r,řeklcde.tel::kú akobyt zvl^i Itrníi.t t ^vmnlly o tub^^. Eu. rok :l přesun’.!^
M nupřod do Motola^
do zření e pí-e^ti^.rn! idyly v Ic.tromské
llanoe+ Tem se ^^pav! l^^i ci npoluby^^ní

uftel KhlepoS

^eloní^i, ile jsem ne dá& v ^^,e» obfai.: 1 do phlnoci v lakdycko®

GO

JO
pokoji pi'OklL.i.e.l. či pznl pozná.^- o 5b;-;...k;esponrovi plynuleji než
kde bývalo o.n Př!liu živo. čitul ^uberberK ztratil v :o^1.U>..noo padenl.tjch let oclsnchcUckou ir-omii. ,!t\kko11 vtir:ili tubera
^d.íky rl^&ncovi c. ttikovýn. jr:.l:o motolský primlď- 'i'l&tU u.r: nebyle
pro čiotieíee tím, "cc hbiti bmbí tě-", :lútr^/
*tlo
ne bozmocnv při^hlížet poz^cínycí 1 ryc^^n odchodím mlndfrú, emvcnek zdatných mu
žů • v atře^^ch letech i énševná čilých ctfrjcb ^cíú o. t:?ileté
i delěí pobyty v s^ane.tor-iu nebyly ojou.innáló
*
Nemínil joem to
ono., !itik zpc-...r a nemocí, prové.can rodinnými i privátná. ctaroctrri,
atenkef! po hádkách o přáteli, ůsllím pftlkom?t dny, kdy blcnL-verz:y
nevycházely, jun r.n.pci..1 pnrS\dta:ně zinternívňovul em.yal ;:r-o Livot.
Zast^ínil i dů.cloó..1::y faktu, ie zby!6 p_^±lapy . n.no. nebe., opět spaly

c.o:neo:ne,

pod j^^mi pops^^ní papíry či byly. z^h:ti roztronáeny me-Jd. .přáteli.
u.půj čení a& r^OEVi'.dč.ilo jo.ko d.obrý í^vyt
*
ZjiEtil jaem to nlkolfr
měsíců :PO návratu. pfi bližO! orlem! apolu^cůcí e es. cyieovateler-1.1.

Tehdejší iieditel e, ěéfredcůter byli. u.š roku. 57 s Vy3aíah i:írt ká-

r^li. m tj^^y Jíriho Crtena v Grossmnanově uspořá^ní^ a jeho podiv-tlhodnou ritnáili n s mou onejí nn téérm GOrtenovy osamělosti vně tž-íd
a ideo'V'jch ěkol • jei p^^vein ffllit jednoho knf'.j&e oficiální 1Ceologie. ?řizc.ň shoora nenohll úcke.t anil tím. že přijull l:.: vyhání
i::'ra-o;1rmovn OdvMa4ho mlec.\fho
/kterého be^zmála aronila z léta
jící ^^dy d() p.ropucll.i£t{; zmťnka o "zcm:d, odkud vypovadfli. írcckého e M:."l.abohtl.11 / či Joyceovy l',ubli.ě£uiy /obo^ v zím tlumoč^eníA
Přesto pii vzpomíneo, že v trc-ecr-.1 ^ladc.twní jsou. t.áv.ná čímovy ilustz.aee Heáleta, uunte.li p...^elitost vydat je e ny-m p!-c^kle.dem..
A na číni doporJ.č^eni ^teonce Chtili i J!ne pebih To u! ovbom.
j^tfch nepř!írto^ostí ^-vyšli
vedaucí dvojicí se u.^čsl.
e. ne! jee:m
e..ei ti
*1
č^tvrt^iny ttGthén.ck'n soGtnvy
evýc!:1 pov!dok, přy^^z^W skoro ^^^ěoválo, te nevyjdou, at dVojioe
ewitcne a půjde. Šla. V krltk6
^^t-E mi jeden & r..í otačil zs.vols.tt "Př1.1ě
^pro to
*
Je to nn se.^^ní." Hamleta, neoou^ciho datum vyndán! 1SS5, dovovnl^ilo nori ve^deni expedovat vně sezóny.
T
o rok Později,
jeu protot že by j^rnk ct^ihl.a po^dnik
ne^o^sná mináta.t ^Yytilt^W áda^ě s^álo půl miliónu. Víoe ekon^^vy
do zdejžímo ^llEakladate^l.akého p^Nhsllainí • !rok u. ČeDtnGho doprovoélu
^dánskóho prince ukončil
p^pokus vydat ,l)ao neb,,2,. Ke třetímu, pro.kticlq nedošlo, 1 kbyl o^ do veddcm:! Spicovn.tele vrátili ti ^ra. vl:!dní a 8.1'0.ěli n :přiiilla 1 Pozdní c,dJ^1nud tto^^^ál j com dost přesně,
kq si a
nnannrch.U'. porad! ^ra.^rok6
a eároveň jQom

Zhábllmi^

mi

,r-c-
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-^váhu svých povídek: po^^mll joCf!i jejich v;;dúní tfr,, i:.o či"'Ív
vyjdou. Ug'lo:.-ti,. vcr-:i,e n zámnr^ J^nna Hrnldo» l:t-crý ú-C< nám tili P,..""09ů^zovnt '^ncaohl. Zm:3o1 1%J. J^^
byln c.ci v polovin[ veku. 1369'
storncv^.ánn vo -pt-pd.iu str6.nkových k^rek^tur. Eko.."'ia:.aiclcy ul:znzt'.tel. ten
tokrát neút';i.nko'\-"Cl,« ,:itn,cr t,iebQ. Slo do t.Betioa ke dnudnu
z joho oeu?.úl JC?l ^^y s ^ejiCh ovladn.Oo. I o-ebo - ;.,okuá to lze nn.zvr::t
r^....nou.. W.á po:.:le^^ vlui^tn! práoo v podobe. relé luiLky V"jť.l.e. 194-3
/feztou ;o í;y.1.jotw,, posle^dní .ovnsek vy^^ pod fmou !'7."e.nti£ek
Dorov:,', • projevenou edi^d nJ:věl^» spolku 1 Ji.ra se qulý^ote. cítí
být poet ůll QŽ l= bezde^té tí qnj • gle d:ln:t.. co Ufi..."ti/. lwkcpia ov:on
tyl
ro&kml p;..^ p.,...poslulSm únoi^. &J. tó doky jšen vyťLvut nc;}on nei.^Gnohl, ele mi nochtěl. Díky střefedním
núktarých
nnl-lat.Ul.tels tví • ci vV1l1.0U „ejion po-^^e p__,_mě, pcaracile. to oöalconí série obj^^^^C..! pf^"Gkln<lů z lflemlkl /příčinou. esi bylo, r:.o ;Jsem
v letech 46 -46 tma..d &l^érč
’4-řípolt?;, ke..1--oyanecv-a
i-;ocle7ho doďeacnn a p..ro mne evlilátrt c^^ou. i o"btí&nou i1r-d2,u .gnlecust
lůOoa-pe k'luxl.©yho/» Pa^^li do ní. rd.ck^s !Ex^be,
J^res,
l.veérer iv "ehož
cká. traa5Ódii. mě ty vlCt.Ulé Jráth-.,-., r^-41y a p4.*
lí to poanes: cvč!.ily ml J. p^^^^ový a^mět a pok v pode&fuú.oh korektuměc.h bez rnmého vedraní m^inily mé hlQGlo tpgudovci z usilo^vně
poetiv6 ^^^ce ve ^^^post^-en.ckOtl li^pnoet o tti1C...Yědeck6t reakční
^u.een 1 ppey j^e<b6 ff-z i.0c...,oloeS.,ckých s:b...V.ní ^^řícký/ch fměooisatů"j
érobnoot. ale
pří^^ččnd ppro
polcv^o. pa.desátý^ let:
tli tehdy jedn^al.1 J. ntli lleá e v d^nn&a případe ^^mce

že mšěnu prove^X v

^&spěch/.

^nem. t^ehdy

po^^

^dorisoují^& obJ^^^vk&m i 4^e4nu či.

ie
otá^^u oo ^roku 56 at^ol.a vý^^

:poh^ba o^Xvy
J^inou.
k po^Xu na TJ^c:1án! értenových
D3l to
-přít(tel
z b^^ky-ch, a. -edici obs^tc.rá^X ^Xóí pří^tel ke v5^w. 3^eden z nc}n-^
*
^
t-jaích zdejříCb
posl^^^do č^tvrtstoletí, 1 kd^ ml

to

ho od ji.nt, doby z^cola přiv^^^&lo divevndlo.,- .Bez
js'7C
jol. Y.dyi mě vaq"" Sp.S.aovatel t&éhoi ^roku ^swolť ci pielořlm ___--.ee
p
přen sali^ben! v té ^:.novele» a správě pro ně, ^eom. o<i?l!tl a
oop^X
ci
by nebylo lip vef-ejně ie d":!ci
^tejš! pib^llknoe^ p^^nat
o.olf darltu. s nut^’ ^tacy sopove^ooným. či vSna^^ml a p^očkat, s.i tu ^cnad..
bude
Odpovod
přlflla. ale ^pogdě a ion od
-^Pan
dčěkuje oo
dopin a •le ^due
^dyoči.
2o anglicky ^dybevé
úalov!
^^^oli od J)(ltfidod
po dobu poliabuou k rof>myiil^ed..,
oclp^^A ^nodoělar Jen ^veře^rá«- Sy1
jen Zj^evey
s ^•M^mi St^eI:!x, tu ^xodl^ouho vyšol. Výtočně jej prmloi...11
v

'

f-.1

bývalý
kcnnerád» jen jaksi ochuzený o tíhu některých c tázal:.
U.s x’OBuil ou klacíků IkXiizi^’.s.sy jočič žil c. jeho slovo mohlo dost
z^^envd»-. I rliitclé r-.1 vlek ten po:::tup \yi:ctli jako namíc^^. s&tvneelcct ioprrvA tc p-.J. p'--;..leč..:' z dáhoních jc-chhohoo r...m-tní'-tových čeho lr.;l ncraneho/% L pc
jícho f:jczho ní mall, .st
^hol.e Ueho vydat 1 co jtjam. kolmí raJcu 50 krom ahohou Jcf':ro.^ro9
fteven..sc, :omch^^.t Llicta a hrozby dálliích v níjmu :;omcvc.cí
budní c^hoi přeložil T;TO- oriont-a'-i nejhlířeCích a '-Y ho Se'-to bylo
zvlášť vzácní, totiž čolek čpachylverskó ^.thclprcic* Arcizaon'tovol
jsom, ho kho hoctzrsc touží znít, má ho v Univorsitcc, c> po nímhoo
naučit ee jeho řeči ho ocení tho. víc. I^e!í^^.st-cl není k tomu, c:by
za výdělok pečlomovel zclejš! vřei po vhoelhoí.
hoho jnou
však neú^oonho řeční aky .se stolc, Ze pnívc dve photeho .sneHC'tinoznelí bjli thoby ne trn pí-es své jiné vyníkbyíní cchopnosti zle.
Lri.stčrs Jim byl p.i;i .honarái-i íift^^ifty ohovz^ne k cpnecovúní^
^^jí-li je za rníní • a k r,rözazcho pobli:kccs. • t^obne sr: níře
s Whi^-^^» l:{ejpSe1sta.tníjii v^už ovll^^ní hoj postoj
sdejtím
vydávání íakkt^po-^e c čet.oo kcaoutáil i níztorio^ potřební k joho tho^hoení• ’hlcořee do tcho melu by^^lttvit i. veponíhoe. m.l obdob
né t-tudiom kclem
skt...^ poosn^M soiČM^^n C^^^hoeoo., j.ak ’
joem
ve čty.iinítjoh letoch po.sn1.kl před Cchtou .£_._____.1ÜO-

ťe

Oba měli u^^-enú č. ,,j^^k ^umlčená ^d:ruliy v povzlání^ ^imcveň bylo
koltm níoh ^an.ohe ttl^&^^kd
a ^^eli ^^nít s
váhou ncmstii otuvř-nnou. pravdou c. ^^^háv^^cí obozá:Cimoetí, cby
bce vořjne zluvit r;měli. A toho jé Clltor^n!cym ::s,:-rsim *
-rlvě tok
lm jzáo vnit..ní svobody. J^^k zn^ruůjí c o^^tí ae ^cnmy prcti nobě.
?Ia\'Íc ne i .se jejich č!W'w. uká2el-o, že
litere-itura vootnij
tu
clo zrir-.čnúho
stát li^^tu"rOu^ uvolru.tjc c-t.:el".'"i:ic no;icn. pl1'\--oůců, cle i Stcucich. Jrimi:-11 v nich
:tntcloní’^^^di.ru
ho
a to i ze po^^uek oni ^^^jící9 ti6.^wi v:;n1: t6ž 1=>cdnreu.jíci
L'-0 jižní
cc tu cd obazlZ poloviny pndezátýcll
l.ot ^&e. obdoba, nvlwdi.ru zitetG^lná v daLira deeetUetí, kcy co ceboos-vobMz.ovr.Ui zenmonitá í^npirn^. cle-čěích • nou.^^^di.ru11, ťlrnod.l^vnn "v&říeích". To.k mě Mbíciky t e.t
polezly ze ti;ch
ht i !:e
etu^d:1im o di.radle» o^^^Q:oh cuto..-och,
o obccočjních o^^ních« kboios^^^ p^enl. ze ev6hG přodč-osnil
fivota jed^
ro:;Ur.. ?l.c^zádút ho .c. kcmcntoV&t bez pí-í.11.&16

ztupoo

í*6 *■3>

z.cJx^a ncg.hoovi f.Seu neSe^vnntelnG ne. J&ní ot^užu
;a. proč to hoM. e. ;icl: ta éčto. /no. ^^:r nepřející rol.noati p^>.
du^ sL pi^vc1^^ ^řeakclily z vp/todáeče v
tele, hlo
nyelho, Se je dobře prÍliu odáUovd jo^Se od
nevýt nú
ompoň cMtočná akušmosti z pSehoecí vytv-Ji-eW, nebylo by t:on ndl
koliku r'iicjmtín.l botových neíímpochů• l:t^bych jeom
doníhl
v té
proFosře kde vahlodom k Mst^^cby p^řetoěvým odlidl
nostom v :.^^^cb. mezi llho" , Jcjioh p^Setr^^ho. vývojom c. redá
úspěšn.6 výkony praktichy ^ho.atowii uní pomohou ěkdy čcZjttoa protic.
akníoostí urdvt.1... jckž takž m^^om^^toGho c níž^t^^km oma..lcci., ti c:-r-mtooovcl:6ho ll
Co vdámo prakiahl'i'tel
ehsub-c. pc^Set či v oobu Sepclkovat včctoG i::^ínez-c e.
rdby dáitio.-a choho^u, než
oo.nít a vlrus-^i pi^^ta^.voot!
G. rd^ou v jeho Dlnidáeh. Eopolaicí-ll sa o to, jo z
v-Jděloch6 Oertotlnství. 2^: .;oen ^y vl^^^s tehoiho vý^ho 1. i^ti
toho zlovne by^hléOObyfa, doo.l^^u a
vG^^h
&.telře. r.iič^^io se o to i ltac p9be. Už jen pro ^nío_r^ci
t^^.ích bli.smích zl^omdl o piipnd
obojživalnDre po.sle^nech
zdcjGíeh deoothlotí p_i&ív^ zróváteu kritická
^vých výhoho.
v. dá^vao.
Seud.obře /oosí^^k Divadlo„
66/ . Fehlet
/ptw člénky o nom, nei i proto 1
hlo c
do r..ornf^. ktchý Se
nnrout£
v po^nevian/... .CM^,r nebo .Jindylch. „IV /pnrn-1 ^x$e
zvhodl strohá i ^nev-j l."Vť:&y Shokes^^^^^
1 Jo.ho nouvrři-^^^u. př^^^ravont o^^dáil ^holohlhl neM ti
nítoch^to
motivova.i&.o... ^^vý obs^l, jak
dostate^ré onícj-

U^^::i

^^le._

ře

skok

^rn:ť ^dstní:ts. v ěoěttoě/ • Rítf^fl U
bych tm toní
^^cho... nevýt toho^ jak oa a ^ho tčl.em i ^^:! ehs^^Vá^hoy Voo^V,
fJ.cředUI /ne nčji ní joutO v r^Se 6J oo^^^^š^ratoló
^n111 • že roín:írn. pohoývat
^hoč- ^^1 Jili
^—• Cho^^Jo^e a zl^^
v@ lltern^-e 66 a 70A
vý^^cb. u ře^n 41/, ^^^^ak6

atova... a Uhobo t^^by v ůE^^vě
/cte^e v Mradl&^ př^^^
..ESt
k^^t^ ve Shoton§co s těch t^tó,
e^e /v .^níéch^ v pnb^^ní
^^^^výeh ^ros v žcv^^eakho rdátodávhlhov! 1 31ruW^ byo .nete
/^^m ně^^^
i^om těch
^vých k pi^t^ho — .nebo
dě či tta
E^^enó/ 11
qJUe /vý^^ nico v o^^m 64
k
mt^va
do x^ práci
byla nech^toč
dáním, a^^omcho Ikxelitm^ po
byl ^^d ^^vý
HItey Jemen»
^Qov^vý frak..: !:v^to,
/pak^ro ^^netotaě 1 v nntolo-

/^^m

to

G4

Chocní, nd&l.em{ o
Eruačov-i /v ivdái 65 e v ncr-r/dávých bt^Lgatog;./
Př^ěh bledého J}qsJ.nífen /^^ho nepc..^ý Jž rn tM týo-; e. vinou. editemll bem oprcv a hoitd:
omi o rok ;,ozdčji/, CGctou ze 'ho:t;jo^om/^^houž rninGný a obdobně n..opro^horevý - v obou přípodech k
cW;;.ii dow..o za čeJ.. kcy pšedpohlád^ní nedo.ct z publlWaem nezby^^
tleela pod bod
• ěnluí ěltaby v hovndlo /noho
s^hoale
uodchoníaní studio c Gc.."letovi Göii'rn t.o .nejleftší, co r:e ho kdy povehlc
súUit/ • U^i to vĎedáio a nfoo ;1e oo^ho le^^tfL^^^i,
jcl
to řa^te. lěkdy .něksa co cnad '^noií i ní tom o ;úvc-dáuvi m plohoc dníse Zk níž byl koncem Sedenítých let tak vlídní loccf íkvo-

řecký a sezval ji dokonce
nohov,v,l.r"^£n/e A jne ......_dií.-_
hochy se dá vy^ztllt, w
ne itu r; zr.;:t:1:bu^^.
l.^zlůuscrou
z ^chu 67. Bylo tehdy čt'^hoú v uouUE.i Ce. !.^G.hJ..r^
eu-.ktc-..^u
F..o.rol Si^s., nie j^booli Bylo.
ult o ^rok po::dějj. ve ehvGlem ob^^^^- v cnie a Jona:n £ř^^ou v
w zcelo.
nvU..ldoe
se o^ctlc.
v ;tra^^ku preza.ž.sk.^^ Vyníl{ní ke
^roku 76,
kt^^hbooli E ^herc-.i. Foslouslouchcl.
to so ?Már^ou.
a
ky Byly přina...^^ p.f-£ímló. Ne^vi.m,
Uin pi-e^mw ^zamdite
nes^^
se za .le.lí ^toxt, i když mě
vy^^^in ^^ou.
je.jích
.lejá yYail.faií. Je to ve^lmi
!^^. Mo ^mí,
nt 0-0 jede
ne. ni ^pocl!ve.t.
J. O^^^& bned na &cěá^M ndělo..lc^ co bylo
po^^ttaa.
V
k
kt^e:1 j^ocn v roco 5l o^^ou.
.a
4mm av:,1n
r.ři^potl.. je to
ale
př^o
třicet let miJ ton obn^ ob$^^^^o ;^svou. pří^^nor;t!. V liyó ^rcvdO
.lo ke^^^o
*
co ^r.ánc, a. ^Bykuři k^dokoli no. to plá^w ^pohl6^d.!l.e
iJ(dnů té ^mel.By
^daton^^^1M
s^^řit^^^d
ttd^vooee a .lojá tikt1v1tu j^»
c1o
mčia.
ttS
kv-J.it bylo krkol^an
*
t&k.l a &á...weň leh^^ce
^lo.ít ^poo^.cíoJ.-u
2o ce M ^zaktid.t .len je^^ či
f'A, avet • Jen
co jsem roku 51
GI)ln.U.tit pMtlnkll ^hrstka, vn!
ja:!
J^iří Ko^l.ái- c. ooobni i
kpnfoirimt \"'leMmír J^uka^
opa^čnáho ^^tupu, od
ví^ k o^^^u .I.si nabylo G^^^u pf-án:íma že optt má Jít o o.^^
JJ.e
to před úplnějš! adept^ac! bylo
maitm
i vtcain,
i1sm
1 já přl.letím ^±to
úvc^zm. ^z.&U.o ée. f.a
se,
^^^vit do USA.1
*
bylo .len t^^di, ^.bll^^
^rooití prostit.e^^c^tvím •
.l^yka a
d:rnagtr^ce^
.l^a.am měl po rucece« O^bl.-o.z^ kt^erý
Dn g(.1-lo.dě
. t je sodne-06 Uvý, nie “Svedlo X-dočkQ q ^ačl.'",:;-

jáae:t

t^enor.i

m

un

^PQdOBy

^wn

U%me

et.í.f. jen historicky n scritimcnitiL'1.č.
i \-.-inou ::'idl:o tc=rtu. <;0.kkoli
r.e ho viJcl: I^^i. ^^cl ve vít:i!ič jcd..wtlivo.ctí a!:a.-ro popie:-i-3^ o&chýlil 30 narAikltH od pop;:;3.n'ho t^:.r-u vyfouehu- A tře^&e to byl
stejný uvn:::.toc jal:o kr-..ía_:;: t n;lc pt'ti <£ .oo.:.:;sti, r.:ťij tar'u ho ncpci^ú.
d:o::;t púcn.1 t im^.:w.tlV"d rr-t0?Jstn^^ =pctlobruú r:!. tuace, ovsthr;Í,
p.oei tll ui povoh^ po^^naných pprvo-.1očt.tkl;!5 n^^ct.IT..ířho v.ku, jak
já je i!^mt^inktiV1ič .douf"Ll. o&-vcnoat z po...4nětu ol,-r....^u, ktor,J c pA-ítohD varu naver..cl: ncr.iá rr..noho apc.loca€ho» 11!..ntcl neM.dcu.oi
z1::.J,."t;.t. Lle ec
t^. Tukuv ob-r-::;;Z, t:ll::.toV""^;.ý 1_;5;je h^ro.m j1.rých
g úioEoá lepcích ßQhladea přisní äoky, jí ce c nevelhú střeny
rovclo. Jcdlm z nep6:;'.;stkych skupin, 1: rdi: pati'ili dve či ti1. m.r.ili'.i.,
eh-ík / d
u S
kychliV
1;
p1covcitcl a pnetl^^.tel v jf:d.n6 os
*obo
n tn.s od čo-m obdobn.5 sjedn^oconý haroc a režisér e stoky ^-hledé.vcle styky e j^ý1'd ztojn;5 motivov^^^ skupin^rm či ocaměld.,
Lt^^£vr.i
c^nost, •vyVwll"'cln t.,e_ pro cebe a pro d...J.ňl. nevelký •^^^ o.s^pc:i
joky's:1 ponorkový vz.aich evohody a
dlvi;rou, kk.ti.tlei.&::1^
i ^ZlClíoo^n:m u^^vávtc..Ut v pod:lobí
a cyr..:ick.6
pi'inej=el'.lŠ.ím o^h.n.i.:±o ttohc^ eo oe
dá ^^^t
ve
službč hrnánní ci.^v.ilisaoo a kkul.^^. ^Zťíre.vj
v ta:to G"'..ysluu
byl tenvrát rnn..^Cnt ob...-o^n.
'.ičje ee tu scele. jistě w
riéclch op.4Jku4Jkuj!.
neg’t;ti^vn:!cli ^nnšt&f i
tívvni. f£J:y.
vedo

kud

.i:.
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B u 1 d o č ek

Júro toho roku nezačínalo pro hlou Stranu příznivě. l'oč&>í
bylo pod psa, jeětě po prvé dekádě května trvoly noční mrazíky,
mLU:.clo !';;.e topit n starým lidem po zdražení potravin nebylo óo zpě
vu. Došla zpráva, ke zem!-elti Hraběnka, jednou večer už nedoklopjtala ao své díry v riomě •U osla nod xolfbkou", zántula ležet v
prJchodu, jako z udělán:! celou. noc nikd.o nešel, a tak ji objevili
až ráno polozmrzlou. Jej:! vzhlod na prva.í pohled odpuzoval, bp!na
z nf přímo kapala. ěinu.la se ^rfček za k.r1čkem těžce ulic!. s nikjm neztratila slovo, nezdravila a n.a i:,oza.rav neodpovídala, avňnk
náležela k dhlé Gtraně &. její smrt aěla podobn,? výU1acii, jdo kdy
by ae sesul některý ze atarJch zchétrlil}ch doraii'.1. i"'uní filiari" a pa
ní ^a.rts. z domu •U hlubokého sklepau trestf..i.h.odně ut.vapcně z^wtlloviily & trest se dostavil vz.ápštť, neboi se stojně cych.18 roztllovaly. Vlive: tu.hých zimníeh m.r-azl zai,,.rzl předtím vodovodrd řad
a ptl opravě ^havárie byl vykopán před demoir. "tr zl&ttlan.óho koln„ přťkop přea celou vozovku. Po zdlouhavé opravě ptíko? ledabyle 2.aház&li, uviak ólehaj:!c:í se zem vytvof’ila rýhu, která pottupně doGáhla
hloubky okopu pro leiicího střelce. Kvílení brzd a duté pračtčnť
borcených tlnwůčl drásaly uši obyv&tel y Se.rudovce t déli více ne!
eta metrl. A byl zavfen hostinec •U kocoura^, údajně za účelem adap
tace. Ve zbidvaJ:!cťch hosyodách panoYala nervozita a zvlištní napit:!,
lldó ee na :,;ebe utrhovali pro hloví čko, shora od Hradt1 doláhaly po
věsti o dhlěím zdražování a slunnunn teplé dny re a ne ptij!t.
Ftlh^odilo ce například. •U dvou slunci", že _pan Václe.v nepuatil
sednout ke stolu dva vojáky od liradní 1.trAže n t!&^ f.e ve vJ(;;epu.
nwjť právo na aísto pouze itaagasti a o.ni Jsou nevíc Jettě Slováci.
Volné lldle byly po chvilce sk.utoáně ob6ozer.J^ Ptišla pWlí ila, barm&nka9 která právi %jititila, ža přea zimu rez vážnč poškodil celý
s_podek jej:!ho oranfovébo .Renaults^ Byla to štíhlá pěstoná dána lie
• &bytea.ně oo§enými intelektuálnklri brJleml a poř&d.ť jeJích milenci
v p06led.ních letech eestávalo pflnejmonň!m z nalítl. ^oaentálně
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k>.rlo U& pí'1'. t-elo. to, bpt.tstá k&Q:f'ty 1 • v-r-cA 1 t. 4 . .jeS t& vi sloder. i’*
soten! r^w J1 z..ca-cb\1t1lo tu.k. '!«. se t'o%.llo,;il& nJ! t do prúc.o, ttq;jbli Jí
.tic&tá.lo &tt ^.aah.u. dc-^chúait tiilll pro t£c?l p.ir utr?"í?íiui<:fc
.-t;.
tll.:.:t-.tu. O n{+c-o po:.éěJi tóc ča&t:».vll pan llpi1::ovu.t,;t)}l t'adlus v dltho-dw
s r..":o?.öc eortlzil aull tr&tcen.nc,id.er ve kl.uf<:cní1x, otl íl:!-'.u !l jJt:ctroo
^filer.sť váatinkou.
*l.., v-;,' jeta f^llYtill navý Cravaty-1'přiv-!tri.la M Jj1ionť ŮLl t.ér.
dsa$vu«
"'i.:y poJ-ád n^o taemje:le ... -pflEV^C1.l 11t-e-jn$ zasraěenW »ret:•chnc1de:r & oi'1jed:!al 12.1 u J;.tas! &o.t"f.1 t z&
ttt.,;t £:!r(\-t<i;t.si tJparty.
--ne3
Jfcdnu,^ po!ádal ho pnn Václ&v.
19Sedris, nebtldu ti po,í?o:ovc.t^
tt!l:c,vcj b-l.:.grists ber® v!e net Jú,..,
odm.ítnul etr(tae »retrehntfidua.
I.au f'c.lnv byl bodrý ssal kulovIMho v&e&hín!. _po-~ev;1cm. ČY'^^ct1
;atn4ot1 pivech za!í:nal proap^vtnat pťtlr.:\I Nh.tmlt;fch
tlll po$ěrnl »cwtťravf hl.u a nU.G^ to n.t du táta ziiey nevuilíCt lré:
E^4ávr;ea :..u. i^ sruéili, aby Zilkl., k.d®z;i na č.okottee \'ll."szi.l !lódo.oett-n:!=.. t& -Y1'J^ !itN!c _poa Vác.lěTa to?lo dna :ia^pt.11, js/i Jako atr17ltl6
opottit! prsovltstě o ;ai J^snáct, dO;)oled:ne a zkraiá.t.1 :arii prialo.
*
"£&••
tekl :poue. *
tlik
mt;:.)OĎ p;ov-is, kdo v;,m-aJo w villW
o faÍkle.n.dáí:j ^tr^yr a jfl-k to^ -lo Jfete 1U1 st;r&.nf. Artr$'nt1l'lyt kdyl
to vlá:::.no f'a-ittttlcU ju.nta?
*
"'Jtů..! ?-&lklo^^^Yoi)átil. »rets-:-t-Be.1.dua« *To j$au ,P!'6ť:-^ £&lv!nst/ Mtr-ovy.^
".l odkdy?* ••CBlla &o pta.r.1 Utt. *
Zd7l to zatlttlo^ byly ^^iti
i'&l.klM4G-kf ••
•ia tok® zjtjte
ů4&al Bretaehnoider na pana •plaoTe.tele K^^U-tÍo« ^o Jsou z:.alcl i1 rtloao!ov,. A1. v!ectmo •U!.^
•• co '\P!I o nf:a tyl^ bera.čila ae p&n! tle. jeětl více. •V!d/
ha- vžbec nouál .*
•Já le ho nesúat
*
odsekl. eotéeal arct^^ne1.dc:._ *
Já o n&e v!^
vlci« 1-altOY/hle ut,0117 tctok o nich &áao...
:;ro t.Oato '^ilu! neustalo kolt a -tolu. Ucho. kt4r-A poeldsa iae^^1i páá Y.&claY«
^ak tö^ J'- Uk6a prosra-.^ní tl!r^dnťtto tajQ^tvt, '* p-:-llvil. *DJ
t.d £par1.u a. J4 n.Lhd^ n
*aras-ri,)41^ 1 c._J ,S&i .>rou^6d11,•
••»^Ua;^ satvrill co »rei.-o.bnelfilua. --at Jr.^ Jednou adavoduil
' pt-ó4 t Cik ai44^ •
iiCeu," ltlk1 »n ,,eiw. •!• j5" ra.441 ceputil tedcout t7
i
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:i:ečkemáty.'"
Oba vojáci mezlti^ dopili u paltu sv.1 pivo ne itojáko o iiotov.l.11 .iiie k odchcCu. Zu,í.;lechrrn.t;' výruz v0ok z.afnil jej ihn úmysl•
So či to vrčiv l l ' ty csu.ma.J : ti prlstoupil kc Eto„u sea:l.:i.' z r:l.ch,
ítikový podtčiaitý pořízek. "Ltb je u těoči. líc6kewéťi""
•pohověj, múC tad;y ne:v\ez.bk.u.j,odvětil ;;tz?. \.'ú-.-li.-v. řehote ruďČ1 a,:; ctojtu, cč • v.úm n?.Kdo nehoruhoe iirud."
"Vi.cš ty co?" připojil t,e ten cru.h;, vyěšf. "í--ou.ne o.t. chvil;.)(;p.:u
von."
QKnm bych chodil? Ťůdy &odis & hoiovo. Vea jGúte vy, neu.á& vás
v?oe-c rač...
tt!io pod., éJ.k si tuj;;,ý írbjer. Sáša vyzcráč, airo tbélceaét."
"Dorn.nívam se, pvne VáclGve, že vf-;,vě těeLto pán
*
je záhodno
vyhovět, por.'1d nem.ín:»e ztrti.tit posls-d.n:! ěpetku. dlctojno!?.ti,.. 1'esdnl do sporu pan :.-.._pisovatel Kadlu.s s. od.lcil 1::r.Ýlo nk utolní des
ku. '"Dovolte rů, abych v4s doprovodil...
"á éo ty r.a mieč&S?h utrhl Be nu neno roeněí voják. ttNělúbí su
ti vol&.ěoi'"
•Wn& se nelí b.í mnoho věcí, * od.pov ěděl s chladnou zdvořilostí
pan Kad.lus. "l'úm.at;uji jeňtě doby, kdy Hradní str&.ž, jakožto elitní
sCor, ccst.avala z vybr^1ch mu.žú vysokých urostlých po::. tv.v. Kdy i
te.m tac:í dva obri po ooou stranůell t,rány stáli, srnce plcsado. Leč
cinf.:e tiěm soudobjo pldižvíkjn m.usejí vodklJdat pod nohy dřavěnť: ro
hožky. Ví 5-Th, kdti! t&1.:ová uedoí!.rlé vojótky verbuj!."'
„ bon& jeh.o. Co to táráň? Zou:. já daj^á.lcy pidit!.k, .. vykřikl ten
Yyňěí. "A hsbajte von, my vám uká!em.^
Pan s.pisovs.tel Kadlus zalovil oběma ukazováčky v ústech, aby
si ^vynd.&l zuby, ale v kritick'1m ok^žiku u.sáhl BNtscřmeider. Vzty
čil ae zt stolem a jakkoliv byl postavy nevY1-o..k.ó, zazněl jeJio h16s
e.utoritativně:
"?ak dost! Vypadněte, a to hned! Nebo ci to a vámi vyřídírt
jinůl"
• "Ven Je dobre," schlipnu.l poslušné ten menš!.
"On tunazačaal s Kečkeiaéty, .. u..káwl na. po.na Václava tea vyňš!.
"L!ÍJ!l. &tc-- to poču.l."
llretacancider cli.proti tcmu ukar.a.l ko :1vef-ím2 "Uf. ti1.r..l slovo!
A domu, néi. s1 váa sjlvt!m."
Vojáci vypo^c.hodovali a bretsc.hneide.r se z^e po,:;;hdLl. Ul už
tahnl _po cigaretách, 8DJ'-j &dnu nab:idnul panu V.iclsvovi, úl.u nel
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tak c..taCil ucinit, paní ti(.;. poznamenllle.;
"Ty jei opravdu nemD žný pf-!ru.ční z.udáku ťafdou z.áb&vu zKaz.it."
A drívějfd pocit odcizení cpět pf-ev lá.d.l v ovzdutd, takové se
děly věci. I daláí.
ř'an Ro,t:o.n obýval _pa-o!itorný byt v domě '1J čc:x-vť:nttw ocrandu:.."
fodadil jej po rod.ičích, rn.;ijetnj'fch ctaropraž&nf41 ktdrí pi'eflnili
mú:tnof;;ti. nábytkem, koberci a obrazy, tahle drab.dy působil 9onur)m
&. titÍE.nuj!cim dojmem. Í:'&.n Homuf byl noble&n:! ypóesu.tn:fk ^W1Click.é.ho
střihu., mol podlouhlou tvát g úhledné póstovórjÝ:..i knírkem, prošedi
vělé hladce cE.'Eú.I1ť vl6.&y 1 titiUou postuvu, c.i..:.olil voln)a: rozvúžn.::: 1
krokem u obléhal sc:i s jHmápt«.dnou. elq;e.nci. Opovrhoval rhldrt;.:. n&tolik, 2e odmítal poslouchat 1 protl&tatní vt.ipy a náminky t-i tídil podle vysílání .hie. Aby udržel svou, ú.r-ove.ň, b;,l nucen, odrrou.b.t
tu komodu., tu atarý svícen, nebo biOelot znaét.ového pcrcelánu. Tím
vt&k, jak se byt vyprazdňoval, postupně i kraončl, prosvčtlova.l ee,
zt>}vaj!ci kusy starožitného nábytku, zečady dýchat v uvolněném pro
storu pod vysokými {tukovými stropy s feny vybranáno vkusu. tf#.m rá
dy docházely na návštěvu. Nebylo jediné, která by v rozleLlé koupel
ně, vybavené scu.sttivou brou.šených zrcod€.l, nepocítila sv-idnou touhu
prohlédnout. fi.e bez oděvu..
fla počátku. zli..m,- padla _pant1 Ro^ncvi nová milenka. Byla to žena
v onoa-. -věku, kdy mládí přechúzi. do údobí zralosti I auif. některá z
těch dvou _pf-ed.nos.tí ztrácí vjvab, naop>e.t., K.óy prvnf. povy.:u.je druhou.
fa vytváti tak souz.nini neopak.ovu.telnfho dranu. £ěla světlé vlasy,
p{l.tlenč:! obličej Jemných cysů a ztepilou fl^^u. s vjz^az.n}mi v.evt!}ci
ňa^dry. Jakot.to milenka byla vynikající, vysoké tt:ídy1 ovll.dhlk vňeecho v loži i ve vneě, n^enL i ve vzduchu. Tol^.s jediného odpír.ilči panu Kos&.novi, láku &. vyznw&či ueenť mnlcrw Vástjajány, a to
kdyl Jí, stržen pfivélem nčby, chtěl vytetov6t zuby do smatanových
slabin obra.zec perličky, korálu., fet!zku é1 čň'cy iiortilí, o c.,ru
mračna nemlxreě. fu vžds, sice lásk^lně-1 leO s rozhodnosti odtáhl.s.
jeho hlavu s ponaučením: •Leze stop, čilý1 jenoa beze stoy."
Kilenkn totil b7lc vd&ní, měla svou rodinu, poz*atáve.jící z mu
to, prOTděpodobně n^muby, a dvou dět!. T&to okolnost poznomenávuln
jejich j^^meéné milován! dvěaa rysy. Elčidájlv tom smyslu, ,.e před
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určovala vztah Clstý, neru.t.ený pfíměs:! zbytečr:ých teciček a okolt:ovřeí, po ctvrthodiíce, dvcceti nínutt.ch pf-1 skl1::nce vina Ji! doutovall atavu oproštěn! od překáf&k iatztva, eby ec mohli odint cele.
Stejni nekomplikovaní Jejich radovánky l:ončilý. l>o dvou hodi.nkt.ch

rtil.fi.nOVLlliích prožitků clle:nkt. povz.;.iychlt1, že u' bude muset t,«fet
1». krátce poté již kráčeli bok po boku nn.noru. r. crudovou t.llcí. i.
tu. n&dchri.zela ona z'.lporo{., tejnereAostněj$i chvíle sk.věltho ve;:;era^ .fun i:oc:.un byl gentle:11tzsn, nller-!te bydllle kjez:1 v Břevnově o jE.ko peél1.vť': manželku & matka pMcmázela v!'.d.:, . nákupetl! pro rodinu..
a tuk, zatímco včcně referovala o Jen:íčtzov)ch tpclničzácu t. ::.:Lru.:':ťi.nJ}et: potížích ve a)kolcc, pa:i Bomnn vláCel oojer.--né n6...t:.ů;>ni tatky
n mu£e!::i, oou.kou. a jinými proklatě těžkými. potřebami. pro do:-:'iácn:;zt.
fejhomáí '16t1k leže.l před nimi. v potlobě ztrs)ca Ladnicnícii .$_,eí;o:i-’-,
41.'utý j!lko výstup nE Bmě-žlci, kde pan Bomllr. vži,s uvědovW, n^::.lii:
.i;r utrpála jeho ctictoj.nor;t, kó.ycy zi .ni... tu tůru. vz.a.l bzLuh. Bo zdo-ii.uí t-choa.iště to už ke r.túnicl trasv&Jb !íu Pohořelci jak# tl..A.ú
llo, c když slofil rúklud ne re!ýtl, zbčinul tJt opčt pozvolna scho
pen jeir.:ra! k.onverE.&ce. A od toho Oltlll'1ř.iku. se :pé.k &i tub.cé' ji X: j er...oJ!l
lepěile.. milenka odjela, pb.1.1 Boman. se vracel c:.t cjnou cectou. zpč-t,
E.. tak je.ko ntjtěfěí námaha přináší tu. nejsladší odměnu, z téch.že
lí.a.cíni.:;nícli 6Cb.odů, když se je:b.n zraku ot<:v!-el vohlcd dolů do té neí.kuteéné ulice, zažouLel Zúaloužený pocit vyrovr...Emosti s osu.dem, ba
víc, dokonce hlubokého vn.itřr..!ho sa!r..t.
Jednou. opět élouhjm pxužným krokem mitil t domovu, a jako .tt.iyby ho ;.!ES prob!.h.Bjíei ahloatrc..llcké deprese míjel, dokonce ei pohvlzd.ovEl. Blťfil ee k Bitrichově lék:í.rr.ě fi z povzdáli zahléd.l pa
ni. Motějle, jak sedí .ni... zidce podél sc.nodi Jánzdého vr:nku, nu .níž
mi.l vedle sebe postavený svij ^rčtovu.ný džbáneěek s pivem^ .Pa.na \íe>teJlu znul sa.mozf-ejm.ě Jako eouseda m vidění, bylo mu. sice divné,
že v takové zimě posedává llk studenéc x&.meri! zídky v pantoflích,
&le iay.slel .na. své věci o t:,t:> jeho věc nebyl&. Když se ocl tl pod
světelnými. hodinW!i o .něco n!!e, zaznaitena.l, ž.ét z ho.utin.ce "U Bonupcrte." vyěel po.n J nroi:il s nijakou zuze j1n..:>u \°!.ivt:ou, úle a.:t1 to
nepatt-ilo do okruau jeho záležitost:!. klidně pokr&ccvtil, už naj€dnQu ho zaruzilo vysoké lenské Ječen! pronísené rozcilenýro mu.tEkým
hlt1sea 11 temnými, údery, podobnými edbnov^^ llai tympán. ObrJt.il tHi
& &Dpatf-U jak pc.o öotejl bulí do ps.na Jaronia, přitlipetovaného zá
dy ke zdi. f'1tn llotejl vykřikoval něco v toQ duchu, Že s1 tádn, crunC.ičky neneohé líbit, pan Juomli inkaeove.l na
es na solnr, ne
bránil se, a zvolna ce sunul k zemi, do l:lel:u. ?:ěkolik vtetin sledo
val pan Ro^man tento výje^, uvědomoval cl 1 !e ná do sebo codí komic
kého, hle pak vykročil přea ulici, aby nějakfm způsobem zasáhl. Pe.n
Kotejl,. myln! se domn!veje, !e zritozil a souper má dost, na okamžik
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přerušil člnnoct, toho vY'uř-11 i::an Juroktl.l, vzchopil se a nevíáaa}::!::
dirtlKtem zao(ab.l jeuo chu.n:ieléitou bradu.. t.Jdcr tiy1 tM pť-et,n] u ,;rtivJ, le Vjz\ll.
:tocejl& z pantofli, ty zastaly stút nu chOinÍLu
i;por{.J.č..ně- vt:dl'= st be, žatí cco jej icx.®uj i tel odcouvel ul do po lev i
ii.)' voz ov i:.y•
•Už je toho dost. pánové,"' postavil ;:;e _pa4 lioman mezt .soky,
"dejte to za reůs."
i'&a"l ;?otcjl se zdál po tom. direi:ta ocnoten přistouplt na přímě
ří. Ne tak pan Jerom.il.
"ládný t.skavý,
*
Z.smylel. ..On tě tedy přepadl zpozt:. rohu. j&ko
lov.pežníi: Hu.ncc.js, vy jste svodek...
S tčtů olovy obeirnl pana Ro:nana, čalš- ! rě!'.lou p0t,t1 dopravil
protivníka zpět !; p&ntofl:!.m, a když sl je par. L'.otejl nazul a otře
sen vrávoral ke schodln doll, oiJi!.rSel t!-et! _pett:lici, která ho pfeaetla přes z:!dd.ku, na n:!ž předtiro. seděl•
.,Tek ul dost^ pane, c.ž to stnčí,.. opntovt!l pan Eoman.
"Lno, pane, myslím, že i1'.áte _prnvd.u, .. soualanll te!!toi::.rát par.
Jti.Xotll, ale v posledním záchvěvu nepřátelství uchopil o..s zdl l1tál(::
jcžtú stojící květovar.i džbánek a vylil j.::iho obsah na tlavu.
ťoteJla, ktGrý se mátofně sb!ral s dlažby zó. z:fd.kou.
Tato událoot %půbobila, Že prestiž pč,;.na kotejla, t>ezt&k neval
ná, klesla s.I něka:i hluboko k nalavésU. bod.u. Že b:;l ?m:l ti otejl po
vahy ne^dru.tné, aorou.2ovité, že r:i rid zarýpal. do zasloužilých obénul, a kdy! vypil v!ee p1v, s netajeným zlomyslným a potmoall.ln pod
tónem, fe byl vldy hostom nekon&t^rul:tivnim onoho druh.u. který se koneckoncO vysqtuje v .kald' pořádná hos?odě, to &alostraňáci ježtě
tolerovali. Avěalt přepadat Gi)olu.stolon!k.y, li nndto Zě hálnhy, zavá
ní mrevy d^žungle, vytiyyká se nepEonJm :;ákonln EoueGďskjc.h vztshl a
vetkeré slušnosti v-bec. A tGk od onoho večera sedal "U Uonc.part&"
pan Wotejl na iVé židli nejblíže kuchyni bojkotován, nikdo s nim víc
než na p:11 hu.by nepromluvil a on, c!ti l';v
j
*
»orální debakl, upadal
Co takové zzusmuť.lalosti, fe hraráčila s bcznadlij!. J. vie jaitě násobíle. onn neblahá, ponurá nál&da ddobi, kdy se zdálo, le z obecně vlád
nouc! tísni nenť vybřednutí, le to taKhlc zlstene nfivřdycby.
A pak n&J^dnou, ze dne na den, vtrilo na äulou. ttrl..r.u js.ro, prá
vě na tři ledové mule, jakoby na d^kaz, jó.k jdn valchno ěejdrem a nazudrmo. Zlmomtivě livof-:!cí slatJ déšl rozr.átil svá ohni pu.pence na
k.aěto.nech ěturaovaly proneiHcané týdny a 1 o?t.:.trně a.k6ty r.ucaly proje
vovat j&ký6l nepokoj. Rovniž na lidi pdnc-bllti.ta promo.nu blaiodúrně,

vytůazovalt cakury z tváři a do dul! vnulela optimismus.
V chapodě "U Bonapnrta", ve vstupní mí stn^stce u výčepu • vyt:.rGi-imť? 6t&rousodl!k:-án, sedělo v družné zábu.vč n^olik hout"l. l'liní tléi
ánělovelo panu Kadlusovi, že už opét tu a ta:r. k.é.jda do práce, 1;. fe
ti!t cutem [;c přece jen s:,;i bude soci něco podniknout. Pan Jetábek
předpovídal pr3běn no.dcMze,jíc!ho ru.strovBtví cvěta v koakrd o opo
nenti vyjedt-ov&ll své názory spdoobeCi zdrženlivým, nezvýšeným .túasea & bez oírnbni ch In.vcktlv. Když brct šcruHedder prohlúsil, že nao-e
komenda postoupí do finále, nebyl popliván a \7puzen oú s „úlu.. c;.le
ozv li,l f:>e povzdech:
.,Je to ttoiné, yhn-ové, jelikož dneska jé prostJ »ctné váncíino. •
.... autorem této repliky net>yl nikdo jinf než pun Hcmé.l.n.
Poc N;ilen tocil a elegancíI hrál na pípy jeko virtuos nb. var
hany a pivo k.r:)ltlkOYalo ve sklenicích. Ze zadních o:!st!loE;t:( zněl
ryk. mládeže tlumeněji, skoro mírumilovně. Dokonce do hlasu j;tJ.nfi
vrc4niho Ripple pronikl
dobrosrdečný tón a několikrát
i zatertovt?-1. J&n pan t;oteJ1 seděl na své židli jas© kakabae, do
heveru nczast'Jl:,v8l a ani k to!!'?u :.c.ibyl ni kým vybízen.
Ctevřenými dvef-cl ve.nul z ulice podvečerni poklid n ve výhle
du. pf-ed zr&lcy' osazenstva defilovaly hou.pavJ}m krokem pr3svi tne odě
né krasavice, právi. se vykuklivě:! ze :1.n:ních nor.
Ve společnostech se občas vyskytne okamžik 1 podoOnj u.dálocti
z pohá^illcy' o Sípk.ové R'-ienee. Veákerf pohyb na několik vteřin usta
ne & hovor zs^lilkne, druhdy se takovému jevu tíkbl.o 1 že proletěl an
dělíček. Tcao v&cera ei tedy andělíček zvolil hospodu. QU Bonaparta
*
E:. za obQcné-ho Btt.:.YU.1 podobného kc.tnlepsii, vstou.pil do výčepu pes.
Nevlezl, nýbr! vstoupl po dvou schodech s ulice, juko kdyby se cí
til váients !tum.gastem. Oči všech příto!Zllfch se k nčmu. upřely, pej
sek pozdravil zovrtěnťm Iru.pírovanéh.o prutu, olízl se e poE;o.dil na
zem, prohlí!eJc spoleanost. Dyl to francouzský buldoček pepřové bar
vy. Z dobrom,y$lné tváte zářily ohr^ené chuvé oei ti výruse!U tak. be
zelstným n dOvěřlvým, !e by ho nedokázal nakopnout tmi ctátní k6t.
Byl to tvor, s niho! tryskala dobrota téměf hmatatelně n ok&miltě
z!uK.al nor,rostou sy!lpat11. Oči host!\ se v:r.ápčt:! obrátily ke vchodu
v očekávání, kdy za psem vejde jeho majitel • Protože nepticMzel,
obrátily se zpňt na psa, potom zótle ke dvuMm a zpátky, vypadalo
to podobnO jak.o pfl tenisovém utkánť. Dokonce pan Jn.romil, sodicí
na laTicl u kamen s óplně novou d!vkou, zaneehel cukrování, eby
obhl4dl, co a^ děje.
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hm vr-chni Hippl byl cbov&tele::: p&3, rr.&l k .nlrr. .... n.&d vbedtjóí
vztail než k. lidet. 7ttct vykroCil^ sehnul se, po^biil bu.li>6t.c z"' uiUoa & zuhuóel dojutě;
•r-u.k co, kluku, kdeofcr: reáG ptna?..
Pt:.k vyštl .nu. ulici, po chvilce se vrrítil či oz..po:iil st.ál.... jež
te clhocíffi hC'Et*«Q: **0n tíi.r. nikdo není. *'ení vidět nikoho, toau by
to zvifů mohlo pctřit.P.
hlldoci jeou psi xvláttního druhu. Plusietf porobi, cvčil.nutě
ttletické postavy ne. ne.rvoE-rdch nohách tnuc!i nt ;ii-vr.i pohled úctu
jckou.r;i zvléEitní utajenou. r,ilou. Tep^c jejich r:-:ord:l _prvL i doj ea
czvlattňu.je, pozorovo.tel jE; na pochybách nrui jejich výrazem 1 zpolt
hrozivýn o. ntpnl koe:Lcir.ýr. Jen,.e, francouzský tu.lc.o::ci: vzt.lcépo:, ke
své Zó..!trt:lé postavě žádný strseh nevzbutu.je. Je::.to vriho nebyl nei
lefr&Cní. U&l visát vú!nm:. a d^&tojcou, & když nn někoho potu.éneul,
zpi-ima, pozorně a dlc-uz.e, jckc by t!ksls "Pozoruju tě e znamená«,
tc jho urtitě Clivě-k á.obrJ. A proto ti dívěh2.ju. 11 tlecttlťíctví zuvhzuje, pes byl Šlechtic a od pr-vního oka!:ž1ku xěl r.a své ,tr,ině celcu hospodu,

"ITece někomu patři t rouši. Přece by se nenařla bestie, ;..by t&kcvýb.o psa opu.stile," roznznély se hlas:,,.
"Jo, pánovli, lidi jsou evině,• huhlal pi;in řlippl. "ra;yž zd.rsilli daň z& pl1, to jste jich měli vidčt přivázaných u nerosí v lsGe.
°!(ebo ta.kovej <lo.rebák vlezl d-'.'> telefonní' bud.k.y, psu tc'.! zuvř-el li utek
A aivejte sc1 tenhle není né obojku znítt:lni."
"Určitě se ssusel zaběhnout a rr:sjite-1 ho shání," !H1roftcl někdo
z hosti. "Zrovna t&.kovJbo jsem vlděl nedávno na ;!:.loztr&n.&Ljm, jenie tu púní, co ho vedl61 nezním."
"A já, jda . onehdy ne procházku, zahlédl poiobriý exemplář na.hot-e v Kerudcv ě ulici, v ohybu Ke Hr&.du, M po-:lotx.l pan ^pi.sovatel v dlchoda F&Clus.
".řočkúrue, on Gi pro něho rozhodně n.fxd.o ptijde,• navrhoval pan
j sř'1bok.
Ve dvetich z kuchyni se ob3erlla pani ilona, přistoupila k bulč.oCaovl1 pohl!:ldlle ho a feile rtiznětnĚle: "Jé, ten je trásnej. l-ojo.
Ee mou, dostfcneS něco dobrýho."
buló.oček ptijal pozvání s vybranou z:ivotilo!:tí. Vyj:.ídf-il poděto
vánť olíznut!^ své plscaté tv&ře, povetal a zvolna následovAl pan!
Jlenu do ku.chyně 1 v jeho ch<rrán! všek chybOla nejmeněi stopa pod16zevosti. Po núTratu z večefe obešel oba 1>toly ve výčepu a obra.dni
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pozdravil ječuoho hosta po druhém, jhoožto výroz. tor:.tónu, ktlyř tyl
pfl.jiit do dzkfho kru.hu. .cotd tio vyúť.l nt- inspekci :io zt---iuícc. ml ct
ností, st..t>it;'ho cllouhovlan)mi hodišdby a. jejich kanorúc!ho:.i. 2.r:ěl
oituú hlu.t. jano vci nopřílH; vz6.&lsJch ťiú£an:;JJct.. vo:!op!it’i 1 pejs.c:u
v tan bcz zná^uy obav cu;.i thl do tó vbuvy. V t-dyt l e :.su. phcuc nemohlo
r...ic zlOJ.o přiuoJ.ir; • i:dyi jscu. vhlcomi liJť: tel: !u.....::{ •
ťiwoš pcn ře a or
1
ez&ho s haldou ;,
;• ho p*___tx*S t
p

.....

.......

..

postavil je ä4x pult, z kapsy bílé kazajky vytáhl krabičku a dal hl
šiiupeóek.

”ien pes se isi plete pod nohy, co s ním bude?”

to žilce jakoby do vzduchu, &le vžlchhl vodčli, že ta otáz
ka míi'-í nu po.nu. v.rchn!ho ;..^p;:ila, který n::zhoďové.l o bčuu v čcí v pol
nímu diktátorsky• ::.'an hi;,..,pl vJak stál o?fen koDtrci o odhládccí sto
lek b rf..l!:ky pu&orovul podobiznu generála. Bo:iuparts, tvLlko vol.kého
přcdcnMce, zuvJč-enou nii z;-ii. Pan l'epe. byl fcvrč.1 chasnik, jln.e.k by
t:.nl ve zdejšího pomJrech nemohl obEtát. Dolaúzhl ané^t tucet piv ve
cvjch aollutního přetfch, jichž také n5k.iy z ú2r,6chen poi::fv„i1 k uklh
rduí příliš hcrhhorev:iýcn nívůtěvnik* vzatu.
„Saaupr.:ice,"' povzdechl, ne-do!1tav .::;c odn.Lru.J. odpov ědi, popadl
úo rumou. _pro jintotu tontohoát pohojch deset cerstvč n&toóenjch piv
a vyr"zil na _plac.
V zn^csá otúzho vlak zůztala trč:et vLovzduMu. Opravdu, co s
tře poea, .bč.yž si ho nikdo nevyzvedne? tnm s r:.ře, :pfcmítu.l ^ž,dj z
ptíto;vých a ^údi oe rvzhlíiel po ostetnich. V tu chvíli se bhldocek volným krokem vrátil de v/čepu., poccill eo př-ed pult a r-oZYážni 6e podrbal za uchem. V"pět! _přiletěl pen Popít e pr1zd.n_1m1 a sá
lem o něh.o zakopl. i'rúčtil sklenicemi do vaničky s vodou, pa.k se po
stavil ve.:ile pana Kli>_pla, přiňpand.leného k oiklide.címu stolku.
‘‘Já vl.:n fik&m, fe je to vil," prohlácil a ;,o krátká tiché pau
se úcďal: "A já vám to pfeivedu.f-i'ikťoCil k odpoč!vaj!cícw. bu.ldcčkovl, sklonil se- k něe1u. n sohovofils "?ak co ty, vi!, že seS Til...
lluldoče.k. pohléiil nli. pana tepu. hl.ubot.ýn lidukým zrake«, vstal
a zavrtól pítnýlca prutu•
.,tdyl se to vezae; kclt::r. a koleo, kdo není v\l"i" poznsmenal pc.n
l:<ot:r.&n šeptem.
"iiodnej veil, lloc!noj," popleekával pan re;,a _psn po hranaté lllD...
vě, pak &e v:.tyCil a ěel ke dYeř!au ".Poja, no tak poj<l,m lákal ho,
a idyl bo balioček následoval, ukázal núhlo do otevtených tlveř!:_
aoíI
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-10"l&.k, o. teo maž docri 1 Bylo to pri!tin, u{:il sis, ale plote-l ve taid.:,:
ú uf je touo akorát, vole. to.km.už dom^l„
a buld.cšer. poblechl. Lfespěch&vO, baz ohlé:l.nuti, sestoupil se
I:it.:h:.ď. l:. zvi i.el z ;:ohle-du.
"ti;, je to," obri.til se pan i"e;>a, přešel K _ponu í-lipplovi ti tuké
!:t: opi"t:l o iHÁlt!k. "Vi.dyt bt= te.d;y opravdu. motel i:,oi nohumo. 1 •• do.ial.
údpovJuí ieU. vlak bylo poutt.é .mlčení. ,-eivytlE? dlcu.u.é -clcho ve
v;-.;;;u vyl&K.s 1 o p&.rá .alenu z r u.cflyná.
•'i.do jťí Go jtte li :c..!m provedli?tázala se sf.lici.m hlasem,
c::. i:... ds;,
trvc.lo, rozběh.lb.
.K v)eú:.)-iU. s v)K:f iicen: ":to jbt6
lili!
1..fcsdte kau.s.ka srace'i„
Po c.tiv.ilce za pob.nu..l
Hippl z uú.eta b. n&bru«'!ilť,.l: "hccuce
vzadu n.sa.öo platit? Jdll ,;o obejit."
'' áonecR.onců,... navázal brete&cimeider, "tt.J:.ovej ioteligent.ní pe.s
oj ajl trefit dosl."
M ixildocl jf-0ii velni intulig^itní," pravila pú.L.i Uc.. ''Ve svém
d.ru.ué;j .mGnželťtiVí jbem měla buldoka, jenže normálního boxera. fJ'1bo
to bylo ve tr-etim? £o, na tom nczAleží, rozhodně to bylo nejkrásritjsí n.snJel.ství, s tím psetn."
’Jet se všaK hovor stačil plně rozvinout, stani.llu ve vcllotlu. psní Alen.;;; s buldotkcm v náruči. l„ostavil& ho nu zem s.oz.uástla:
""Múlei:i io přejalo auto. Jen ai si nt'ik.do zkusí mu ublišit.f'!
S hrdě vztyčený«.! iiu^d..ry prof.la do kuchyně, Kara ji oulůocek nát>led_ovhl. ?ier.lobtl .ue, potlriel si s--vlj rno.idrý, bszt.l.st.ný vf-rbz. Li
dé jsou pi'ece d.oUří, proč by měli ubližovat imě neoo bObt": navzájem'!
V kiíc.trynl ovšem dlou.ho nepobyl, objevil se %.tl chvíli znovu. ve vlčopu. t:. .sp.slu ll ní« se vynořily st.aré rozp^&Q.
"l ty by .sló ho n..i-vzal, limdo?
*
zept&.l 1;,c
rej)ll. _p.soa Rippla
v o~dccr.u:,vt tlnutě-, f,é;y p(,J:l illlm dotádel buterii piv • ..Ty vi-ece
m.s;.; iJsy, ne?..
"Choválh .německé ovčáey,“ řekl pan Rippl. "A ti by
blu;>li
po obědě jako malinu.."
"A co tady pan spisovatel?^ zkoušela pamí Ela t-vóho .souseda.
"'i.ijét;e oár.,, beg žensJt.,-6 • vedeto smutný oEamllý fivot., t:,t1.kov3'< pej
sek by vám byl potěěenťm."
0.zli k6ždou svou knihu Jsem byl vyslýchhán. Státní tajnou bezpeč
ností • proto jeem odložil pero," poutrClI si br,ýle na n.ose pun i.&d^
lUE;. "lento pe.s je nebttzpej.l'.1ějňí nel bengál.ský tygr lidožrout, povi1J:i.D;:-te s1 pro.sťm, p^u.nno k1o, jak .svýra charakterem, cLovún:fm 6 Jed-

ná.ním vnhoá lidea j)O(;i t obyov ěhoOč ti, j ""t v Y..fcd.dém ?rovoauje onu.
1 ...:ptf éá.st jt:hu jóstv!. Jt to pes terorista h pi.kllic toho t-vor&
Louuwtře pí e.:.nó, patrné by a& pX-irncH k. ó.t..l!iú:o ;....an.I, jal: tuLf tu.
í.všw ;iá hodlá» .r.tráv-iti z.ávčr životu v kliúu, nitoliv 2.a uřřecirl.»
Do loi;ál.i vstoupili uč vr&.t"fcti nohi.ch pmi Václav či panem r.m.snea, dlouhovlasý» éífeníken z domu "U labutě”, ran baan zpozoroval
bu.ldoaha u. l'shl:
"Copuk tady delá. f'rinc, Snnd se pan Pulec nedal uto 11a ;,it:!'i"
” l'y toho poa 2.náš, tmanc7" otúzcl..: čit paní Ela nclGvčf-ive. Ta
ké. opt ...tn.: ;- .:;uciiu zpo ocjy O:,veli, že by rozf cř en.i prt pid..., sohl o být
tiik bó?i:U:ú {
"'Jasné, 5;.c znán., jf:: to ukultě Princ, .. potvrdil ;>Wl ;_n.^, oslo
vil
jaénoffi pst:. pfiri:o, c:i dnyž bulrouek. zvecl hlav"U a otfral se •
.:.u. o kutlb.ot:y, ze.éal 1io drbat za u.s.ima. “A kdo c.á dnna? *
"dnidnl uáC:, mo t.Jvi čca z&.hěhl
"1. o .uic, j i1 ho ;>Wll.i.u núcovi dones u do::iú. iřebu u2 no nó.kd.1:i zou
f8.li! s^ní," ý«c:l ph!l úm;;:n, popadl pt:ič do DáruCe a vyklopjtal ven.
roc.lt úlovy prozáfil vfúe-p. \ršicími a úeulvei: dopili i>iva, pan
ulian roztvcil pípy s eskaw.otérukju tučností. a úleva se pronín.ila
v rtido.st, x:dyž se pan .{iméťn vrá til a oznatll:
>uloc nebyl j_omfj., e.si někd.t; rrinca iilelá. Necnal. jsetm jau
no u so o.sed-*ul
i'ohodl;1, která se ;,oté roz..:iostila ve výtepu. hospoey „U b,rtuptE>-ria... , no.byl& témoř ilmntatelnéil.o skupe:istv!. hD::iu.žel :'l!;t;X-vLi.lH tilooho •
Po pllhodince v-pudl J.ov.nitt pHán a na dvou vod:!t.kách táhl dva francouztké balnočky, nn první pohled jakoby z jeinoho vrhu.
••To není Princ," pfistoapil k panu Eci!inovi a vtisltnu.l au. jedno
vod.ítko do dlaní. "Podívejte se, al j Princ :rci bílou ruiprstrtlu."
• rráz E.L.či{,.el .dstno.;:;t:!. Cbecn6 Latrnatť vyjá.d.111 presnantn fl
pan řepa:
"sw:.ii-u.;iró.ce," pť&Yi.l.
"ii.le tu.ntle tw:y alyiiel na jmáno Princ," ^záz&l Jirc;t$clncider
na bulciočka bez dnpr:..enky.
"dnece po^^m c<v:{ho poai," nauU.pil ae íJ fí cl4oz!.
„ A punc i'u.lc:c, Kouknete, kdyl uL Iaáte jt1dnoho, nukonl cyste
jatsi•••zckoktal pti.ll dnan•
.. Ne," tekl pan hilec etro2.e, obrát.il se & bez pozdravu od&'el •
.b"'vé:l!i Prince tdnn.ul z"- eebou. Da fe^dnku. Vzápětí vstrMl z ulice
Ječtó hlavu Ulez.i dvefe a ó.odE..1i "J’8c:hal j6eCa mu dokonce svoje vo-
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di'tko. Jt: úpLnť nový."
..To je nelida, to je m.io,yn,^ zQépola pwií hlonn z irucnyně.
$luhot; tí se jí pom.iocllu. Kolena, tidd.Že £6 ahr.cla of!t o dverní
futro.
vo lze očs:.i:.6.v.::..t c:;d. polepe en,tch a.l.t:oholikl1" pronesl roatrp■;:;enü par Kb.dlue. MTo jsou ves.mi^ liďé rozštěpení, Kteií ztťotili
octvanu, tvář, ú.. tín pádem rovn.l,2 veákurou d&.t.cyjnoat, budoucnost
a
jsoucna. ”
iAršak pes zde byl znovu. jako ztiltH-:něné d..ile'11L. :r'ú.!onivou .nálu.du nevymizela
et novú snouberu=r.:. pan.::.. JLJ.romlé.. Vy;;u.;::.ulb na
E-tu.dc.ntkü. sociologie, cola plocho nuholi a ve;liké kulaté bržle s
mu
*
trnivýc.i r:.K1y, které její vzézření c.ocláva.ly joó.obll velLté japov&t.é
iscuc.ny •
"Janordlc, co abys ho vzal k anběl^
"J&?" v:;níkl _pun Jarohol.
• ano ty. !ij6ě báa, nudHi s-a, a tak vyhledává! rozllhoá dobro
družství. Ten pcu by té trocnu zac.2st.nal, yosbytl ti rozptýlaní,
ooÚl.ÍJ i hlidat bj mohl."
•rropána, vždyt do toho mého bytečku se sotva vejdu &ám," zd^
,t;il se pctt. J Drom.il.
e rivou je tam tak těsno, že je yotcyb omezen
na minifi.l!i."
,
ffprotože ti celj byt zabírá jwna obrovská postel. Kdyby se
z ní kousek odr!zlo, bilo bj to slutnojš! nejen vzhledem k n.ávttěvám, .. trvúla na svés d.iv.iw.. "il<;> c.o kousek, i polovinu by v! ce než
dos tc6vval&.
•Cože, t-ez.at postel 1* zpotil se pan Jarot1.11. "Jtikdy. To Jako
bych drant!rov&l svě vlastní tělo.uos.hodný tón poslední v,ty hroozil vvyvolat vifnou. mileneckou
roztrlku. V _pomied!l!!'l z.lo1r,ku vteřiny, kd7 dívka ul u! otvírala
dsta ke zteéi nn bo^dáJcy, zas^m.i pan Motejl, do té chvíle zachauf'eni micíc! • Povstal ze f.idle, pfistoupU k panu I.manovi a Jemně
mu odebral vodítko.
•Já bych ho vzésl k sobě, dokud se o ni.w> nikdo nepř^ihlásí,...
tekl a vrátil ee zrsse na své m!sto 1 a Princem.
"A co k^l 56 nikdo riepfihlásíi „ poloiil do n^ttt.lén.o ti^cha
hoetnchoeider otázku., .kterou ni v ducllu. klad.la celá s_polečnost.
"Tuk by imitel u mio ne. trvalo • " pflěkrcenja hlliL&em júo pfi
UiVáiDé pttsozc proneal pan totejl. •Jestll ovia. nikdo proti toC'lU. nic nedá."
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taille opravdu zaslu.b.UJcš• •• ," lll:-:iúl Ee i-'JW'.l Rippl a u.ž

ae zdálo, že dopoví: - velkýho pe.n.lke., ale* on && pNcce jen vč&.S z&-

r'1zil 9

-z&t:luh!ljtif pocb.vt:.lu.."

io zavírací hodinl c5eiel pan Motejl sc fcvým ctarýro -"Vétovaným džbánkem

fi..

novým ?rl::cem. Io cestě ze schodů

J/Jlsk.ém vriiku

£1 tichounce pr:>1.pčvovb.l.
fuldoé!t.& • drahý der, vyzvedl. ětastuý majl tel. Al £ par. Motejl
s<a recabllitoval e. byl přijat mezi .soc.aedy

zo.obt

jako roílnoprf:J.vIJ:J

Clen.

A od onoho óne taié kon&čně juro pr-ev:;:.:;.lo vládu nc.d.

oh.-cí

pod

le nuzvrsticcl.r.jch aókon^, které praví, ie Kcf-d.á, i ta zcbedolň!

zi:lU:i ailllí jcdriou ^Jtončit,

že y'j keicióf! prosinci i)řic.lláz.i .ill.áj.

ir-c1w. - kvGte!l 1982
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Čtrnáct
o

let

dlouhá

nepohádka

kou- zlu

Zdeňkovi Urbánkovi
Úztoa tem tak ři:í.k&.J!c přimo Údlt1n$m patf-i

. X

-11n4 1 ona pa!!áa

t

^ize C^u ee bá8eň f-ití, kde -1c ctilitina

strdt^M AriJnkibu boJo z roku l94i, tedy otevřaný, neskr/van$,
viosn oběan:ua doporuěoY^cnl a div ne r.ařizený hon na tloYika,

na báa^nik.a, kter;t ee ^vl

d^^

^^AdnuJi, eb71.e!ni e:1

8G

Jilek. A na-

pseu4of\Ymam
1

nebU.a:,11 AriJ^skl

bo-1 4ávno n^^chází. JeV7cház!11 novycbázi,

pf!kas

ÚfadO. zřeJmi t^rvá dál, proto!e •pefél^, ktert čtu Y &áhl.aYi
uddavaček&ho flánku, ttovuetit chm^ou mcHlitativni poesii
a vrátit ne k finDro44mu livotu", zni pof44 ze Yti^^ etran,

a to Jaltl tt^^rtni-11, Jeitl ^ytbrúlně-11« Tatakle ul

pro cbvi-

1^ kdy dia sue vybuchne noTOu sUou, pfi;>raven\l etřelnou
mo^^ tbl^m, s^TUJ tut s

artro

Jíimž "e g4 let pokouilúlrn

hr&l&u zafitaYat:
Ja mi sn^dmo 11 I^ poru^ ze erdnatlch ^rna lidnkýcb d.

Yolil, ó, královna, ač t.ak4 Y!ll1 le erdnatoet •^^
o e.obi nepoetaět, ele fe s t^^ ti T&fvú., bude awslia

n_,roato jaan.4,

^ftl'd.natoat ^ennuJl na

lllisU.

Nebol sde cey^í hr.4 firmou, le to ne3eepil AAl!Wtu

^^i^rou Yo^lili na C^nkt.

^ve.n,

ti Y^^^11 • mikoY

ni poeptli, ebl al pfedWbli a Jali se U p^^^toTat.

^roto r^UJI c8'1l.aim noJen eetttu, kter, k t.obi Tecle,
&, trálo^w, ale i tM Juno &es^^á

.

y

taJnoaU. Je

toUI ^«loTltelnd pouse 4oYn1tf a naYenek nevtelOTn41
J^aka i Chta k tobl J^ naYonck ne?j^lc^nlá. - Vidite
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ho, nic rieTil -

Jas na stě pc^ikUji ze

glyřím 1

Yiech f'tran - vidite ho, už zarc t^^Jel Černokr.fi!^
.nikt £^^nl -

Ach, kr'£lovno, utiř. Jeanem výj^imku e zjev se jim anebo
pomoz mni, nmohoucáu artikulovaně vyjádřit tv, jxčno,

o, nevýslovnáI
V Jistém ^Uu se vtct od těch d.ávr'1ch Insú. dokcnce
z^hol'Eily•

teelenil

8-ám 1 objert t oe tea po tvém boku nový JirlJj,

Orten, copak bye mu aohl pů.Jfenim psedáo^rau pomoci ? Jak to f..!-

n6A ppolečn.f ptitel

Fryntas Za protektorátu e^

epokoJily tím, aby ee o ^tólvých -.áeech napsalo, kdo!to to! vy
f.a-d^í jak co re napsat mu,...!, tak 1 to, Jak se to napsat

mi. A proeím, čeltt báanici e.

pisovetelé mají rá:em vyatarruw,

ff

ma.ji po problém.ech, otaCi 1 k^Ž nplni pfedepaan,. Fáabu s ^nud.
a

^^6l Po tvim boku e4'lia Jane B.aněe utroU$1ti -i1sa oe

to pile, kdy! .jsou bec tal&ntu."
Pumové komor, a anc&r.tračni tábory Jsou pr3č, teklo by

••• 1ft ttm J^»1 s^® tebou ^^zi i vše^^ Ar1Jsk4 boje, kto-

N ke komoráz a konoenfr^^ Jasni vadou, prcto!e i noJculepenlJí^.tm.u, 1 neJsposilleJ§^úau »•

rozsmtlt,

JeJicb u-^^oe,t a scntnoat a

1

pochopit

fefeno plttona11tt.icq, Je

Jich pw.tou hloupoet. Nt-bot co to Jg, ne-li bloo^^st, pM.kaM>vat

udleú., aby opuat.U pouii pro Unorodl li.vet, ^kdJ2 v ^UMni

Y!dy^cq llo, a Y

caJMna, o .je.jich stotclněni • poe-

cie • liYot dámo jedno Jeou. Blcupoat túrt taký tlvoi, pra^dá,

aúvá n^^ 1 tu dc^^u Ylaetno$t, to ttaau eebca r,VyTráti, &nicuJe 1 ni^cún6 nespol4^Q bych p^Mlli na to.

Sole, aueeli .jeto e1 tchdy

y

Jeedna(;t_yf..!cát.4a a Ortenem

pa-oli\ aY6.Já Jt,em v t, dobl Jeltl dávno nebyl Y Praze. hl
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'

.1tte& tchdy " nal^ horác.k4m .Jeruzslémě, odiúien z y.Ycnli.zia, &fi
abych nenakazil Jeho zdraTó Já^dro ?rutofe jsem nipto i'it= rMhne
hoch zpival tehdy ob.Ubený cajddiu; t!t.yři ^ry bilejch koni •

Timoienko W^čmee hon!, atkoli tl tcnkr,t šL. jettě od vítizr-tvi
k v!t(Jz19tVÍ. f!&víc mi tehdy při tifilG mcrbiáni pubcrtt;ltú

bá!'niččkat která měl& rdréni •vm.f-u, t:rlJ vím, jirtě to bude na

-;.r-1,

podzim.., t'im!

psw. na cesta.pc uóavat:, přeůpoví&im n& j^eň

konec Vúlkcměmocké řile. A 'f'.113, v čem. byl ten :t.a1top&ny pi:r?

Jek Js^ ee pozděj:! Cwvěd.U, byl poU.Zo s jedině v t.t;s, lcred^aictcrem oakreeníoo čako?ejsku byl tehdy pan doktcr líoeenaoďť,

prý neárijec. Ilikže jet= 2;apla!.ioval. nvcu hrů:u a sucircv&l si
pro Útěchu twu::,vě n puóobné- střelné modJ.1 tbičky, e nich .jednu
• jt:,m shora uv^dl.

Je paradoxní, ač velice výiluvné, že až při tvé pětaiedol'Játce Ir.i napadlo pololi t si evc\! tehdejli tr,;odli tbiěku v edle té,

kterou jste fti pfibli!ně v téd tase psali tt ortenem, s ověM t ,:1,

Jak Jste se tcna-6t vy dva utěěOYili v F-raze a jak Já

v hcriickm Jeruzalémě. Carr.á l"l&va, nikdo nesepfe

etc-i.

Z Taši 1 s4' se at., v;rcz^tí^& ono hcroucl horliteletvi čoských
st^^sákcnní blae ttp!S ?fienébu net p,li tovného,

bra^^ a

Honpož^..J..na záetupl. ile

J^inak,

kolik ebyčných bodů, kcllkk Po-

4obnosti ve val! i své ^dloMTáml
Zde

tedy

Je ta vake, která Tenčila,

zá1'.l.a<lě tv4

B l a h o

l'ltrián
p

Jak

a aů.ěen! c miby

l av an i

pe doti t.&m, ns

Ófeb teoua

t i ě i

Závěrečný měnolog čtvrtého dě.jrtví:
J.lllila
Vntazte, pro":ta«

Jo^tol\fnl^n$m urfenim ftcudu odru.zu.;e na obf.lovn!".,Ý
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k £ lve tu. Tak ani výrGk. Pro tale všax Je nnad pro

přítomné třeba komentáře, uvádí:iw jej.
Po.jde od ělověka k tloviku a o ksMéhc f!o pcrsr.i. llude
nnaié&et teey, ob/ Je ztratil. Za kratit.k( Gk&!Žiey ě.téi,ti bude plat1t vlastní krvi. Bude milován teprve tehdy,

a! přestane v l.:iekt.l věf'i t. l^sní zrad.u v k&tdtm prdci,
v každém slově a v xaždé '1zylllence, &le nedojGu nmířer.i,

r.eóojde lioudrontr. 1'ochyoovot & pochybovat bude o zsi
.Bohem opuštěné, o ^uté zvidavcnti len, u bolesti hloub

kou eras.eně, o "Viell bu4e poceybovet a o sobě nsmém nej
více.

řokt.icní be% lásq, j^^m písmem se za?ileš do dijjin
tr#zně? Pokolení bez láiiky, j^^ vítr fičí ve tv& duti?
Pokolení bos lá^tq, kam p^dež, ku se podčJeš? kde

Joou dveře, které nenalezneš zaměeny? Kde Jsou ústa,
kt^^ k tobě blízce promluvit Me jo utka, k ní! dy nes

mohl.o navrátit? Kde je tvé mllenkd, kde Jo tviiJ pMttl,
kde Je tvé d!tě, kde Je tvá U-ajina, tvdJ bratr, tvriJ

^4am, tTUJ aad, tYé dilo, tvdJ etroa,
tvá nit-ata, kde
...

ác tvoj© hudba? Pokolení bez látsky! Tak sní výrok.

.

l.^mula

J.:;sode, prcv.ate rozsudek.
boje bisr.i

toho, f.e

Je oěiTld.ná,

tate^lná ekuteěr.oet, le ••• dali! ao411tbifky ri^elZlU.eš &Tcf-Q.1ňo-

vat,

tní Jo,cGOY' a Sr^keepearoT4 Jsou Y mlatbě a c tTG& vlastn.ia

1 pf-^aladotcln^lwl d.il& se l&c doU.et lada^ tunoově slOYniku

aoudobfcb EMk1ch ttp1-ovatal'1 & r. lS-46, kterl nal&^ brát pfi.

neJlepit

nl

vrilnl. Na4

.1^ho

1 &ápornjai poudy si noad-

Ct^..U ^mille pouse !I Palac^kýz pov^V41chnouts Vzorové

yJ.ádnou a fo^^ crtvá. Ach, ea tak tu jde v ieehoch clil a dál

al po tu ZYláltW

^Vitku s 1ntt:lekt^ua.U.emu, vychfr.&ejici oO č:5,5..:fet,

b^^licko- 1c\flleky zalo!ených spisovatelů, af pc ter. nevyJss.ně-

nl punc ^člce-intelE.ktuála, kterým pe «trat! teprve rosum berouci deti vo iskolácb, a kt.erú fte tiV3rut vfdy vys.lcv1.1Je P. co

nejpejorativnžj&in podtóne&. f'f'itom klauni rcle ínteic^tu v ce-

der^núl umiění je clávno prokázána, dcbře a pfGs.ni ji u nás charak
terizoval například Antonín Brousek ve nvá crtencvs.ké rtudiis

•Inepiracc je ci:i t&lieko, niJ:aza zvenči, e níf: se

cláYat c^^ ori:;ar,1^ra
*

vypc.if-j-

2aoeň se propadá do cftl.flbo organittlliu.

Je WJkuteěř.ováne ul zdaleka nejen „Yš^^. «ffy's^^ • ala 1 vie:i
n^ervy a pod rfafle-^norem intelektu z.ár-oveň. ^seň zo!iní být

aW.sile dos.^ecliYá - a l!.im

Je vtahována.

a&^eň

cd9tf'^UvěJší

tót

**

podnět, tá prudčej‘i

už neni "zhroucením intelektu j^w u Bre

tona. Ale aní "slavnosU intt:lektu" jako u Val(.eybo. Ve č:im.9.!
ape!e^ným, Jako po v/buchu těchto vzáJekných polari t. slavnazti

intelektu, slavenou na jeho tropkach••• "
A tak se st.al.o, fc ty, vykladač clila e;vJch gon&rQčních drw-

hA,

X.

ttY4ho v^ra /Člověk v mladé poeki.i z r.4C t L. Bednář t
Sl.at'll, J. Orten, &• Jlanu!

on.

ezoy^^,
*
8f

pc,&41.11. Jan Fanf/

tu dm gtc.1íš bez a4ekVátního Tykl^adače, vykladače, kter/ by byl
e to v eel.4 líi'i zac^h7tit pro &vlt.1Stní, n^Ápad."teu a r,pil
autiranou povahu tvého pleobcn! celou áAltilu tolika diskrétních
a noblmitn!ch po^rtfe nojen na poli litadhr^na, ale 1 4lYaáelníz

a aokonce 1 vyttv^^Ma. 5ea osob^nihc ovědectvt tvých ne.1'bl.if11ich
11terárr.ích

to

ten najpečllvě.1A1 li tearární ní.-torik

n^^aleduJ^

l^& bych,
••

le na.1čeNtv6JU:, poalec.'!ní emysluplní apráve

o tobi a tvych ieneraěnich dr\l&ich
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.1^ & f ^wc,nee 194$t .

••••nnad !ladná naetui}uJ1c1 česká či alovt:n,:11'.a poE:ti.e ne^^^l'tla t-ak čietě, be& viech filo^cťickýeh pUnů a .cen^truk.cí,

eama evou vnitřní vt^tavbou, v obrak svito tak cel:.i.."tv,11o .i. mo
hutné zákon1toFt1. Zákon.itol'ti budovani ne trontich, 2=^ák.oni tonti

uprostfed ch&OAU a zmatku• ••

• •• tn&hl& se ^^^J81 le tato poeziet

v-yzjvavě bezidecvá,

easshuJe t-.louběJi, zasahuje samotnou ideu lidství • ar-.if by o torL

vlaetně prQuluvila; 1c tato pokora a fiZGn po liór.ko?ti nekor.či
t

n^-aei a absurdnu, ale !e si naru.u netaci e abr:,urJ!;o podmaňu

je, aby v něm vyklenula prostor nové Jffl>ucnoP-U^ To Je prostor
monumentklníhc paradoxu, kt^^ se 4eťinu.;o v obraze: ru.s:a

beznaděje.•

I J.K. Gros"1:n&nn 1 ^adá. Fronta,
.ltetni, s^mím

Já teS.

y

S. č^^crce 1^45/

Uladé Frontě nebo kdekoli na ve:fej-

noe.U uinit by\ Jen tvé Jm.1no? !ůci ploviěkd uzr-.&ní pětaěeó-t--

sátileténw človcku, který se-tu bije o&1odlants na lu.vot e na
Cr"P.:nma.'1 !'lc11riie, aru. V&clav

e-:trt od čat,S Arij^.kýcb bojů?

t^ern,,

dokonce ani oba bret!-1 Crtenovi. n^^hou, nesměji. Ke.=er.

Tocla. fil6ar^ :e děalv, 1 ale konec to není. Kohli U přece ješJě

napot těchto

li

s1...v I oTiem

@

přebof-kýa Yidom!m, fe u! to P:tc-

po^^n! volni bude f\Dlět udllat Váolav llavol - ale konec

to nen!, n^d. !akhl.ule přece "-'• ěet"ltt pob..ídky nikdy nckdnilve-

J1.
-A pohá^^ Je konec- vy^^kl přitcl 1 ^iv ne! j111CQ zo

eataěil clorl'it Cveře bytu., tMv ne! ee po9adJ.l. llylt, to v dr^né
p^^ ^ttsince minulého roku, mil na m_,sli konec porui^^ polské •

Ve sp6ttolni,

•^1.nc,

J^ak$11

to ^^kl, bJ'lo rozhof-čarú, stoufal11tTl 1 '-lliJ'.

J^ro ta naše Česká pf-od čtrnácti lety,
*

f'ekl js-=

a hned ee narazil» Je Yůhec m:.;!no u!uvit c kcnci u rěrvhc ta.i-.c-

v4hot Jako Je pohndka, ktc-á j^« by nGí>C'cilt^ru.ů& ča..r.u, prot.o!Gl
v ni je a^ahrnute viikoYlt..fi zt:ušenof"t lidi, kvintc&ence hlubokt

moudrosti a ju.nozfivorti? h

ne&t.iédn^e jcji začát.Gk,

t o jcji:zi koncil Vz;x,:m..-,6\11 J1"c::r. *
i

Jak bychom mohli

no tf 1-

letou YnnČku Zueankli, již jres. co ag ?ob:íd!Jtl:; týče, v por.lehni
4ob{t Telice ovlivňován 1 ba munim říci cepován a vychoTáván t

dcbrému. Jako trjeh naJ^nou a přitt:lova 1 nvlhn hlal'lu audtlochl
její ^koie-t a jeji z.oufalr.tti, .t.d.y! uzaviria vcicrni Y3právění

a ona tQ:.:u ^^ni:,-£c, puhát.q není konec.- "eJiZiu rozo^umku,
Offtutně Jako roso^&u mtmu, pe přié:í J^&k.ikcli představat le by

něeo konfilo, te by vůbec mohlo ker.čit.
My má.me ttJo ' Zuzankou rá<U. ;;ohndl:.y dl.ouh6, dlouha{!louhí:, ni

kdy nekončici a raaěJi vůbec bc: jůéhokoli konce, nGi eby v nier:
něco dopacil.o ě?&tně. Kafdé zlo v r.ich "1Uti být pěiak tt pofíuinij e
jaknepatři potrt-sMno a 0ob:'o po aár.luze odháněno.

Zkur.il Jgem to je-ntjt obršcer.ě. Popadl ině cábcl eperl^ntu.
^^il Jncm to tak, Jak se to ó.&je v našich r.cYodobých, ho£N<Jeh

nepoháf!kllch 1 totll aby dotill pochvaly
,
*

slávy a bwhatr.tví vy-

lo!eni ^^ebáci a sprave--J.livt s^kl.1%eli Jen e Jen pf,íjwf,t e po-

tupyupy z^^tka tek, Jak to TidúiG 9'-kcro Wfně iwle:n r-e'b-e.
-1o neguf.e být prevcil.vá pohi^^ vyktikl.a rozhcřteně Zu.san-

ka -to sis ^'^nlcl.-Ano, n^tóo

rí

to vyr;;yelů, ale Ji ne, duš.i.ni:o.-

-A tůn, ^kdo e1 to vyrn-_yplcl, mwP&l být 'Llý.-

!'si: \o Yid.íte, nezkoušejte tot NepokouSeJt.e S!o o t.c, ani
u diU po^oělleJliho věkového stu?ně. t."4,tc to :i^^t, pl-edoa
itregtn4.
Cole, nkdělat r. lidi hejna krkavců^ to le Je n'-J^by tu.mst?

Zf'!lctá Zuza^n.ke v"11 řeke.e^ eo je tca ..f'u není láétné lwuzl.c-, &lf:l

&lof
i

My Jnmc a1 ee Z^a^ou Jednou proridy feU1 , l o na§e č o$b

pohádka

mit k-onec do^ý^

Jak je to u . nám v čecMcb !^tyk©£.

1'U«1 a banta fidd.U. Wodoč^-li ee ho d&deček, nic na tom, d-00-ká

&'fe ho Zusa^nka. A kkayl ee ho nedočká ani Ziae.rlta, doč-kQ sc ho

Její Zuzanka^ s ké!yl .ai,i Jeji Zla&nkn, tak^^
A

már.7

e zítra poránu ai Jindflšb 6 Mcruu

a David a D^^el ctevfrou dveře a řeknou, AZčieň.ku, a nvp-ohá^

Jo kcnt-el"
A rq tte Z^ot^u a V crcnikou zavol.áme jednohlasná i "To Je

Tvůj Láďa Dvořák
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Eda Kriseová

STROM

Na jnf-e měl ještě úzké šupinct.É lupeny I l:terě ss pak rozpukly v drs
*
t.É srdcovit.b listy, kVEt.l zvoru.:ovit.ýci 1:věty 1 řtere se pal:. prominily
v nažky c;; ty ulétly na ůz.kél;:; blunitém iď-ídle néb.ur., kde ae ao.žn& u:;emen!. A sotve se to stalo, listy zučaly oG Q-ujO rezivět arez je hnea
žr-ala celé^ iezlt! ouzaola vz.héru a za ava t.ýany oyl.b už v ko^runě. Doln! vět.ve jsm.. upilovo.ln, nytlek ,isei;.., úe st.rom zachr^^di, tle nákaza
se šít-iU:. nezadrží t.tlnb. J. tak jcm.. pochcpilu, že náš jilm zasáhl mony
kverý prý l:.osí všechny jilm;7 od “iralAji &2 po šedeaát.ou dlahou rov
noběžku. líemoc se jm^mje graphióza éi je zpťwobemw houbou grn^dlum
ulmi. Roznášejí ji ^lyovci^ běxoknzi ji^lmoví. Pfileti, usednou nn list
a do řepíku nnočkuji spór,y zhoubné houby.
Ekologové prý dodit.jí', že až brouci zničí skoro Tšechny jilmy zahubí
s^ami sebe a t.ú. se ^^^c přes t.ane pi'kahäet.. lio^^ 1 že zbyde ^pak někclik
jialy nažky se rozlétnou usemen! c d^ruh zllstpne zachován. li^^jí t.o

ničú. podloiené^ pouze nadějí^ ale tak je to na tehle planetě se vš^im.
Náš jilm zasadili před dá^^roi l.ety na hranici sadu a ůTOzové
cesty, tan, káe cesth ^k^adu ob^kufuje a vedl.e něh.o do řady ještě

lípu ^tlolíst.ou akát a lípu vel.koHst.ou. l.ípy a akáty kvetly a^^
plavov^ly ^tl^adu i diml hustou mdlivou
1 která se přelévala z
če^^^ do července a jilm tac atávul na stráti a je^l.i l.!pa fenE. 1 je

on cidlap1 tle
tl&^dy nebo tluzhý^ ale s^il.nt, ro^vný a drnhý •
A t.e<i stóně.
Cbodila jstS kol.€!5' něho v ty ^dy jako mátoh&, n^rocného může člo
věk ošetřovůdy za.h.án9t smrt, ele strom mi'..že jen zaf^chvaU anebo obej^
mout. J'e Easa!en a ^dirá náb l:rál 1 reziví mu ko^^runa
Trvalo t.o celkem tři neděle e st^diětorý vítr odral jia do posled^

n!Ro listu. St.U t.aJu holy^ tle ne ubohý. -ayl mujestátn! ve své smrti,
sém sobě po^n!k^U Ha podzim se roz^pukaná^ šedo^wdá borb. začala
OdchlipoTRt, odlupoytla se n opodávela od kmenu j^ako by byl atlomo^cný
fiechtli j811e ho stát 1 kde byl. ^trýe pfece tlirlů. Mo^m.á bychom ho
••
byli porazili, kdybychom bylí lilěli čim a věděli jak.Neměli jsme ^di
elektrickou ^di DOtorovou pilu a hl.avně j^sme se b^^ 1 aby napadl ns
^chalou^n. p^azú H. a nerozdrtil ji s^vým mohut^njm těl^u Také mohl spaéi
nout na nadi ^^lupu, anebo se pol.ofit do sadu a rozl^^t ovocné strom,;
A tak jB11e ho neporasili 1 noopak 1 dal.i ho pojistit.. V krásnem ptíštim
Utě 1 objevili ae t srpnovém předpolcáni dva pojistoYáci, jeden
aen!! e blbějSi, t.an byl no city t.
větší a cliyti-ejsí, 'tenrýmy^
llel naště.st!. Vynec^tli jen;.m povoaeň, l=ter, je nol'iei. sucha
ss

é::

tem kopci zti vaech kliiust.rof neleně pravděpodobná. Menší o ní zučal^
Lle větší ho napomenul l
cioapuli společne al k pádu stromu.. Cht.ěla
jseJ:l uf prost.lrat k oběciu. &le nebyli k Yyhozemi & tak jaae ee nueonec
uváželi platit ročnti oto ko^run proti páctu st.roau li snad i jidy^ neštestím, ne. jejichl; ko^^^t.ni podobu se uf nep^aaatuji.
V zimě do těcll končin nejezdíme. Dóz je kaae^dý a kdýž se v něz v
pátek zatopí^ projektái:le noc nn sobotu a až v neděli odpoledne přestá
vají !idle studit áo zad.k-a. Konec dubna pfijítdíme podivat se. zci&
rw dOm nepadl. st^rom.. nebo séiú nespadl., skont.rolujeme škody, které způ
sobili zajíci, s^^^, alepice, aěti. čas, z^ima n lidé, rt.ef'i ne— v oobf
nati nepřit^oanoati pticházejí li berou si^ co chtějí. V dubnu .jsme tedy
p!'-ijeli l já se jciu nejdřív podívnt., jest.li malé stromz=y nasadil.; pu
peny • vylezu ns kopeček, rozhlížím ne po aadu a něco mi je di^ná, ale
ještě nevím co. k'ro^hližím si ^^radu zl.evn doprava n me obráceně,
b!-íw mulolistá^ ak^t^ l.iJ)ll veU:olia\.áe krásně srdčitá, ale kde je
vejce • jila?
Dsta^^ ko^runy j5ou v ten ěns ^^vé^ ^ufíckée jen on čníval bělešedý jako kost k mohr^8Jllll nebi a ted t.B.JR neni. Hapadne ane, te ta: molná ani nebyi. &e ae mi ta: zdál. á jdu ry^ale k t.omu aiat.u ostře z&lenou • řídkou, ja^^ travou^ z ní! vy^rášejí tray kopřiv, která brzo
sním n vypiju 1 e. pf-ijdu na to nísto n vida pa!es^ čistounce ufíknut.i,
mikde
třískal ani useknutá vétfvka.e ^ukliz^^. ^zameteno^ práz^w.
Jezdím prst.s. po l'tech jako j^ehla po ^^^rntonové aeace u přehrávám si
jeho lét.e^ je jich sto čtyřicet
Pak ho pohl^^A ob^^ dl.an^^ a
zarazím si
A hne<1 se ro^alítím. kde je po j^w tělu uvál^w
mst.o^ al.e nevidím hc,
*
Ovocné a^^ny jsou v pof^ádkn, ohě st.fecby nedot.ěená.
D.el:áal ^wvu k ^^ezu a objenji jeět.ě, le byl ufí^znut zruční pilou^
to ee pozná podle f-esu. civ& t.ady klečeli a f-e&^^e ale museli to zatra
cené uměět. kdo t.o asi byl a kde t.ed je^ •OJ et.^roa? ÚYosoYá casta je
ul dva roby slep&,
ji z^d, aby scelili evk pole a uáet.f-il.
půáu.hdkbc po n! tea nechodí 1 protoie ni^kaw nnede 1 jenos k nán.~avát.á
podziíme li.s^ím 1 "eré se aeaedá do l.^^4 liotovq,akoro ae ^t.aa bojím
filápnout..ab7ch nepoškodila ti^^ so^ímd po roztálém a odtekléa sněhu.
liikde atopy po povozu 1 sdá &e,&e aea nikdo léta nevst.oupil,jako ^^o
nechoti:! po vhodní ^ímdině n tak je pof-ád st.eJná.^ú. zločin se na ní nepo^zná,po^^ se nez^^í krvi.
Kdkce našlapuji,tiae jdu po stopě al^cn e^u.ne^^!v k
H.To.ké
=čl.a ráda slepice ti vae^chny ji je
neví kdo.^1.oni v létě ou
sels. po&le^dni f^^41 kovová u paní li. se sknala po^aliěkd do kopce kolem III'.

nii.s,zustnvila bol upřelL ru.. mne oči.zčervens.lé hofčáken. e pláče-..Spadl
jí kodn č. tikdo jí :no n&ctic& opri.ri t rGěti za ní najezdi fi 't.&l: t očichi
byla výčitb ceúéau i;vb'tt.,spac!l; kOEÍr.,ale i ptačí řeč a poustevnictví,
snaC i ntjukc'. čé.ry
t, ze..r-uúr. se :nev--iděli jste mou kovovou nlepičr.i"i OGpoví.Jr.,že ne i. neuhnu pohlede. z jcjúw rozslzenéhc 1 protože nelžu
c
onc pfibliží svůj vrá.BC:it< obličej ješt.c blít .t iaé^ c pronese úst.y,
kde J:.á jen ječen zďc.h-ter:J trči ze &po^ani čelisti jako os^an:mělý jalovec
z mczičky:
-?oáezfer..í je jeko lítf áe^^.
Ctočí ee l sune své těLl:é,černť- bot; vzhúru s já vídá.že iw. pravou n&
levé t:. )il"Vou ns pravt,proto ji usi }'eboiivuji noey.
Tenton-át mám. podezření j& c 't.at nujáu bahtu v kť^bíčce.jak
červenýmE.:.,om-z^^^ rukama láme l:1acíey s ře^knu:
-Nám. ^^zel ten ve^ strom m.. konci řady.
&ibkE nE. mne hledí červe^^^ oč^^.ale t.ent.oi;rát v nich není uni ^^^n,
ani kovové clepičko.neni
nic.
-Nevidtla jste nikoho?
Vrtí hlavou,fte neviděla a začíná se usnivat t.iňe e. vědoucně jako
který všechno ví.ale nic neřekne.na všechno si uč^^ik JIUBÍ přijít sám.,
-uni neslySelaY
.Dívám se jí zblízka áo tváře.Poded-er.ví je jako litá &e^lma.Jestliie neslyěele řez^^.pak ^musela sl.yket ránu.Cdyi padl st^.rom.Anebo aspoň viděle,jak někóo veze nebo vleče st^roJil. kolem jejich vrátek.^vám. se jí ao
oči,ale jí vyhrknou z vyt^^^ch spo^dzúch víček dvň velké st.foíbřité sl
zy a ^dzí v j^emné srsti na bradě.Ne z lítosti 1 ale z dívám.ání
Seberu se tedy & jdu.Od vrátek se ještě or.lidnu,vidím ji,jak stoji ne^
hybně uprostfed zaneřáděného dvoročkn 1 z
vychám.í u do^^ zapadá,ne^VÍI!.
nic o jejá taj^mmám. byt.i jako DJW neví nic o uuúu Vidy^^ mi ji bylo lí
to ,nocil.11 jsem ji zbytrý jídla pro nlepice n
hu.oy a někdJr po setměcní,
kdyf oe vynořila z houšt.!,jsem si í^bí povido.l.a
nio^eb.do^ho podle ně
jakého svého zákon.& zase nasapadla.Ted si pf-ipadám ^c-aieruíe^rato!e ona
ví a nepovi.
Dole pod str^tf by^dli
K. a t.oho se jdu sept.at.Je na CTorečkn a ^hlídb vnoučnW.má červcné tTářičey 2 v okn jís^ru.to je z toho9le pije celot
z^ra třeza^lku a bílý hlotlh.tobt-e ric.í,dobf-e slyší a krýž vidí ž^wkou
ry^^e a sl.sně dýchb.Jeho babko bejdí po dvof-e a kouká ae st^^^ .podezf!Tavě Jako slepice,ale pode&ř^^ aám. přece já a tak se hned ptám.jastli nev^^,koo
s^^a.
Babka klove- nesen do nduchu a ruce pf-itoa ^dr!! Tsadu jako --kfíd.ln:
-Ne,ne,ne,ne,ni.koho jsae nevioěli,nikoho jene neelyseli.fíká pořád ao-

koa

-lit^ nic nevíme ,přievědčuje
E.a ^punir^^ ěpulí jako by mi cht.e:l dát
puau,posirlv& se,ěe jsme blbí prazáci.Pan k.jeuf dá^ra toho názoru.Ze
nim ten'.áfur. nE' nic není.protože jsae ho ani nepřestavěli.ani ho pořoont
nevyu!ívtme.že ne naňi zuhradf mohou hrabat slepice z celé vsi & t.uk6 i-:
to.m popelit,protože za^hrud& stejně- r ničemu, není a nejvíc niče^ni jsme
dy,protože si čteme nebo pťěeme,nisl.o a.bycbo& pracovall.b Wk otviri:
bra^nku.aby slepice nobly' dovr..itf e sotva odjeoeme.vytán^e z plot.u protislepičí zátarasy.
po řade; byc.lí pan '».Betonuje pravé skál.u.aby tc kolem svého nováne:
áomu nemfl t.o.k přírodně.1--ovíéw; panu h,že s.naG není aožné,eby někdo pora
zil st.ro11: a ^^Go o tom nevěděl a oz:. Ócipovl.ie až si:ál.u zabet.onuje.natře
ji zel^^m l.a.kem.
Ptám se jea^^ nic neslyšel c. nikoho neviděl ó on odpovídá»!e už je
skoro hotov & voliérou na &laté babnty n se zí»ni &ah.radou & fe rozdě
lal koupe^lnu a je^dnu d.alňí ložrdci.^usí pofád zač^t nějakou práci,jinat. by neměl proč být .na světě a ^el by ^^ít.
I:.. uf mne zve,nbych se .na všec^hno šl.n podívut.,kouká z toho hodina a já
nemám čas.Volá za cnou jeetbyže až dokončí natírání sk^ly začne jezírko
pro zlaté rybiěky.že
^nasadí le^kníny a ^ak u! nealyáú:i.
A pot.kÉ pani K. a t.a mne sem vitá a ptá se.jak se ^ám a já si stěžuji,
že ná někdo ukradl strom o ona rozt^áhne ruce i kout.ey úst.příčeaž oči
zúfí do !těrbin a aá je kočičí a řekne:
-Tady to u.i j^i.nw: ne^^ni:Co silničko ukUe.to aěsíěek dá.
A usaěje se di^^ra cbrcbl.a\7]8. ^Bmichea.at dost^unu n^trach a vleze do ze
lené dřevěné
na kolech,které t.ady ř^ikají seleny anton a do něj vyšp^^j!
věe^chny báby ze vni a t^^^or je v té hudce odvilí ně^kaa
.na pol.e.
Pan V.,posleání,kt.erý mohl vědět,si ni postěžuje.ie dělal něco přes den
na dvorku,vidle opfel o stoátll.ku a šel ni pro něco do ku^dyně
*
a než se
n-átil,vidl.e byly ^peyč.
•Vidle te^ko nejsou k dostán!,koaa stoj! stopadeaátšest ko^run a srp
stávů. osa á
padesát čtyři. A t.akovej a^tros aá,
veiikou ce
nu, Ton si ho YOdTe&e na kotr^ nafoe!ou mu s něj pr^kna a aá podl.ahu.
• ile kdo? ptám •••
pan V. Trtí hlsvou. neví^ &at.o Já vú.^ le i
on je spojancaa. člena ap^mut.i, horého se saěinám báby onehdy ukraóli pf-iteli at^rač s on pofkal do večera n sehrál ho něk^oau jinánu a
ten ho &as ^^%dne námledujic^í.Jw a t.ak t.o pdjde pořád dál a n^e se
to nesast.avi, měla js^ z toho mr&sení, hle on ni f-ekl, ke jsem blázen
a id^^Áata.
den jel. na hory a bes stirač^ nemnče, ^dyOy chtěl
noT'/1 muael by r.e objednat do aeerviBU» protote jinak ho nedostane a
musel by plot.it
aontá.l li zt.rat.il by s tli pťll dne a t.o si ne-

-i.a

můie aovol.it.. J^yhy mi ut;pon o t.or. neříkal.
:ar. ř>. • mt'lj nejhllejši 6ow,eC. t.:iké praiák • chytil letoG v lét.ě
pro mne c^andát.Ei^ puoesát ev-i:. centimetrů.Sliboval rů ho od začátku lét..... 1
napřec t.o nfl& být Btiku, ....le v:rpil mu ji pr^nít.úč z kina^ pak 'to
měl oýt úhot. tle zc.plet.l s€ au de plovoucí větve a než &e ho vypros
til, pře:t:oU6l udici 1; pláchl .... nakonec t.o byl candáhy největší
v jeho rybárskěm život.ě. Vyfot.ograbuvál. si ho na barvu, jak lež.i v
trávě vedle krabice s če^rvy h navijáku & zas ho zavřel do be^dny^
která pluje v řece, pfipoutnná řet.ězs:. .... značená na zámek. 1.:iíček
nosí pant. m:. ar..... úohodli jsme se, že necháme candát.& na zítřek,

par„ b. mi půjčil rybf kuchatku a já t.úil D.hšl.b candát.a & l.& Diplom.st a hned jser.; bezel..... ru:. ähnpiong o ^pan il. vypůjčil od nákoho
cit.^rnr.«
Večer chodil
B. po vsi .... vyhloubbl sa. Každoa chvili jsem
ho vidci6 u reky, jat: kletá na můstkue o^^ká bsahu a 3 k^^i uka
zuje t.en kús. a večer 6el do hospody zalit. t.rochu candát& pívám.
V noci jsea ae prohudila. 0yl.a noc novol^hní. ze všech nejt^emnější, u o^kna mi seděl sýt.ek 0 věštil neštěstí. Odehnala jsem ho, ale
než jseu st.é.čiln usnout. vkradl.a se mi do hlavy ayAle^nka, že někdo:x2
candát.... ^ukradne. hylo mi l.ito p^ana B^ který ul neochut.^ál. ani ja
hodu. ar..i angrešt ani švestku kolik let, protože má všechno už přec
vikendu v zahradě pečlivě shlizená. Baho bude be^dna prázdná^ pan
B. bude běh.nt po navigaci1 cirzct. se za hlavu u sr.out"al.e vol.at: At
lt.i. t.o nedclaj. tohleto, já jstm citlivej člověk a z rodiey sebevrahů.
14ěco &i vemu do l^vy c visi.P..
Doet.hl.... jsem a strach o p^ana B. a tak jsea &ač^e.l.a hloděje zaří
kávat: kdo tu rybu ^ukradne^ toIIU
upadntl\6 s^hnije jako i.&, co vin!
u evatého .l^akubn. Pofoád jaem to opakoval.a a čim dál. ^hustěji Jme
obilopovuly matit.é úsměvy. všec^hny oči na mne hleděly c poBlllěchem^
protože oni byll no^rm&.lní a já hyln blázen, který se ptá. A naf)adl.o
mne^ že jednou přijedeme .... dfim t.u nebude. Zbude po něm mo^ná nezarostlé
*
místo^ jako bývá po stanu, ^ikde
kámen^ ani kus ci^ly. čisiounce
ukl.izeno jako bylo u pařezu a já půjdu za paní H. a budu se jí
ptáky kde je t.en dOa a ona mi ukáte sub j&l.oYeky bude ee smát a nic
neprozrad!. ^^ik&lé k. ona blepice e. on s oč^111a jiskr^^^ po hlo
hu se budou jen smát n půjdu od doau k dosu., cd se vAi^hni budcu 3Jaát.
Začnu ni dyol^ky fe d::1m nikdy nebyl a oni přisvědči a tím mne odro^^jky a tak dojdu a! k vrátnici psychiatrické léčebny^ at. neyisim,
a t.am dost.anu postel • noční košili a dvě vel.ké černá boty^
ni^cd
budu plout. jako no korábech po řekách9 l:teré jaea si vysníl.a, údolí
mi. kt.eré juem ci vydyslelt. 8 nikdo l:ů nebude r.út co ukrást^ kromě

6

sni4d knedl.íku., uneho dopiGu 1 v

neru:

mi někde

ukradli ruce nohy c. ciali si je do komory

h

bude psát, že mu

z& nic je nev;rmaníe jen

za zletý kclovrat. hu, zlou t.o předou nit, ule ^žná k nebude už
potom co krá.st a t.al: ae SEui:i mezi sebou ryhubi, snaci něl:t.et-í t.o
vskrytu

přežij!,ac rozhodí o^en&

po kraji a rod zůstane zucho^

ván^ nle není to ničím podložené^ jenom nadějí.
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?cl:ud ttt :i~l:óo dc-$t cil, mllc žve:--it oc chvíle p;robuze.ní,a.ž. do chví
le-, kdy U.:Jne.
Yyziolof,ie urtuje ívanivosti jisté hnenice.

Ale ntsa:yslnOBt tohc,

o čem aa tlechťí., není anrt-ničena
prírodnil: záhonem. IIčiu pronést
největší, hic-npoet e neóoatmrn ^d- rl--edy nn jaeyk ud padoucnici.
A postihne mě něj^;
treet? Obvykle ne ,n tckoncc, i Idyi aě art.ibne, nebuče tě!k'S. &:'lol:'dy 6t stene, !'.e by gí knc mt hlouposti všii.ml.
J;. i kdyt. si ji všimne, nebude mít č.!>.s, ochotu anebo ac!::.c;::nost, aby r..a
mo^i hloup"Et. poukézáh. A i tdyty po^ukáze.l, mllordc ei jet-o proteatu
Yěiimne. A i kdyhy,,-ai vAiml, podcení jEj.
Podobně je tomu se lf:!.. Ovtel! 11ef, pc:.md m Ckt$1::( faktl, &Me. nt • •
pro IM.fe vé!nt ntialeáhy. /Pouu oro jedince/ Tak^rá lei ae na^^á: poltluve, poOvod, fnle!nl v:,?povcS. Ed!e akcmčit před o^G, i ^kd71.
%f-ejmě ňemuei. Ne.prrti tomu Ui, k.tcrá.ae detfkt idei, inby vf-ehc, co
ee nedť nahmatat s.ni uvidh, je bezt.rectnt. Podobně jUo hlou.;,oat •
Jen!: divu, že mluvíme všichni, všichni najedou a ^!dj', jak 11^ Jm
zachce. Pohcra, tedy nedostatek jirtoty, Eda to, co by _UovIk cb.tll valcv;t. náhodou není hloupost, je T 1ic!atvu pečlivě vyhl&^^a,
Ja bych dCvodi & jáhakfm zpinobem &e t.o e^hlo, te! nechci rozv^ět.
o !lovém přírodnin záhonu, & j&ho! coci by mtl ka^IA.ý maězent
přídU alo-v na den. tcllli a telí.k alov d^ml, a kdfl J^ vyp^! -llllebo
ptÍe, idatano Mgramo^^ ně^flSm al do pf!lt^^ r,na. Ul keloa pol^edne.
b7 ^wnlo ^mrt.ré ticho jm bidee
roCT^xýal .Tit«i Uch,
kinřl Jsou sc::io;wii pf'Qeyflet e toma, co. ř:!kaj!, mebo a nlJ^tfch J^i.Dtch
eůročO !et!í alovy. ^PcněYadf. by m^lly ticnes, b7ly by krnečn§ dobf-e
aly!et.
^roč nhkoorm. ěkodí hloupoet.?
je natím kcntakta ae-abiiečnoat!. Cd neJ^roal!^w:^^akoJsou Je4OYat:é, bf-iby J^&i," al po literaturo, která je ^t.ak4 in- .
:t^^aci Jen.la komplinOTanijt!. Jed^— .na sál:ladě :^ďo^^al« -š-patn4 info^n.ace val^ k .oea-rs.vniau jeémakí, o t.oa tí \:&141, Edo anědl
kU, ^mcvalž .w:a htli,
eebou htí^^.
* ^^ft veri^ •• neuil
^a1.r4,ale l^kod.:!. teké,jenoa. jinak. Hloupoat. Je ^ďo^rmaca bese ^^alu,ěili
sdfnlSÝ!, j11 to lma.,^roptto! ťkteeri pf-ehlaluji ^ď^^ce.
ni^— •^kodi lel T
^SaaorfaJai nod:! t^=u.prcti n^imul J^
nepf-tao ^da Yi—,
protole ničí alim princip ^ďon.ace,čili d6YěN. Lei anebo dea^ď^^ce

s

IIn!^armac^

u.

iróá

li

li

Ji

O

2

E

K

K

M R O 2 E I

Ü

Ž

E

K

P?Ci:1i há!-i ote!l::i tou ^l&ltuí Yfhodu na \!čet celku.
jt
cizcpnsnik. Tiefe cir.o^n!, oolehu.jo or^misiua, ne n^m! ee pf-itivuje,s může zrteobit jeno zá!li. Tehdy 2tync zároveň e nim.
a.ž c.t nebude é1věry, nehudou lhéAi,ale t&ké nebudou informece,
nebuče vC,bec nic. Ztrat.Í?!:e r.ontru:t ec sZuteč.ností tili achomoet

sprhného knnáni čili-evolucE. Znhubi náe polibvzdélanec a lh.ét.
něco pf ece z^tB:J.c. Pclovsd-SlE.:1ec.

JAK

EILE

NÁS

MLÁTÍ

V řadě zemí, jak Je m:-io,

••

roi.ě1i"il svyk brtt r-...koj^i. Brozí

ee jis armtí & zíaká •• tc či ono o nej^utěji libival.ni atano^^Ck!lá
S^uma oeně&.
Ti z ^ru.1;0Jaí, rteti p"tili, poaiy\ují později ro;;novory. V^
Yěech rozhovorech, a n^út Jae:m mil Jloln.eat ee ••ze^ít, mé wui-

1c ^ednno. Dot.é^Z&li na cnov^tf. terori^tf-, odpovídají!: "VQ^]Jú al^tui.
Oběaa, uamostejaě, ělován pos^^> ^^ívali ae Uivč, n$i^1J,i
hlaa( aie to ee Jia ^xtUeac divitb.Yii-ro.z.čii^an! .ué

-i

^&áaad^ ••

chovali kult^^£, •elsi elegantní, velmi eyapáticq."
Vňc atojí u z^a,S1aní • ..leúné ae o aituaci, kdy fti kť3oai Ael pc
ulici anebo ai coai :aruoval v bance aneto oi d^& vai.il va.j!i:;ka na

měkko a aáble eu ptilotili na ^dda ^bhvveň. .Pot« byl_ mioh:>' -bodin

st'^^,čaato aváz^a:nl,ob^^ bitt a vtdy^y pfeavúdč®n,U
bO r.Mou každou-chv!l.i r.aat.falit.
%&«•, pro ro^^^itoat,wůě,;.

-drž^^

n$ před smrU. Vkctoo pro t.o, !e J^^si jin$ Clo^S'-, lipln:, nemárj,
si cncg coaí %árťtíit,ancbo potřebu.je p&níze.

Jcr..tli!e ^^. kd7! po^aine áritickč situace, prob.laĚ.uje, f.e apolc:-ěnoet toho
byla celkem p.t:íje^^, •ua! y to'!! něco vězet.
CoT Poct-ybu.jl o té'prohl&IOYmf p?-!jeteOBU. Sp!I pripoultúa, ie

ten, kdo o ni aiuvtt ^kdy! ul je po Tica, •• pf,eč tía amrte^W

_

8 tc poprávu. .Je to pf-irore,. Jeno a^tracb b7l tu Telkl, ' le 111U je t.eč

opravdu příJa°'6^ Jeho r^oat
m.racn f-ed ^^tí u tčfko ^^!í,
•• tÝtf! v tvář T^lu^W ^prti
1.-c!. lfajoma t^omu pf"iY7kl.1 9 •

TIJimečnt •

I^ ••

& prcatébo tektu, !e pfefil.
i ^roto, le o^bTykle nwtfrá-

Te toral tak draeticté jako J^ zaat.f-ef kdyty. •• Je t.o pre!itelc at^racbu

J18V1.ě^^ 4o ^hla^. Po^kud

J^J někdo sa^kuaf, ^pak
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se enr:.f.:í cc !ejvychlcji nE:. něj ZEpomenout, novrtti t svcje psychic:t4
rozpolctQlli 60 ncrmúinlho stavu. 1-Tohlt..sit tedy, fe to bylo celkem
pi"íjeoié, td.yž se v_vp-evěč mot-J kafdou cbv-ili ::minit v srtvolu a věd,1 o tom, je víc než obyčejná bra^vur^^ &01.ii, tc to je automatické
úsilí psychiky, rterá sm6t:.Uje i: tal::ovťrm nt.vn:.tu do nonillního ete▼G.
. Al& neni tc pouze totc. Psychologgově !aluvi o silném avaanu me:i
ob5t:í a its.tem. Svazku citovém, témM- miloatr.611. J(! tedy tě!l:o nutit
zar:.ilovsriénc, aby ml.uvil ápe.t.ně o milovaném. J.ei:ohu tento nágor poeoudi t, poněvadž Jsem ni-kdy uebyl v 8ituaci, ttcrť by mi ^of.nila
dosvěečit tuto zvláštní lietu. 14ic:Déén6 m'1:I Té.bié poct13bnoati. O t.oable pravidla. 1'ebo{, a^wzf-ejaiě, tak.CTé prip^ady •• obč&a atanov.. Vi^Q
jaeat ai, ie
rakojmí ae vyjadřuj! o tcroriatech jeäti 1,pe nel
cu.!i; a j&^dna Paní, kterou spol^ini •• skupinou j^^ch caob jaden
mužil po desit.xy hodin v ;><>dr.^^ évédal.é b^tmky, ^ro.tlláailfc, le •• do
n^o z^Gmilovtl.a a touž! ai bo Tút. ^?roti ^etu^^
Pi:ijate^^ jako praviw.c mi připadá jiné téze p&ycbolo^. !e ••
t d&l^^u e^tzacbu, kt.9l1 ee nemo.le ^projevit.
litlkea ani \ttokn,
cni &tr,tou véccai, ani nitím j^^n, /ú^plná bfrsbr^ermoat, abaolu^d
burainost/ ohrof^^' člověk ztotobí • člověku, rt^by bo ^obroluJ^
Ten, jemuf. ae 4' zpWscbit váe^cbrlo, •• tcuží stotoin.it a t:ím,
t.o všect&o muž^ sp^obit. Jte to
vykyělen^o nt.Oku, pblt at^ík4l
ko btovi, nailuje ae a nin paychicq •^^noiit, tiskla sp.G.ao^ba u

téci od sebe a^ua aili pteat.at byt. oběti.
j. pokud J. to tak, pokud •• paychiclq stotomím •• ^kym ^^^aledovatelcz,
je ni utef.ko ae o něa Ipe.tn, TyjttdfOovat., protole ai
je zctužkc vyjadřovat ae Ap.atnl aú o aobJ.
Výt. poparw4 s^^oby cbovécí Jao'1 iracicm^ini, patologické a.iaou.
dinlet!l:em. toho, ie ducn je ccr^^m.en
nebcs^pečim.
T'jji.meini Jedinci doUlou v$ jimebá • nafak^an, a iuťbezpem1é ai tuace rtcicn^ině r,áiit a odJ)OVédn& afl &acnoTat.
^roto obdivu.iema hr
diny tbriil^^ a •esteruž, i kbyl jaou. to c^^aktevy pf-o^^rné, ^ine
toti!, !a byohoa ae aa,;ů neuměli &!ChaYat tak
^d. Jaou to, b<t^užel,nadoakiinf m^odely, ale ptece jen...
uží^ped kdyby •••Jlebo(
ačkoliv ai zat!a !ijue jeatá pokoJnö. hl^odá t
i,ocit nebespea!.
Km to vl:ectmo
depri^^e. ty ^^rtorq a
t.y Jejich
-=1zit«UYje. Váeclmo to aYlx1čí o Jiédnéé d.^^úí ^^dl i I^ núll!,
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• Ail j^eán^omu

z r-:.il.:.ojm.í, ktchí pozilji vypovídali, nepfiĚlo ns myfil, že celá

ú-

ležit.ost v čnilaCu a od en!cé:10 poéótr.u byle r:c1""fpustjm ak^sndí-

lem. že ri:t.do, !:ť>o si vyét:1 nf. u1ici, enebo vatupuje do b^^y, •
nebo si č^e v&tí v&.jíčk.a ^nB!:.lar.:rc, nea:ní nlhle ucítit na údech
hlaveň c petoE být- vězulSú jae.:.o odsouzenec k s^i, s to jen ^^to,
!e kdosi jiný bí chce cosi zničit anebo potřebuje ppcr..ime•••L

névrh: ••A jt. vás teči;E opout.úr. e potom uat:'i:l.ú:", je nepřijatel

ný

bSt
Jtdyyf ur

eorlloe, poychi.cry , i xCyt &ill.e

P!-ijimej1 ten návrh dokonct, i

vnw::en silou a pouze a^lou.
je po Tbem, kdy! u!

Ji.li

^^ce nic nc^ro%i. Pf'ij^^ji jej morý.ln; .i pzychicky právů ^roto,

fe jim bl vnucen silou.

lievytyčují lrltzi taito Svou. r.i,flacby

^^Mci, ::tert 1:ucí být neprchročittlnť. Pot.001 už jen pobíhají

v tattb vysnaccnl nkutcčoosti, pokornó se. Z&bydlu;1 y situaci,

Je:1.

kteroc jim nýhrad.pt připravili •p^il". :KoJmW.t ale

jak je to- od něh!:! hezté. l1chl mi arvet.•nehty, «1e,'ýirasil

:-

jeň

suby, jek je ^^patický. Jerle>: ptJ.il ci^garetou, mohl-taky '^Wtznout .jazyk, jak: je do^^ ••• • ^^xhologie koncentračních tt^borl.

!e bychom ee ns.rcdili jako nevolnici?

OObčae se mi zdá, te eno. Poslcniohé!!i, čtu, -prohlilím ty roz^hoTo-

r-y e cosi ze mi zzdt: !e ne^^ tt-ebo z cel# tf kultun-d, naTice-

rá^ zy^^oveňé ^^^w dlouh-: ae!r.rabévet nitčr, abycno:ci oe do&ikrado ^n,waa, kosti.

Jficaéna uatt-elen! E.lčí. Nikdo a nisi nepchimuje roT.hovor a

ne:! zofné ee čoavfdčt, ch si myslí o tcch, ttefí je zastfelili.

I Z

llwle liaty vyó6né y KrstOTl i982

ptclofililk./
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"na ca&tč xa prakUckýni cí11 lia4 ztratili étos přeJZ!$člení a sl-:utkd, a m:!oto
totJo i aby bo v jeho BVétle
pílbÍ11o^^1 bj
t!,
*
potáce jí
v extrémech romuntických

se

Ze soudobé rcccnsa Felliniho 'filmu Zkouška orchestru

R.S.

FELLINIHO

ZPRÁVA

O STAVU

ORCHESTRU

Ifco málo pfes holinu potřebuje Fedsrico Fellini k tomu,
aby nám na 'filmovém plátnň předeat.řal sri zhuštěná d.ěJiny
evropského novověku, so :vláhtní= zřetelém na jejich možné v:;úetl:ní v nurii nepříliř. vábné současosti a snad ještě méněvábné budcucnosti. Alegorie s orchestru, Ji! k tow poulil
a Jel Je v Jeho aosava<^ď tvorbě nččim neobvyklým, Je neoby
čejné význaaupiná a vtztluvná 1 n to neJcn obrazově t Jak Jsme
na to u Telliniho zvykl!, ale tentokrát 1 evou verbá^dí slofkou: 'film Zkouška orchestru jé koocipován jnko nenucené televizn! interview čleml orchestru v průněhu %koušký (v tomto
ohlodu má svéhp for:tálzúho předchtldce v tleunech) •
•. Zkouiejíc! orchestr se skládá s pea^^ raěaice čapkovských "lldičukn, jejic.."11 prototyp-ca je •IL^'#J.lt italoký človlk^,
Jak bychom jej Hsi narwll ve své vlastn! tr-ad1c1. Ji! «a
první pohled cá všechny cnéraktcristickd rysy dnešního civ111zovaného élovř-kn: vysoký stupeň individu^ilní díferenco^vnnosti
{kufd.$ z nich je téaěř ztělesněním svvého nástroje), :načni
profesio^^ni sebevčd^^ 1 sklon k Ivani.niYostl a k vyJa^chv^dí
v neJotrepv.n
j?'fch
*
tráz!ch s poetických kllf. Tlačř všichni
jsou ochotni o oobé do televizní k.am^v ř!ci iaccoe osobního
a zábavného, často provokativního, .jako by v!ay j1! pfejcm
včclěll, co se od nich bude asi očekávat. Je ok^ulité nápadné•
!e téml\f- r^hrndn.!m téGUte= jejich výpovědí jaou oni &a.mi a
Jejich hudební náotroje, a nim.11 Jakobi l4ty srostli a k nim!
a1 vytvof-111 ve^^ ni torr,$, čaato allni eomocioná^ln! vstnh.
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O hudbč, ktorou na své nástroje provozují, nepadne Jediná
zmínka. V jejich individuálním a nkupinovém mikrosvětě se
hudbu
stulu zf'-ojmt něčim, co se provozuje jako s^nmozřejoá
součsst jejich zaměstnání, n.všuk ničím víc. J. to je
první nápadný rys cnáraktarizuJící dnešní stav tohoto hudeb
ního tělesa. Jak Je v prdběhu rychle se atfídajících promluv
kýmsi vyaloveno, hudba se z posvátného rituálu, jakým kdy
si byla, když, ještě kapli, v ní! se zkouěka koná, navštivovala vznešená s?olečnost a kdy tahdeJší atmosféra pozvedávala
provozovaní hud.by nu službu čemusi bezmála božskému, proměni
la v po^uhý výkon výděločného zaměstnání. Tato promtna hudby
v zamčstnanecdy provoz si vyžádala 1 jistá organizační změny.
NeJdúlažitější osobou dnešního hudeb^ního tělesa není Ji!
dirigent, nýbr! odborářský boss a org^nízační vedoucí orchest
ru. Ti jsou jeho akutečnými.predstavitell a s ^nimi má co ě1nít dirigunt při prostizování svých uměleckých záměrd. Tra
diční autorita’dirigentu, jak se z^dy ukáfe, vzala :asv4.
Dirigent
se na své postavou:! v orchestru d.ťv! se značnou
dávkou skepse, a ^wfkost! konstatuje s^vůJ pocit zbytečnoati
(připadá mu dokonce, Jako by byl jil mrtev). I on, podobně
Jako někter! ostatní členové orchestru, cítí, !e •cosi Je
nenávratně ztraceno" a nostalgi^cky vzpomíná na st^ari Z&til4
čoey, kdy sice. Jak přiznává,CirigenU "poněkud zneužívali
svých privilegií", ale zato plni vyuli-^val.1 -vlíech molnoat! ke
akuteché tvorbi a kdy se pod Jejich ruk^ama rodila podoba
d:!la podle Jejich vlastních představ. Ale ^ani on ul nehovoř!
o svém pojetí ^agnera, o svém úsilí pro^^nout k autentické
mu smyslu atučovaného díla, je zcela pod vlivem vedleJAích,
v podstatě nehudebních probléwad sociá^ního,či psychologické
ho rázu: nehovoř! ul jak.o dirigent, ale Jako odborník na
sociálně-psychologickou problemati kU, kterl ridí poměrná
Jasně pníěiny neutěšeného stnvu,ln1e Je Wěi ^nim scela bezmocey.
Kdy! ee zkouinCa konečně rozběhu^ a orchestr hrejo nám
tak dňvěrně zněJ!c:! "klaunovaké" skladby Nino Roty, projeví

se oba uvedené chs.rakteriutickt rysy orchostru v plná míře.
Uarinctiotn, dětinsky pyěšný no někCejší pochvelu od samého
Toscaniniho, o-^^tne zahrát po tretí několik taktů na žádost
dirigenta, a to s odůvo::1.nč-nim, fa "to nemá vo smlouvě% a

dirigent je nucen to stoicky přijmout. Po ekvělém Rotovl:
kvapíku, vyznívajícím jako jakýsi druh hudebně dr^amt.itické
zkrstky, v níž Jakoby míjel9 celá obdcbí moderního s-včta
s jeho hektickými tempy i tnagikomickou bezatarcstnosti I s ja
kou se řítí kupředu, si orchestr posocí evého organ.1%očního
hromotluka vynutí přes dirigentův odpar přestávku. Kvapíkem
však jeko by se orchestr přenesl do své bczprostfednžJč!• ne

jen už dějinné, ale sp!še trval4 •substanciální" příto^omsti.
Všechny jeho moderní rysy se nááhle prudce z^výrazní. Doaud
latentní postoje jednotlivých-členů orchestru se vyhr^^^{ a
začínají se bez zábran projevovat. Jestli!e soudrlnost-o:r—
chestru dosud závisela na spole^čných provozně-ekonomických
zájmech a nu "vzáJe:ně pocitovené nenávisti" - Jak se vyjád
řil ve svém monologu dirigcňt -, pak 1 tato vazba se pod ná
porem revoluční s^urcníe zcola rozkl.íli. DropuknuvS! vzpoura
je nuaen.a požadavkem, aby •každ! mf:1 právo sám tvořit hudbuN.
Držet se otrocky not je prohlášeno za nesmysl, noty Je třeba
zavrhnout. A nechat se despoticky řídit dirigentem u! ^vdbec
nepřic^hází v úvahu, 'rrpět jeho ro^^ny a urá!}cy a pokoušet
se je ^^ělivě prom^ovat v jeňtu dokonal.ejM hudební ^Tfre.s
je starom^odní masochi^^s, kterému Je třeba konečně odivonit.
Někteří členové orchestru jsou toho
fe by Je mčl
řídi t zcela naoaobní počí tací a,troJ - proto Je do místnosti
vítězně vnesen obrovský metronom. Jiní, radik^ilnčJň!^ v^&ak
odmítají 1 tento druh vedení. Uetrcnora Je zavrien a zavlidne
nnprostái ničím neomezená ovoboda, kdy kala, Je sáa aobi di
rigentem a ka.ždy se v nastal, vřavě Didia projevovat a VJ1!:!vat
nn svůj vlastni .způsob. rolud Jde o ^hudbu ^asmu, 4oaava^dn!
nápl.n a ^nysl jejich černosti, je neJ^prvf obviněna s nehomámniho~zneuf!víruú ("alou!ilo k vykořistov^^, Jak kdesi pro
hlásí) a nakonea zcela odmítnuta Jako nepotfebni. Nejvy&Ma
ideálem se stává svobo^dcy &Qbevtraz, bez jQkéhokoll notového
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podkiadu u bez Jakáhokoli jec.!notného veder.!, je! by vše^chny in
dividuální projov$ spojilo ke společnému účelu.

Propuknutí nnprostd individue.listie^é svJvole v3ak zťtroveň s osudcvcu nevyhn;;.tf;lnout! uvclnuJc vůE:c^v deetruktivní
síly, kteró tento lidaký dkrosvi:-t óbrefují, aniž by byly na
prvni pohlud nápalné u rozpoznatalné: ohltiš.2ji so ,1en občasným
te^^fo zuhměním připozínsjícím vzdálené zemřtfesnní. Těmto
vurovným ?fiznu:ů.D. blizící ue kuta$troí'y však nikdo nevěnuje
zvláětni pczornost, uékcli jt;ou některými d úzkost:! zs^znamenány. ;)okonce 1 v ok^w:žU:u, kcy se pud tlal:um těchto rozpou^tan$ch
destruktivních uil zbč^!Iw. kaple otřá.s2.t a bortit, nebraní to
nčkte^$ 1 8by pokračovali v ničivém řádění, j^iným - Jako napfítlad h^fenintce - • r^cistickém sobezehlcení svým malta,
d^nně jemným a poetick.;tm Já. Právě tato citlivá duše se v’lk
stsne prvn! obrt!, jnkci.la uvolnuné démcniché a!ly se ničivě
projev! il rozboří cely dosavadní svět
této malé pospolitosti
c
a ohrozí životy jejích
USěinek této bu:prontřodní ::i.:ušenust1 o doutrukti^zíni ai-

lami di^ínajic!ni v duši každého člověka a schopnýci %ničit-nejen Jedince a Jeho lidnkou osobnost, ale 1 celé kulturní pospo
litosti, Je si^lný a způsob:! zvrat sitw.ce. iiozp.outané reYoluční vál5.nl vyatřídá 1lek, úzkost & pocity
?ieJzbčsiloJM
členov4 orchestru začťnaji zZkrouAeně sbírat rozházená .noty,
všach se smocnuje nevjsl^ovná toi^a začít znow a Jinak, diri
gent, který apolu a nHrollki dalšími zůatal. ^^anou běsníc!
Yl-nvy, se zvedá, nebo{ cíti svou novou př:ílé!itoat a nan^huje
^ušebmi::ům otcovsky dfeš^ným ^hhaem, !e Je doká!e vést 1 be&
not, stačí, kdy! se a důvňrou ode°"d.aj:! Jaho «^Jigentskémurnín!. A akutečni:. Po tě!ktim tra^umatu z pl-estálého ohrolení exi
stence dochází k dalekoe^ciá proměně ccltllio hud.ebn:!ho tělcea.
Hudobníd ne v rczrušun! vzdávaJ! ových ^1.ndirl.duálnír.h notových
partů, J^^l dosud p&rtic1poval1 - avýma Jedincač^fa oaobl^tjm
:pdoobem - nr.t celkovém výsledku, a atávaJ! ae bezproctře^ci
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součást! calku, který oe tím vf.ak m?.ní v jakýsi neprav$, íule^šcy
celek - v narozliSenou, neosobitou a jen tvrdým vedením diri
genta vytvářenou totalitu. Toto nové nparticip^tion mystique^
je natolik úchvatné^ že to v některých z nich vyvolává p!':!mo
dojetí. splynutí v pcvně stQelené a nerozborné jednotě Je svým
zp;,sobem povznúl;ající. Ávšah cenn, kterou zn to bylo třeba za
platit, jo až příliš vi8oká. Ze strachu před svou déconickou
lidskou přirozeností ee nyní hudebnici vzdávají evé svobodné
vůle, která Jim ječtl před ntkolika okacžiky připadala tak ome
zovaná, u pfcncctiúV&.j! ji výhradnč osobě dirigenta. Spolu s tím
na něho přanáěeJ! 1 díl avé individuální odpovědnosti, v n!l
tak žslostni zkl^amali. Rezidují i na svůj ^costatný tvdrči
projev, kdy skrzo sv!j notový part se mohli podílet - v rámci
urči té
svobody - na celkovém výsledku práce orchest
ru. Nyní se z nich stávají pt!mé nástroje v rukou dirigenta.
Proto!e však i dirigent Je jen sl.abý llCscy tvor, je tíha role9
kterou mu &véřili členové orchGstru, příliš velká a přesahuje
jeho přirozené lidské schopnosti. ?ř&dt:!.m byl "pouze" dirigent.
Tca má hudební těleso nejen řídit, al.a svou v^^ vlastně teprve
vytvářet, udržovat Jeho noudržnost a uvádět Je,% do pchybu, a
to vy^duje obrovské vyr.al.o.žcní energie, námluvě o eno^rmní oclpově^wsti, jež je s tím spojena. Zároveň mu to však poskytuJe
dosud nebývalou i:ioc. Je mu nezbytností, jinak by ostatně
nemohl uspokojivě plnit svůj gran<liozn.! Úkol. Proto je fádouci,
nby tuto svou nově nabytou tv.lrě! moc ^hl plně a bez překážek
uplatňovat. uím všestra.nněji a d^mlaclněJi ji použije, t!m lepši
bude výsledek. &m bude mocnčjší, tJ.jedrozn!lčnf jš!, nekompromiančjší a tvrdší, tím akvělejb! hudba se bude linoat z pevni
semknutého a jedinou^^ prodc^wtého tělesa.
Tahová Je cupoň vize, přesniji řečeno Jeden z jeJ!ch mol
. ných výkladd, Jíl
končí svlj film. Vize, 1:tarou zkuše
nosti s Jiné čáetl Evropy bohulel až n^ř!jemně potvr:uJ!. Zá
roveň tvarují vše^^y zbývající orchestry, která se dosud nevz^da!y osvědčen4 praxe ^individuálního notoYého partu. Felliniho fi^lmoV, opisoveě not, atarfý dobroiey^aJ.nl Pán, kteer,ý v rk::.ci

hudebního provozu není tel: bozvýzntumj, jak by ae mohlo zdát a
ktcrt vla:Jtnč představuje poslední s;,ojov!?.ci článek fie slavnou
mi^nulosti, se totiž nupfcsrok chy stá do důchodu
»
*

{1962)
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— !iež ptejeeme k ott.zce "prtv človZ'ke jd:o živt cytozti..,
;..orli bychom se ještč pozčrfet u t(metu svobody. Zc.cí Ee,
ze se svou eeťinicí řaťíte spíše k určité em1.:lické tradici
enelýzy, než k celková .epriorníhu pojetí evoboCy francouz
ských eyslitelů oč Descsrte k Snrtrovi.

L.-S.:

To, co říkáte, potvrzuje i skutečnost, že ve Frnr.cii
na moje vystoupení před komisí Národního shromáždění sni
ne následujíc! článek v Revue 0e6 leUY. !:jondes nikCo neresrovril, zntímco v l.nplii mčl článek, který tP.m VJlšel v překl:::-6u, určitý ohlss. An.€:ličané v nfm rozpoznali znáYDá témstPe myšlenný, které' sned sahDji nž k Purkeovi. Ve francii
vzbučily moje ryžle^nky ep.íše pocit jieté cizorodOBti.
1'ento "cizí prvek„ nám však umožňuje pochopit, že Ověřu
jete více historii a tryéíci než rozumu a liclské přirozenos
ti. :Lo ee shoCuje s etnologic^kým hlediskem. Popisujete spo
lečnosti s "miknosolidBritooi
*
nesenými historii n tento
ptíetup pak sblitujete s politiclcym a :f'ilosoťic.1:ým názorem,
jenž má vel.n'l.i blízko k názo^rfm ?lontesquieuovým. Z toho by
se dalo vyvodit, že vaše ookazy ne historii a trcdici ns
jeOné etraně e o6kazy k Montesquieuovi zw e.ruhé streně, ne

jsou francouzskému myšlen! tr.k eocele cizí.
L.-F.: Jistěte nejsou. Ale vemi rychle je ryt.irčil jiný

myšlenkový proud, ktexý v.itrt.stá z Rouseeauovy Společenské
^stlouvy e ^vyt1st.uje do politické :f'iloso:fie Francouzské re
voluce. Tento prou" sahá s& před t!.on1:esquieua9 _ ke kart.eziánstvi. V současnoEti pi'-evládá a dosud utváří z:yyšlen! na§ich
eoučasmiktl. Je to, řekněme, "l'esptlt de cystett.e* upletněný v politických s společenekých skutečnostech — domnívám

se, že neúi nic nebezpečnějšího.
- Takže máte obavy z tohoto •systemeUckého duchnvčetně
jceho eoučeecych totslitrich upletnění, ele Dikoli z njnkého pesi.mi:::Jnu či nihilismu, rezil:'llace nefo snBt! z potřeby
vztpo^ury., ale ve jménu dosti pevných nhodnot", jgko je pr6vě u Uontesquiea princip oddllen! mocí a jnkou je mikrosoliderita.
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Hibiscus rosa chinensis aneb o posedlosti
/

soukromý list/

V tal.evizn:!m fi^1Dl J^osedl.ost je poaadl.$ inžel'.\Ýr ^a.rchitekt,
jm^ébo Jsem zapomněl.. Vrací oe po delší p^a.u.ze - odejel z naz^-

ěeich al.s nev,ysvčtletl$ch, zreJmě konn.f1iktn.:í.ch„ příěin na ěas

p^racovn.t; Ji^nam - z-pt tky na své prtvodní pracovdi: t? u J e , byt

:1st,:fm nabdd&v:ým v.urováním, povlř-en ve-dením realizace svého
projektu. ve1k^6ho mode^rního sícU.lite. Kolektiw. spolupracovníku
se pfedstaví d^emo^krnti^y, přátel.ak:y, a.ie ^zároveň. neko^^^ttien? -

neho^dlá ^pět H^knavost, nezájem, ro^.rai^l.n! vz^Ä k dkol.q.

Jak Bi žá<1,--i echema podobnjch her či uriálii ze fivota.,

vy-1.ož:! na stll ^^ty, ohl.ás! otevře^m ^hru, lc jaké ea ve
Span&lsku na

uvita pf-i.stu.pa.je, když nezbývá než

vstf-ellt bran^ a za^^^tu.t se nebo b^alit

a jet domu.

A 3a.k U.dá v;á.pětí totél achema, ^^U.na, zp0čásá.měrně
^trocba ^načitellná pev^^, ted Y^k uf či teln?J kla^^' , se ráz&a

octn.ě :před horou probléma & překálek, které se sta.ví do cesty

J^eho zámliu vysjt&viit e.!^^riti ne^^MěJÚ, nemb^^u prllbojnou
aeto^aou.

pose^^ ^rou id^eou a pfesvlcl!eof o aprávnosti

■vlho fehní, h proti viies pfeká.l^lcá.a vr^hne s býěí silou., s

v,^^^oetí a ne^^ři te^lnoatí. A — ^zase p0dle

echema.tu -

0vá3 zá^pae a ^^^Íc16^ěl.iamem, závi.at!, opa^trnictvim a odporem

ke všem. novém. ul ul pro^hrám: je zbaven Tecleni etavdy, stává
Be fadovýra ělemem real.i^£^niho lrolekti'\'11 a stavba ae

,-rát! k

osvSdaanla těllcopáelným meto^m. P.e ^tro^váadn:! doča.s^.n:li ví tlzov,
ovlem nepočí^^l • l.1daley11 faktorem, J!m! je práva ^^wva

1111.echtilÁ nadoaobn! p0aedloat, al.uťba epravedlivé vtci a vidomí

pravdy. dyzá^^A z D^tbo za. doba boje a pře^^^^d a zlou. vUí

silně a přeevěCUSive, fe j11pocítill ni;kteř! ze spolupracovníků

v ť.L"týmu. 1 ^mnozí z radových budovatel.fr sí^ilitě, a ve ch,"'Íll,

kdy ee mají zaej^at u! vybudo^V&né moderní kolektory a místo

nich ^^^jit ^traniění ^^^ní inžekýrských sítí, zas^^e ten
^krá.en_ý, už dlouho pfipravo^^' zvrut: pozitivní sily oe

spoji k po^^ře zavrženého

a ro^wdu.jíc!mí repl.lkami

dělníka ko^^^sty na pracoviiti zastává obrat v příb^mi: hrdi.za
ae znovu ujímá níla, bezpvává je odsouzeno a smeteno. Poblou.divuí

^^^é^dnou své blutq, ^^ytí zkos^t:Datflci jsou upozadění, jak
se pěkně Mlcá.val.o a pnávnáo, na^^'m cti!ádostivcfua ee ^krOmě
lekce z etiky dos^tane příleiitosti k nápravě a s^ď-í, moudři,

byt o náběhem k infa.rkta, ^nall14^dllou teskne, Se se mili dřšet
své lidské moudrosti místo ^^^cionář^ká rutiny.

se ^niedsě uzavřou a ^^zafokátor nám

I osobní

po^níu pfibliruje optimistický úsměv a přímo z 40£e zářící

ponied J^ana EKačera, ja.k stojí s dcerou na schodišti zad Kar^^em
cbu.dáka

umem,

které autor v^laetnoručaě sestrojil. s um.ěl.eckou

invenci prhěraě inteligen^d veverrky a a elefa.ntiá.dOu ezysl.u
pro phdsp^ko' nále!itosti pokrokového pMb^ našich

dnu..

4

V14ll jsem Kaěera nedávno ^hrát v repríze ^Qš!ho ^arciníl.ka.

^^^tictého ^vys!l.ání ^na.š! televize • Byl to ně3ak bal.adicky

přÍbQi z ^H^kých lá^ní a hrál v něm - ta.kit optimiaticlt^M — t&je^níka ^^.ma Gorkáho. /V vratném. aseptickém
provedení Z4e^Ďka Řehofe aei Gormij splinié ^kn!ry a amS se 40 té
^^to'b7 neoOdbytů promí

dá^ký

L1.moná4ový Joe v Divadélko ^ro

99 a ěiakýa ěelem pod kovbojakýo §irákem/. Ta,Je^ník ěel.il v té

hfe •jaz^Mla naaneal te^l.ni e^^ipo^koé lcapi^^iatlcké kozy a
^zaatti^val 4^Qedsl

a cbápaJíc! roli ^^e^mníka. velkého

^Jlll!e ve veUcá historické chvil.i.
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B7I to v obOll případech skuteěně Jan Kačer. Spolutr^voe

Cino^^míbo kl.ub\l a k^dyai refisér mimořádného ^entu. a rychlého,
l>ri^^tně 1sprovizuj!c!bD ducha, hladý cuž svobodného a odvážného
srclce. Ted ^hra.je panáky v hemohoucně splác^anjch ^^^^clcych
patvaarech, ^^vábí a Idímá ze aebe spravedlivá zaníceni, trpká

zklamán!, nezl.o^mDOat vile, metá očim& blesky a tváří se při toc.

smrtelně

^ně, J^w

by netuňil, koho, co a v čem to ni^je, co

podporu.je a za co se staví svým. 3ménem, svou pověstí a ctí.
l'lysl.im., že to "tuž!.

Jako omnoho jin/ch 4obrjch i akvllých herců tu.ěí a ví, jakým
ko^u.knJr"turál J.ně v^vobenfa, miuvicím a chodícím nepra^^^ propůjču
jí ^lne, tel.o a nadání. Proč to &si del.a.jí, k^dy.ž to vědí? Přece
by nejeli. Mohli by ^teovou roli ^vriti t - anii v nejmeniím je.ko
nesouhlas jakkoli ideový /Jaképak námitk:y proti příběhu poctivého

inženira zápaaíc!ho se zkornatělým myšlením?/, eybrf prostě jako
protest rumělce proti něěeau, co se vydári a čemu. je dovoleno
vydávat ee za umění. O^titnout rol! v neumel.eckém š^^^ a dokonce
o^^^wut roli v dobré hře z j^výcakoli rrze vubjekti^nich dt'!vo-

4ů pa^^lo p^^e nejen ke kapxicím, al.e i

c^^^kteru a hrdosti

he^reckých oaobnoatí a Td.'bec hereckého- stavu.
poděla? llebo je to

ae

ta

hrdost

posedlost? Posedlost ^hrát za ^ka!dou

cenu., cokoli, jenom abychom.

abychom. na^^^dli z rozjetého

vlam vl.ae^tn!ho dapěclm a místo nás na^na.ekočil někdo jinfx, kdo
si ne4i14: e^vu^hle a c^^akterem? Nebo je to neJaná se^^dlová
fi^lmová, televizn! nemoc, ně3^alo1 tel.ematoza? ile na tu. b7 pfece

Udá mhli ^zajít jato zaj!ci na ^^romatózu.. S vytřeštinými bulv^ti
a

•

pi^DDll

1c ^ění

—

t

datech. ^A.Dabo je to proatá, fa tálně pose^vá láeka

zda j^em. a nemJm ji.^Dak — ^radii ^hrát v ěe^rol.1, jenom

proboha ^hrát, ji^JWC •I nedovedeme Bavou existenci představit,

jl^Dak bychom za.Ill f.al.em jako ta

my^ilca,

která nemohhl.a pf-e!ít
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smrt svého pMtele 1va a rad§i ^vřelh taky? Ale proč mi j ich

tollk říká — naposled jeden kníhající herec a v-áfnj člověk jaká je to bída bídouc:! s. ty aeriá.l.y, nojo, co

m

člověk dělat,

^mu.síme tam všichni? Takkže za tneš zuby a jedeš. Předa tavuji ei

je,

3a.k

jdou všic^hni ee zata.^^^ zuby pěkně v ^^^u, j&.ko

vězĎové své ně!né posedlosti divadlem.

Co má člověk daiat, no ovšem, to je pravda. Přece se
nepljdou n=kam a nějak livit a neztratí se z jeviště a ze scény

^dl^tu.rníhc života. Co by tomu. řeklo lids^ro a jak by^ k: tom přišel

on, herec, 1 když to jeviště je větši^nou pokJ.esJ.ost a poh.febiště
ducha a se éně dl=jin je j edno, kdo na

ní

je. Všic^hni jsou jí

lhostejní - pře^rád:! a předváděla vž^^ky kohokoli, kdo se na ní
_

V

,7^dral, at pvávem nebo ne^^^em.
Anebo, Že by to dyJa ještě jiná posedlost? V češtině jsou
hezké idiony — posedl. ho ^^»n, posedl. ho s^trach a hrůza napří^^^.

dle že by Kačera posedl. '^^n? Znám omnoho he:-cť.i., jejichž posedlost

divadlem. Dá skoro výlučně dyto t^dlvě lidaké důvody. dle Kačer
bf^dl vtlkoryeý. št6dr.Ý ^élec 1 čl.ověk. ^Takže shrtrach a hr!za?

To 1Ú.erzulende talq dobře zm.me. Snad,

v tv^^ím ^klj_du atd. Mo!ná. ile co potom

liedeaátých let od Os^^T7 k Činaherním

insce^&e té doby, u^dlostu ěeaké

přece děti, chceme f!t

ta

c^el.á otevřená éra
Co ašec^ny jeho

z^namení ducha a mecného

rozhodnáo intelektu Činohe^^bo kl.ubu, to pozd^^vání obecného
vědomí k avobo4f a chavakte^rnoati?

To všec^hno ee dá napomenout v rámci těchto a jakýc^roll
pomerO.? Mhže •• z toho ^takový UDldlec vytratit, složit je^ttdu.še

bfemeno ducha, které 1 aám na aebe ^dlo!il, &10Ž1 t je na z-em,

o4ej!t a přenechat hiatoritctm divadla, ady nykopá^dli tichvatné troE-

q JcehO

nallého

d!la

j^ako Schl.iemann ^T.roju e. ^urěil.1 mu. nakonec

msto v zaSlé ^reheol.og11 ^dl

108

-5Jietě, umělci nezbývá zro^vna. já.aaavá volba a. v jistém
smyslu ^Í hledat prostor v stu.tu. quo české

^tury, jak se

eufemisticky Mká stavu její ^hanby. A m!íže a mwd, není-li zbytí,
nastoupit ten ^^^verský život, jednou pracovat vážnt, je^dnou jak

se dá, někdy přištipkafit a pa.k se zase pokusit k té vysoké
hvězdě, kde je mu. právě dovol.eno - ^^kdy ve svěrací kazajce, L.&-

kdy bez ní. A dilnt jo^dnou sl.ul:né, po^^^é dobré a někdy i

tzkostlně i;tastné krásné i^nscenace.
To zřejmě nejen mll.že, ale dokonce mu.sí, když to nedojde

k mezi, za kterou nelze. Dhlat, pokud ty kazajky zrovna neškrtí,

prostě se ct! v každém ^rném ^prostoru, co se dá. Možná že to
někde a nšjak a někdy ponorně naváže da ty zašlé, ale; pořád

potenciálně s^kryté časy a síly.
OvSem opus ti t sebe a chodi i ^nát za. peníze padáky, kteří
l.žou lidem do daš:! relemento^vané pol.oprs.vdy a nepravdy, a

vyvyrábějí státní ko^nzum tcleví^^^o bl^aha a ^9U6eru.jí de^m,aaogické
_
'W
iluze, je pro ten návazný praramínekT pro kontimtita díla. - byt
ponornou a byt za zt:!!ených po^vínek - nebezpečná a ^smrtel.ná

věc.

Když ^^sla Poaeiloet, rozsvítil. jsem a dí^val Jsem se alo^do

na. ná§ kvetoucí ib7lek - ěínakou ^NŽi. Zvláš^d kvetení a hodí se

k táma.ta.. Je

to

^ta.k4 poaedlost. Z temně selené

ten

keř na kvlt jak na zteč. V,a^trěí s 11!la.b! llstu. a z 1ú!ka světiezelené koru^nky rO,!ová

kop:!, je! roste a moku^tn! v noci to pa.k

neslyin§ třeskne, rozevře se o^hro^ný o^^£ovČ rudý kal.ich levitu.
a z n^ato j^ako
hl^ouhá na^itli

^^^itiný ^hadí

ja.zyk nabo chlípně vzepjaté pohlaví

p pro^hmtá ^tnlbka,

rudý

sloupek zskonaený Slutým

c^nýfim ^^l^nkových nitek a plti ^^^nov.ými terě!ky blizen

aeataTených v B^^vězd! ru.binového prstem e pěti k^a.monr.
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Ten kve't potom sálá jeden jecliey den tak eilnf, že ;ie z něho
v pokoji rú!ovo. Vydá se z té záře, potom se pfes noc zas potichu
zavře a ráno, ohledně svinu.t jako doutník bav^ana, spcdne. Někdy

tak vyělehnou dva a.ž tfi květy ^^^z a jde z tfch ko^ru.n šarls.tovf

požár.
Tenhle osmačtyřicetihociinový cyklue od zduření poupěte přes
kvetení ke svinatí e zániku. kvetu. trvá už čtrnáct ^ní a je š te po
Je to jako neslyšitelná obrovská préce, květ za. květem, bytnĚní pou

pat, rozvíjení a. ze.víj en! k:větli, a so^tva je den ukončuj e živo tni

cyklu.s, a. stočí se do návitku., dva tři ul

^pulce.jí,

de.l.lí tři čtyři

už -vystrkují bodce a chystají se ven z ko^^kJ.
Cítím

tu.

ná^káu zrodu, neustávajícího kvetení a smrti, jako bych

ji podatupoval s keřem i já a děsí mš tu. vyčerpávcjící posedlá úpor
nost a síla vykonat e.ž do konce, co se vykonat U má. Vydat padesát

šedesát pl^enA r}->o jedixzy den záře v jednom zá^tahu, bez oddechu,

bez odpoči^nku..
Je zde jakási nemilosrdně přísná p^aralela k lidském životu a

dílu. Všechno se zde koná v roatlUmě neúccylném řádu, z něhož se
nelze ■^rázat a nelze ho opuetit. Je

to,

viděno lidskýma očima, tra

gic kJ krátké bytí, ale je to ^královský bl.eak livota.

Člověk, to nepřirozené zvíře, poztrácel většinu. živočišeych inetidutů., je hromada neddále^^stí a vybočení z pňvoaního přírodního
řádu. J ze vlieho, co pro zác^hranu. lidského řádu v sobě udělal, obstc
'•

j!, zdá se, jen je^w rpe lidské ^lo: neustále budovaey řác

mravn::

bez ohledu na to jak vznikal - v máboženetr^ch, ve "rilosofi:!ch, v
dil.e náatu.pů a v dile géniů.. Vědomá ^mravního řádu je zde a je to
asi jediné, co o svá l.idl!lké S^nci za jeden fivot, který máme, rnsím
vedět, a a!m jdou l.idakó či^ měřitelné.

"Kvet17-l.i je^dnOu a kvetl7-li v nocdl^• stojí v jedná básni.
Jakým květem to k:vete po

ěeaké divadlo? Je ickf
*

110

kvlt a k:ef-,

-7jme^^e se potměchu.t. Na rozdÍ.l od ibišku., rťlže ěinak:é, má ve ^dne 1
w

potmě Chut jedovatou. Ríká ae mu. letitinsky cml.cp^ra,

to

zná vznosně

a nádherně jako herecká pří^^^ na ^^^ě. ile česky ee je^dna odráůda

potm?fchuti jmernje psinku. KtcCsx sladkohořká a jiná myší dřevo. Na
ten jed se prý nermis:í zrovvna ^umřít, není-l.1 ho pf-íl.ič.

Sergej Machon
in

111

Trampoty d
alšího mla
déh
o spisovatele

Je nejala rozdíl mezi provcloo. a.měr.i e p^vaw lidEkor;ti'?
I-on::.! a na::iů~s b"'t, pro to
*e
u.m^cr.:í, to je velikd, zpovfiťir..ic&,
v ní
*
se vdichhni ::novu obrozujet!le v^rou ve smysl svOlo •Ivota, v ne.
vilen. spolednl.. *
!zr.í pc čisto-ti, vtelen.l v do
konal' tvnr, v l^^su., jeK je
řád a nav.a prava.:i. l'rctc,
JTimaráde, ntnů^e ^zrn.zovat pr:!vdu
kdo ji chce ctvcři t
v této nejvyšt! podobé.
V Řezáč, eo^pr^di.

V červnnovée Cbs^ahli oc u.Ä "jka• zabt"rval pooloonn!r. r^^ae:: J^^

tos^^^na Co by to bylo, köyby to byla.. 1é.^m /edice M‘áj/. Le^vradic

se k n^m. proto, ,e bych chtěl závL,, • j]cy^ vyvracet nobc e nčj al^c
jeho názorer::. polemiz^ovat. Eaopak, s ti.r:;, co ^napsal, e^^la.rir.. E úvo
ze nad Eos^^novou. pró^ZOll cě vede nt-co jiného. Její au.tor patřilonas tap^ íc:!ch
ci tech něk^hlk ^lo
epio^mteto, ktef! ocl poč^%11 70.
let přece jen prcjevde^li umělecké asp^^^ a jeho tvorba proto mů^

poSkytncht př!lelJi tost k poznání al:^.tedn
*ch
v^ojovtfch problú:lú čee•
-t?j(
ké p^^^, obrá^ree v n! lite^rérně ^^^p^^ány l!livď"..n! cíle, před-

stsvy, hodnoty s ov§em 1 pahof^^fy ^mladé, pf'!pad.ně etf-edn! generace,
jej:! pf-e'-ivaj!cí tu^y 1

•31ta^

rozbité mlltm. Rezignace, lt.eroo.

r^ána vytiledo^wl.t ml.u.ví dost j^oně o staVll cysll

v

těch, kdo začínali s dob^m1 zámiey a kdo brzy vystf'!zllvěl.1 ze svi-

ho r.:t
*ov^w

opoj^di E p^rmieh umpěc^l.. •^Jm• to d^^^entl:.je zejm^étla

na rezi^^rcan^ch pootoj:!ch rmt:.nového r.^iny, rladého zemědčlsktilo

in^^^n"a

^^la. SlaT^!k:a.

Kě na Xoe^^^^^ě nnové ^knize ^v.au.jalo zejm^éna to,

4e

ji vše^chny

^nal:ladntellské slo^^^ a pal: i uhýbavý doalov dr.J^^. Ia.kešc o^^^^

j í za •r^rón v

či j

o vmim rodina •. Fo r-^ralov^ch

^^réch ob^^aosti a ^rejd^-ch Dl^oah^ah ^dnech tedy TEápětí třetí

^ftoto

jako by ee e

roz^trhl pytel.. o ^rejdovi j^sec

Bde sám p^^, proto si nan^m. odepf'!t porov^nán! obce příběhů, k'.ejména kdy
*

jde o aut^^ stejné doby li terL-i:.!ho nfstu.pu e kdy
*

oba kri-

til:e. tal: nadšeni ví^is js.J.:c vell:l rJ.Odfje čenkl e^p11:y, naděje. kte:-t

bezpecnč n^tů:l.rod.í zt:-ély, v^niklě nás.iU,noa k12.lčiatko..:..
Ve vfčtu podobností oboo. 1::nih bycha: c^^i po^a-ačovat,

napří

klad obt: nla:!i cpiscvctelí isvo.j! nopo^l:rytě č^^if-1 na sroztmenou.,
;ide o- autobiojr--...ficb' ri-^iboh, oba se ^^
!
*

vyvol.at dojen:. :iJe 0&.j.! vel-

ti l:ritick^ pomc:- k spc-lecensL-ýE •nešvar^^ n *e

vid! i v dro'bntch

lnpillíeb nbu.c v!c, nt:jakť hlu.bt! souvislosti u.^^ té dc.-

*dodarclct.
ka

bovtl neúuhy zpiiso..'-)c.ni zZve’n'^, ovf;em nevysioven^ák. protone n^evyslcvi teis'-mi pří^^n:wi. úbs roc.ť.nov! hrdisov^spis^ovatei, rmají 'b:lki ste^
ni ^^pení c ne^ché.pav^<rt!.1 t:e.n *
clF^i

a l&č! c1 své rod^inné

^mil.ost-

nfä. i^,by •.c::. lepšii ile to j^», !ekl b^yc!l, podobnosti v nějš!, 1
*
kdy
ne zrovna za.na.:ib:ltelné. Zs nimi v^šak fl8 ^tají př^^^^^tvl nite^

né^ ^^^nic:l:é, vypl<vc.j!c! ze stejného po^^ni
Jo.k Dl^&e dny9

empo
JlAstl!! tyl)rC! b^^pci&

Co by to bylo9 kdyby to byla lá^Bk:a, nejsm tctl'-

^wbec r^^ec v r^^on či ranis:inem o v^zclka r^^rm /11 ^rejdpva

ran^á.Gam o

jse?ii této forci.^l.n! ^sugesci ^&é p^oil.ehl/^

ne-

cohoucnootl.. přis^^e o neco'-nocti, .neschop^pnosti ^napsat román^n! Ea 11.ěkoW^. cípkách s^^c.:.nek nec! v obm knihách

řáde^m o nějal:4:m

šecl !ab^a.la^čn!ho rozwxh&l nebo o tom, jak f^U,r;ií av.tor 11vo^l1JgJ e a

se spmtává svm
Za.to ee doč!^táme o
M.J./ toti
*

posta^vám ’Iv^otnt věroja^tnost.

aby

jin'°' ^"Xn.beš /tj. postava spisovatele -

bu.de. A

potád ješť£ ^nevěděl., o

pak to asi nov! ^nikdo.^

/str. 52/. -r-oz^om.ě e1 přečetl.. co

to autor,
od r^a

nap^eb. tl:lebil se, jako kdyby pil o^lak^ovf lák. Někdy a,
tim, jak je tu.pf a nesehopn
*...

nad

ty 4Yě IÍdě^&M starán-

Pečllv ě

• /str. 2lY. -X psac^E stroji se^l jako do zu.^^ak&io
V^^ ze sebe

11po^oené vtty. Byly to věty jako p\lda p^^^ré dřevi-

nta rád.l.em. Za^& pit.^ •

/str. 2004/. s

t!m ovšem nejeou. ,ádné špáey,

konce ^^ového ^napitU ^btyaj:! nepiknés •^otá^zka tot1, nes^tála

/?t/,

&<la e1 škbu.it či netkod1 t, ot^^a ct^ila ^t.ak, zda ee op!t nebo spň^aha

*^u
sebe^vra

Lépe je Mt opllf ne
*

^crtvf,

113

f-ekl. si c. r.:apU oe po^čet!. •

/r:tr. 2,6

3
Abyc^ou pocllopili,

"E.

.P..c jsou tc cttra.cti eam6.h.c-

tyto, tr-azpc.ty nemá jer. rocr.£Í.novť„ hrr^^n, cle
tora, .nerozpakove.la se redakce ocitovat

Q.1l

ne zcložee dopisy Jane r.octr^^^ redaktorovi naklad&telstv!, v nich,;
se souženi tvůrce svěžeje: "...jí u’ e tou Slavíkovou /tj. hrdinkou
:r^^^^ i spévře.. Ne fe by to bylc nepfijenel., cle čehc je moc, toho
je příliš." Dalzac byl přieti^r. p!'íholem, jho^Wpracovně o ^^otC

•^^o^dily^ do vize ta!: konkr6tn!,
nestač:!.,
že pro nlj lily. Lnser.c. ruitorcvi u--= tc
jeho tv(.:rt! ^heli

^cl se ^ksi posta^^±, je- se

c&1.

sálá takov^n žerec vášně, že se svou pf-edstavou dokonce spává.••

Janků nad bilže nepopsa."lže liste:: papíru oe v^!iak closta.vilk poměrru'
pozdě, a,; po

hebčeji.

Tec.

^cn.ot10

úapěšíeh, kdysi náš olad§ spisovatel zřejmt p^cl

je uJt totiÄ nepoo^^datel.nou osobnoctí ^l^ti:.rn!ho Kivo-

ta., je p!-ek1ádán clo ciz!ch jazyků /korkrftně ovšem de mštiny/, p!še
1 sc^^f-e, ^^^^sové relace, vystu.pa.je v televizi, • je mají tell.em

he.

červeného 1 mocL^ch o llterkrními cenani v^yra*

né ^vyhněteného pap^že^, reta!:ce mu. div neu^vyhncn me,

u."

do r^>
jen aby

měly jeho noví dílo: •••• př!j^eoná zpráva o ptiprsvovsné reedici ro^^

nů ^^sAnjny a Z^azy hoveny v je^^® s^^du, dopis od

—

fílmovové poví^^, ^ádcst o pcv!dm nebo uceleni ^^rok e delší
/v roz^ashll 2()-40 s^^jopisntJah str"cllek/, otná^tní z rozblaou,
kkdy a .na které &^tu.nici vys!laj! Ku.bbeš^ra. práciz„ , ^ádoet o údaje do
clovsikn souča^nich spiaovetelu,^^ vyů.čtov8ú z DILIE, ’ádost o beee-

=•

žedout c účast na velké ja.rn! au.to^^^±ádě v I:.otvt. 11 /str.}al.

ta

!ro celé jako by Eos-^vyhnn prostě op^oo.l z Jiřího ŠVejdy, i

p^vyhn, ^nad

předcházecela pádu do krize, 1 !;vejdův

byl

hoob^rolntk, kteni nevědil, co dřív a koc: zro^vna skočit a net&išnáll, ,e

pte^cen^d vlastních cil, ochota k sebekl^mm n potěšen! z filctivsi t^
^dli,;d:! centu. do pekel dezl^^, a znovu. joko by Uo o od^lllal
I-l^^^oh ^4mi 1 na ji"n:! U^^w. /jeko a. !m,ej43' na sever ea^^ přijeda.

:rt^lmaři ^^t

poodle náměte našeho slav^.c&lo au.t^^ :rro KD.beše

e toho ov^rn j^sou. jen óalš! starosti e moc bNif.ní, ale m^a.o za to.
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4
I:o:-.:=-^hu.r: ae neubrc!ll:!

oby čte^nářům nesdtill^

d.."let'>r..! epi-

c^cvntell jeoo v poclitntt i^^dáci, l:tcf :! si vydělávzj! nn

ru:-'vu

cLlebc. r„C:;ier. v pot.: tviře jal::o jir.i. ale navíc v tvu.rčicb-^l!W.kách: "l
ve skupizé se ucalo^cli, I:=::ž ZU.bešovi oz^namo^^vali j^^r... o111rt způoo-

bez přišel o tře

oc^clif. •

hoaoráhe

/str. 21[/. J. clili •Bu.de apc-

lllpracavst při vfbčru Eotivú e tnnati^^ch otázek, ••• bude k^^altovnt
r: re.11ti^slrer: cver..tn(laí Úpravy li terár.c.ímo a. te^^^ckéiho sc^^J--e n

ntcvbu ^^iogú, to vše r,:-i odpracování cca 500 hod.ind.in a I:čn lC. Jan

zpracovat v ho^imovl. mzd.i:.r
219,.
k'^teri by urř.:1 ti r^^sm^á.4. kaa:dého zed.indník.o. a mo^á i přidavače.Vstr.
^^eš sr:.lot:.^^ podepeal a oc1. tf ^avíle

vidíte, vy •obyčejná^ vy ^rost! kmdni, jeké ^ra.r:poty ^^í
clnešr.í pór.i, n,=-hávir.te jim, protne j^^^ ci vyděláte v.íc, ale

ně lahceji, proto""E? pf1

práci se nema.s!te

z^ďale cučit. Ja:i

^Kubeš uff je d^^ova unml^kán s rozerv^^ jňdn.^i byl dokonce 1 " blá
zinci /k t^ra. přispěla manuto, nechápajíc! jeho prá^ci/ a

tea

dy oe ut:!l:cf. k a1koholo.. Ale proč vlastně n^^!e najo^^u psát. proč
si nav! rad.y s prací, kt^^ mo. dř!v lila od ^raky, proč ei nev! rady

se eeboo. ^^^? Co se to e

s^talo? ^Oproti ^?;vejdovi je Roet^^a

pf-'ece jen aměle^cky seri^rnější, ale 1 poct1.vl3š!, leccos s1 přizná,

aby se ^nnad ep!š vykkoUpil a došel u sebe ^sama ocipu.uš^^ě. proto
ho ^najdeme 1 sebel!'to6ti"á pf'iznán!

a.

ně

krize a Úvahy .nad tím,

jsl:é cá tato krize vnější !omy:
•t^^vistně ee podíval na psací etroj a ^^^ě přen}ilel, co by

ještE mal, vlastně
xe člověk

m n u e l

nd^lat, ab: ^^rnsel psát. kyalet si,

psát a při tau ho ^nikdo a^e.mtě. to je 4'elitě ab^^dněj-

š:! poei t ne^ d. !!?yslet,

tse né člověk nohy

t

horké vodě. To je ppravda,

f-ekl ci. Nikdo mě sice n^emtě. c.le kdy, nad^odrliz dohodu.,

jsem

odep^^... ^Zl.!bll ísem to pěti lidem a sám aobě. F^ile se d^^ov,
plánuj! Be patřil::né ^any pap^im. čt^sáfi nado^avont! nespě. ^ca!m.
mD.c^^ mu.súil••• O, nabyl

=elemf, aby nejiděl,

fesi o

plra.c! a potobn,'^ ne:mr.yclech, jWtc- je napfík1.ač: fele::t, nejoou. nic jj.
nchc ne^ feči ••• ře vtechno „Iru: t.ute f. již c1.:vno vfdC! a na:čy o1 pom^

CTlll, cc hc napadle ••• t: /str. 145-14Í/.

til:! způsoben, že

1c je dO!Jt jusn{ vysvětlení rmzporú, do nich
*

!lťi remánovf autor

Jan Kabel, jehný prototypem je cán Jan los trhán, přistoupil na

*
upadl

jinté pojetí literatur:;?, které nelze cnaclčit jinal:: ntr jako I •zába^^
vell.--pp^ůs;^l•, něco, c c neoi clo tzv. msovÉ:

turypr — tal: vmeoentné

odsu.::^ovnrié- o=iciúlaí kni tu.rr..:č poli tikat — ^o^^ clal.el:c. Spío^ovctel
je

tu

takřka námezdní silou, výrobcem a dodavatelem

určitého nmihti

mi mlátit dlozhou chv^^ čtenáfil, "^^zuje se posla.šně do

ctvni, je
*

pl^^^naé kc.lkc.lta...ni pro:lal.ce, ^^'Je u.i; vlastně nejde o niternm po^tfebu lale.ntn tvořit e rozhojňovat hodnoty,

kterou. je

o ováno

d..-wm.n

p^^^ost,

Bp^^t za ke.,:dat cem., ria:::á-li se ^^ootit cela elo
i*

tá koas^^kce tohoto zébav^níhc parku., a tf-ebas za c^enu. kampr^sů,

uepěchaoosti a p^^hnouti.

Jall Xllbeš proto nesedá l: psacím stroji, kdy
*
ci, kdy
*

^našel v *
ivotě

má nalĚhBYě

to

ří

nejal.’ ol'-eeha."1 problém, jen^ nu le^! na srdci,

nep!še rraány, pov!^^ a aoénáá!e proto, JJe j^imi obce vysl^ovit s.lespa?l.
.něco z toho, co hfbe doboo., co ros^^^ apoleéllost, co tvof-! du.chovní
kUma, v něm
*

se pohybQJí jeho satčaasíci, .nechápe svoa práci jako

pas o rozšiřován! li^dské svobody a důstojnosti. Jas, XUbe§ sedě k psa —
c^rn stroji, i kdy
*

píše je.n proto, *
e

nsná co t!ci, kd^ nov!, o čem jeho kn!^^ bu.de,
gbí,

mi emloava.,

naklatinteletv! jobo r^a:ián

nap^áno^^o & ^ by jinak hr^^l pf!mo nepředstavitelnf průšvih:

^ladatelství by se meelo ^Tritit •ke klas^^n a k reedicím^ a ^cic
astovovi, ktert by t^^le zkl^amal, musí bft jasné, "e •to p^moj! 1

těm, co mobil přijít po tobět. ja k mu. ř^rá jeho redaktor /str. 212/.
Je to z^k:n^^ p^mf propletenec, a mil

ko ka
ný
*

nepřišel na to, ,e ja

pevný '1Zel ^ci te^nie se nedá rozplést, ale jen

zetnmti prostě se takov^at pojetí opiso-vatel^^ práoe .nepodřizovat.

6

Jen"fe

2

r.:u.bešova po.-,r-i ee stale poseCloct, vyd.all prv.ni l:ní
la.,
*

cel úcpěah, .,ctevfeh eť:: n2--uč", jak se he^^ up
* íán.ř f-ilkt nn jeclnoe
r:!stt, a c.:. už Ei nedokázal pře:::.stnvit, ’e by alkolem spisovatele bylt

něco jín&ic ne£ ^hnát se za slávou., být no roz^iiní a vyhovovat tlaka
po"JednvIrú všect r:.as^^cl: tted.ií L--tlpoli til:y ctíte, ne bot tc mu

dťvl pocit sebeu.epokcjecl, pocit, •e je velkť osobnost, o nir ee
všichhlli ucházej!a prokazuj! j! úctu, pocit, "Je jeho umělecké posel—

cte! je tiedneč.ný, neopakovatelak vfrl:cn, ne l:te^ vef-ejnofJt čeki —
a

ovšemže ho ze něj pa třič:nt odměn! poetek.

Z.os^^^ :pf1tai: ovšem z^ahčuje zaklaád!l! fe.kt, tot111: "Je takováto
Jte ji pa'^trn způsobil něj^alcy-

eteosféra je nepf-irou.azená,

or^^ 1:12.lt.a...^, jen^ rozzmetal jej!

n2s^laý zásah do slo
it&lo
*

tité vazby s pctr^hal j^emná vlášen!, kořen.!c:! v nepřeni.šova::.é ^^dici.

Vytvořila se propast, v^rnum, v nm, poptávka

bí^člku — talenty se p^^^Qy, nej

pf-^^šila

a ^ah se v^ytváří dojem, "Je ti

^sna"ivci, kte!-í ^zůstal.i, j ccm. jed^ď a nezbytn! tv^^i, "Je jen

za^^^taj! ba.dou.cnoet

^tury a jeou. s to zásobit ^ahllJn.! ^trh, til-

covou., televizní 1 ^rozhlasovou. ^pr-od.akci potf-ebndm 1 spotfebn!m ku.1te^ťr. zb^ím. Z aměli l^!hn.i doby ee n^^tále dlabou, na svět nové

^lad, nadě3e, ^te^$ je •o^^^^a
st^té úspěch, l^tf diY, "Je

dobf-e ^^^1rovaný

se jim zetoM ^hlava a^věf'í ve s^» tv^o-

č! velikost. Vna.een,t stav je pf-J^úián za pf-irozenf, dmn^Ué hodll.oty
jsou, prahlašov^ány za

^smte^ch,

jednook§ se mezi clep^^ opravdu s^^

ne ^králeo^•• Ale wn^ěn.! je ^tauté, ne^té sll tov^2.Cl! a neod.^pw;t! tom,

kdo sice u.př^úmě

*
je

je

Wd a

v dok^^lf tv-j, v ^rém,

po čistotl,

pravda,^(jak si uv^ědomje til:tivn! spisovatel

tezá^^ •^»^m. v románu^

ale pf'itan hoto pravdu z^^uje

t^ ře ji toebaa jen ^^Ič^e nebo ob^^x!.

Kdy'- Ja.n Kub^

Tm kn!^», je

tu —

„ j^toé

nemochici S^ré cs.ter^l pro no-

jak j^^ — p^mwovan za zástupce vyšší sp.ole^^

eké Uera^e, socialistickl ellby, za někooo výjicech^c, l:^» ee

7

sl.U!í pro^^ovat Cest. A ělak čl.OfJtane n:!oto vařenVcL nu.dlí k ob^ědu.
^ame.JC.ení káro, cojt:

v

pfit^^oc-ti

m.ledt lékařky Skavikov,,

a’ pfedeo zosobňující jeh.o ^giní milostné osu.ó, trochu. ehu.haf^gi, a
tal: B€ dočteme: •!Ji:!:dy ac ctydčl, že p!:;e knížky, jindy ee t!.m chle

to, aby se cblebil, potfebov&l zuřit.^ /r.tr.124/. Hyni se

bil. ale

tedy styd!. Ale zač se- vlantnč etyd:!? Jen za to,

re m.á protekkci u.

ch^fky a !e ei vzal něco, co měl odc:!kaout? Iiebc se styd! ze to, ,e

ůeta, l:terá

n

ěl prolmzov^lnE.., to elév6, kterou je ^^^nován. je ne

patřičná e taky naopríivxiěc.É?
Jan Kubeš

to prozrad!. Ren.! ještě dost velký c^£k., aby si

občas upř^^ě nepři^zne.l, 'Jo jeho ps^ní je obratntm ^^^^evánťm, j►

ho’ ptíkezem je

ne^^ttit na on.a neviditelnou at^ě:m, za ní" se

nělá tv^č:! cvobods.

céW ve sevůj opsk, za touto př!e.ně stte-

’enou ideologickou. ^^nící je proklet kaJ;df tr^tfalec — hi.c ^mt l.e.onee! Ku.beš s t.!n! má své ^^Sen.osti, v4 co se sm:! a co se nesmí. Zj1^

tí nap!'!kiad, 9c naše in..^ní swpravy byly levné a zkvalitní, te!

*e podle jakési smpid.n! dohody dová
*:!me

oodJ^imid soupravy nestegileí.

•Ale o tom se psát nemůže a v raná.ně te^^e ne. Jan E.u.beš škrtal 'Y

černém notestt hesle:

a škrtal, a ^ff^tal.

swpre.vy. A

jako by rdousil. •• Spisovatel mé psát, a nikollT ^^tat. Jan

Xllbeš se zastyděl.•• • /str.119/. I

tady

se te:!:y Jan tllbeš a^tyU, a

je to stu.d hltlbší ne! ten nad ssma'Jo:iém kuřetem pro elitáfe. Po ^čase

^ra^.ť na. de.lš! t^o pochopitelné, ba zloč^rné ne^smysly, v jejich'

důsledku zemf-e člověk /nebyle pro něj u.mělé ledv^ina za stopadeaát,
^acad dvě stě tie!c, zatillco kul^^ní dwa 'Y ^»čkách stál pétatf-1cri

m^1llónW. •R^^aěl t^omu. Chápal to. Bylo to hofké ^cháp^ání. !'ahle

a.'-

.neje011 problémy pro epiaovatele, ale zároveň j e spisoTatel .nomů,e
r.ns:amlčet, p^okn. se tteba rozhodne psét o nom^^Áci. O nemo^cnici tedy
^tojmě psét neba.d^ uavfel kbal to noje hofk' chchápé.rí. Ze by mil

to p.!'Ulo nějak zvlill l:!to, to

mil

tedy nepřišlo. I>Bát ae dá o éme-

k^nív. Jenom'Je je toho Č^ím4'1 mént. •

/str.

209/.

nará^& ba to, 'Jo

8
•tooh.le už není problém pro spicc-vatele ", ee vysk:r,'t..^e

tc::tu vío-

aát, •coi je také jeden z nivodú, proč spis^^tell radéji píší o
lésce^ / ctr.2C}/. 1. dovrš:! to T.ubesove. úv^ma m čl rozncr-: sr:-isovatel—
ské práce v dnešní spolcchosti: •Otázkou. je, kde a v čer: se nach.tl!::!

chyba. Ctdnkon je. co o tin maj:! dělat spioovatelt, l:dyž se po nich
chce j^háo s tott?:. Otázkou jE, proč se po spisovatelích chce něco
jiného, ne
*

se •po nich vy~ad.uje. Otázkou. je, proč jsou. Ještě stále

spisovatelé.• /str.159/. Vt^imn.ěte si jcaného rozdilu. ie=i clovecy

"ch't!t„ a •vy^ad ova.t*. Vý^Z!laiovf jsou. v tc:cto tchtentu. pfeoe tot^ná,

jen:Je ka^dé vychází oč jiného původce: spln:!-11 spisovatel přámí či
lépe poředavek jednoho, zne!!'Vá!-:! si toho druhého. A dvěma piánům, jak

se nedť alon!it. Vfic^ni proto raději jen pln! příkazy toho
mocné!ic, teti! ideologickou. objednĚvkn, ale nejsou pak u! vlaetně

spisovateli v pravém slova smycl.u. - s. je opra?du otáaka, p!:"oč •ješte

stál.e j ooa.", toti * za spisovatele povahováni.

Z těchhle chvilí pr&vdy vychází poeit 1:Ubešove sta.du. Lee n^am!i>ba.
nout, že oplsovatel Je.n Lostrhun se přece o těch ^infůnich zm.!nil, —
'ée v románu je hodně pod.obntch kritickýcll výpadu. rroetřednictvin

postavy J^ana Kubeše se Jan Kos^hcn vy^hává a

způsobem kaje,

protone tyto zm^&y nejsou tře, co by měl " rosaně teantizont ^iso-

n:tel, •kdyby to byl romáod a •kdyby to byl spisovatel^. T^ale
ni sta.do. za to,

nepíše o tm, o čer:t by psát měl, ře opoaští námě

ty jdoa.cí k podstatě problém, ke kořem věcí, člov^ěk& s doby, při

pišme J^m. Kus^^^n^d k lepš^íma. Toto upf-^ímné přiznaná je v§^razem

t^O\lhy po iU.evi, pottebcn r^ozhfešeni, nebcl Jan Kos^^tm přece n^emá
pOT^m. rezi^^j!ni z potěš^^, on se dal jen lapit a .nemi s^. v^^—

zat 98 ze smlou.vy. Jako in'entt ^^l slavík 1 Jan Kubeš EVCU rezi^gn&-

c! jen uznávají nm bemoc tvá!-:! v ^triř byrokratické mmašin^di, kterr
jlm jen spovzd^^ okdzala n, mič!c! nástroje a

se vzd.all. Te!

a, méhnu jen p^lnit aT, •pov^mosti^, nevybočovat z rad.y a dodr"^cmit

zab^^ná rituá]^ Sploorntel má tu véhoda., *c

mu:ice občas u.lev!t ovéhu

9

s,,édcci. a

ne nešvary otevřeněji ne
*

vede ODratnl i'orr-:Lilovat a ví,

r..am

inženýr, protone do

až mú:-Se j!t,

kteroo. cczl ^á-

sled.iu.je pr^^et:!, jehož llČ&sledky dobře zná.
Rez.it")lO.ce, s níž se člcvt':k v.nitřnč. nesr:!ří, nepopřeje mu klidu.
{i

le.n je u.rčitou. obr-ClAOU C!'(ce-

vy'idu.je Gi otilf: v t; tB í C:i!'U c

.ni^smu., j:I""'wiýfe~i zrc:.nťn.é dt.2.še, a.le není proto o .nic lepší Ae.ž. despe-

rftatti z^a.ďalců. ku.heš ei svůj cyr.in^SZ!Ul3 vysv6tl! docelb pf ijateině.
JeruU. přece slova "p^^^.nilc:. v klavě
*

jako kapky vody na Za.l.e^^ná'ch

Úbočích" /sím.12;/, O!l j& přece tím bc
ím
*

náetroje!!l, je.o
*

opracovávť

věty s potěšením, k^^li jiir.i bez o'bti!:!, strhnje, uchvacuje — a jie-

tf by o^Q f.íci,

"bez tcho nEaů
e
*

f:!V • ze.k jako to řekli pfed

ním cm.oz! stejnč oovf-ení ^ou. otevtenoa
e:
*
Jen

ofici^^ť přízni..

•v těch šta.sw)ch chvilich pro n&o byla slova vzrušujíc!

hračkou., rczkoš!, celím světem, v těch nméně š^la.a tných chv .ílích slova

ncháviděl, a,; se m11 lulllsfla. Ale .nikdy jim pfíllš nevěřil«
A s"c vlas^^c slovům nevěf il vůbec nikdy. Bylc v jeho moci povolá

vat klova do očkových vět, jim
*

věf'il.1 ostatní.^

/Str.

2006/.

Tady Eakešúv c^i^sma.s vreholí a osvětllije cestu., po .ni
*

on i

jeho tvů..-ce došli k oné nívstní a tvía-č! křižovatce, kde na ně čeka
ly ^^^e se avou Eistou. za zradil na sobě sa^úm. Jan Ku.heš9 rcnánová
:pro3ekce J^ana X.Ostr^^^, r:l.še sll.ova,. jim
*

pěb:tw, 1ee jim va-! ostatní, ie se v^šem

nevěf'i, ale píše je ^tak

^l.!bi.

Nic 11
* proto n^e.nt dost

laciné, aby se tím mdzU vykou.pit Úspěch, •oová
né^
*
kritické vvpady
líb1v1'm
^Qostným pt!běham polehoané nev^ěry, aynisr:m.s s
se smísí s
upřímnou. sebezpov^i, hořkost rezi^^^ s *
ive^^u

cmt! -,!t a J1.!t

s1,, a pro ještě větší p?1 tatJUvost se vše opepří špetkou. senzn^.niab

•pou.ta.čů^ pfed ka’dw kapi tolkoa., a to tahoto dr^^: Eahé poprsí

D^técí vosková

^Umach-tra.,

Kon&čni se dos"1-J.i do lo!.nioe,

P^anický s^trach z vlas^tni !eny, Sou.tl, v kráse těla, Zlodach aen&l

s

jej!ch ^ňader kotili, Sex je paet, Le!e1 j! pfes e<^^ňa a pf'ál

m!t čtyi-i ru.ce,

Bq ^náěji

.ni

by ji ^nási^nál, :t.:!oto ňader avakrát za

lc.
ko^^. zmrzliny, Chtěli c_pclu. spát. ale llec^o.h.li ll&e.OU.t, atd.. atcl.

Tento potlec anpirscí u 't'Vt!rce. z jehož prvních věcí proci.ou.vE.i.lo
eku.teč.né zjitřenf umělecké svěaou!, lze- snae:. lidscy vycvětlit z dobo
vé eltus.ce, pochopit a litovat ho. J„le záko.cy umíní neznají llé.akf

eou.cit, j r;oo. vfccnf ^kru.tis, nesr.l.ou.vavé, jejich ortel a.opadc.e n.em.ilo-

tlrdni !1.éi každého^ kdo chce otvoti t pravdu •v této nejvsšši. podobě^,
tj. kri.S(;, ale pfitat ji zároveň zraznje. :rravde wre.r.í a pravci& lidakoeti se tu. rozor.ly

Čí krizi zmítá

ten.

a

cezi r..ici je pustí zemt nilab.c, kde ae v tv^o-

kdo o své umělecké a lidské pov^umosti v!, kdo

zná své spisovetelské poslán!, ale vyhibá se mu, nebo\ pro nčj je

vlh^inljs! zákou.t! reziyznce

E:

jistotou úspěchů, popu.la.rity, odměn,

cen, pochval. a č^rcéh.o bydla.

Jediné dvě věty v celé ^zize prozrazu.jí, že Jao. K'4beš 1 jeho
de^miu.rg vědi o jin&i řešen!, a^ jaké zv^^li oba dva. i:ů:-:eme je

č!st v pasáž.i, kde si iJ:.'beš a.věd^^je, *e

vu

nesplní-li v term^^ ecloa-

/nf!Ví ještě vůbec, o ien psát/^ bu.de odep^mý. Ty dvě v^^ zní:

•Odep^mý spisovatel j e nejlepší spisovatel. Dobr€ mížky se .nezkazili

/Str.
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Amerícké kalhoty.

/fejeton./
ÍKdy! jsei:::: se vrétil z

domů, fllfl jsen. do všech ^vch

trojích kalliot malý sadek. Loje fene mlJ pozoronUe s Utostivý-m úžesem s pc nakolike dnech řekla, ŽE- bych &i měl koupit novl ka^wty,
ebyct nechočil jok dnstroř. loeyslel 'se::: si, že je lcplii chodit po
ulicích, leaícll e. loukách jak hastroš, nef. nnare.zit v dobft padnou
cích teplác!ch po pěti kroclct vidy do fele^tfch óvEří. N^álas jsem

vče.k so^^zíl. F.ozhoéU jser. ae, !e s.i koupá kalhoty^ a ne ledaja- .
ké, ale rovnou manehestrov( džiny v luz.um. ?ohnu.l mě k tomu asi i
st.es::: zl sta.r^ýn.i časy, kdy jsme jeitč neměli rc:vinutý soci^ali^zmus
a.ni byspCný prémyal. Tehdy totiž bylo menchesttru adostatek 1 skoro
vši^^i, dosptilÍ i 6ěti, chodili y mencheitroných knlbotech a ^:mufi
dokonce nosili i manchestroWá
tukoho nenapadlo mpont kelbo\7
v !uzcxu. Uodné t.e^bcy iusu jeltl ^di nebyl.
Tohoto léta vše::: bylo v Tu.zem n^^dno a kolem dlinů ae tinČ^ily
dea!tky lidí, ^Americké loalboty v!ech mraček čly dlaně nn odbyt.. A to
se nept.tjtE na cenu. Divil jsem ae, ;jak u vňi^cbni T;Y^^ji v čiEslec_h,
t^irmách, cenách, ďllkách a fcliřká^h. Já nao^pak ae va ^tnkových
n!eh si tuscich ci t.im nesv^ a tak
jen atil, di^nl •• a
^chal. klaný mul chtll dl^iny nóměr a^ok pro s^tfčka V^u. a omladá dív
ka nómOr tricaišesi. Jiný mladý mu.! cbtil TtdSt. &d11 jáou kalhoty .
včwno amerikkánákije e prodaY&ěka řekla 1e da. buttine jí nedl^l.ala^
^^jJ::iě !ád.n' tělkosti.
Pozoro^val jaMm ^mladé eaOTlt."' ^lldi,
ae f!k:4 u nú t novi
nách, a vidil
le jsa-..:. ^uroat.l!, ^ad.ran, hezc!, ae^^id.oOlÚ a chtin t.oho zboží na ^kltech, chotOYenábo
v licenci. t nSj^^ e^cop•W odno!i ^^ri^ckáho kapitálu.
byll ti mladí ^Buaové olqěejrú
akupinoTÍ tturiaté, molná to byla
delegace, mom, to by
li budovatel,
na ytUtl. !rpálliYl '7'ěkd^áli před jedinou tlanou zkuše^bni kabinou a ^kdyl vycházeli,
n jim na tv^^ch
IUatí„ Vz^pcmm&l jum ai1 co Tlle^chno ;an ul o Uch ^«ricbych oc
hotách alyšel. Ul l4ta
^utníq ^našich g&Jezdů
o lcšefiech, kt.u-4 se ct^d k:,lbo^t.md t Bu.slc.t ^^í diilat. V:poi:mSl
jaem ai na jednu Jcrá^^^ porl^dku Val.enen^tin bapu^ů.na o Wm, do j^^ho neltlat! upadl je^m mladj
na
^Vf. s^^tkl od d!inO.
^^^dk. Va^^nll
ci na joden aoTl1.act ^^n, kde Oin:inali11t4
Tláali
do ^putl jen ^tak, lemu al.!bili naoko od—
^^dat
komplet.
-

jak

Prostě jsem si vzpc:nnijl a najednou jsem ual.yiel, jak ae ze Yšech
tout: tl upocení pročejny £ hr^coPadým zé.padná zbo!iL zvedá j^aeysi
tecn_V křik. Začalo 'te: kol.en: mnE hlucet a naříkat, zněl.o io, jako by
se nesmll.e hlásil c slovo jnk-'Jsi obrovsky • mlnionovj dav lidí. To,
cc jser: sly3.el, by:. křil= dějL"1. liic jiného t.o n^amhlo byt. ^Slyšel.
jser: 2-vSt Zuté c Jvavl cf jiny iuska, sly$el jser:, je.k ^řika;ji ^nad
svou zbytečností e dohaduji se ztraceného Biryeln. Úplně v:adu n^^n

revoluce e občanskL v^kac, tti mledomory a ječte jetl.nE válka.

bezpri::.crné děti. Zaslechl jser: i výkřik ^rockého, ^^ž dostal cep:íne.r.: do hle.sy. Ci^^lo st tiché zaúpěni ruské inttnigence, se kterrým
se přt:vrátil.L na zádc. V mu."lutt ticha bylo sl,yěet clcen!, se kt.e^r:
šly na ^trt oběti so^udníCh procesO. z tficť.týel:, čtyřicé.t.ých a pode-

sútých let» A pak zase neplnil tu bl.bou e nevětranou nist.n.oat ne^art.i^^ova.ky řev naděje, c ^eri u! dneaka nikdo nevi, co

a

ae kojil&.
Vyděteně jsem si ohlížel e di^al se po li4ech, kde to '^talq
glyf!. Chtfl jser: Tědět, jestli jen jé jaem t^XTý b^lázen? byl j^rn.
Nikdo nic n.es.l.yhl. Ani ti mladí ■debevid^cuú ^^ové nic ne^^^^X.
Neakyšeli t^wi kř^, l^oz t. ^n.Oek. Te ktt.erk chtll nikdo Ú.St.avi^bl

t.o

Tldlt, prcč se jejich didové vl.aatnl tonik sabijeJi a

byli nemocni 7 Vif.dyi bez těch tragiclcych a lavaavjch dljin mohl .i m!t.
ti ^ch.1.apci a dívky •amariccl«! ^kalhoty mnohem • ^^dněji e Te viti:.Cm Y.fbblru. ile 'to jim nepřiUo. h^kdo ty hlasy ne^aly^iel.

l.ská

gace platila pl^^ni čissytýlú b^r a odnálela si šias^t.rw své clrfd.cla§

kalhoty. ^Chl.apci si v nich budou vyknčont po Uoákvimo^rá ate^
^hrdS jato Vlediuír Majakcvskij ve své tut^iatickd ^haleni.
A jen jaem si TzpomnUl na •aj^akov^^Äo^ ul jssem
^nd.k
ru.aké litcerat^ury. Za^^valo tu :'bytečné

Jevg^nije

a do ^toho promlouval
Boris Pasternak v úloze doktora :.i^V&&B^ ^I,ulgakoT ae ;jeů u^křvá,

rozléhal ae nevyléči tel.1lj ^^tek Ivona

tože on všechno Tidll. Co vlaatně věděl ^llja Irenb1-1r;;? Je ^^lat ^ránu
z revol.nru, to ae sukřelil ^.Fadijev, ^rot.oh mu

zdi. -Pn;a všechen hluk je ^^let, jak ae v

Tle^chno

al

t.ih rachlť I^van

nia^^č. lilkteré ohlasy se do!^^^^yt aby se

^kt.er'

hrál move,

ale

u! bez nich.
^Marju^tka.
ze^zadu
j^a4enaě^^iclit^w ^b!liho dO.St.c^í^čl:a. byál^ za^^^uUU ^hl.asy

j^ind^,

niterat^sy ^aly^i!m i
pechch
o^iť a

ul

je' to ^^c. ^bu

o ^röt^tfch

chrčet Tie^cbny aorit^abf

koni^niviaci. ^kave& ^Parďjo^rOY^^1

^let.aré ;i^rn htl, ^kdyl

o

ni

-J-

cylo Eestnáct let n které
síakaly pro zeyillcnku kclektivízece•
Azi proto, že jsme jako rodine, co psmlt sahá, nevlestnili ani
p!a' pta.y.
Ylm, ř.c je ro::ur.r..ějři tentlc křik dějin neslyte.t, anebo sr.ospon tak tvéřit. Ncjlcpži vtbcc je e dějinách nic ncvěitt. Tihle
kluci a. holcy, ce nnkoupili aneriekť ke.l.hoty, si žádné ztarost.i
dělat. nE.:nusej:!. Ti svému svčtu rozumi. To jen ty generace. ph!d ni
mi, kt.Erť šly = utrpení do utrpěni, Uuč1, !e u! ničemu neroz^um!.
Nektef-i opováflivci dokonce vykřihují 1 fE byli obětov^^ pro nic
zÉ: nic, !:.c- byli poóvedEni s obelhtni. t.no, i takcvá hlasy jsem
slyěcl v tom luzsxu. A netýkra.lo se to jen těch B:'lerických dfínů,
ktcrť těm kansomolcťm":. pkjv z celťho Grtcc. Ty hlasy ge chtěly há
dat o Oěfiictví celt jedné ^^evé epochy. Ale nc^vír., sakřa, proč se
chtěly hádat ae mnou'? Jen proto, It jsem je ^^tel?
Xtoomi t!kaj!, !e svit se cá posuzovat realistiehy, re^^E a
bes Tět^eh děj^i.nnteh aouvialo2t!. že je to tak prc, vře^chny lepli.
Vleyt dt-jiná: naslouchá jen velmi máo llCí. Xotná právt tento
reeJ..i^s bez dijin vyřeE! jejich neb^^ óědictn. Zvítězí ro^^4
a obcho^^cké pH.stupy. Američtí poplatn!ci tfebe. nEkoupi je^ra
ketu
a za ufietfené peníze zakoupí jeden vlak d!!nO e po^^u
ho de l'.os^l:vy. To 'by rnČ sanotného za;j^^lo, co by se v takOTá:. pMpadi stale? Elnq dljin se sice nepfteatanou ptát, ale nakonec o^cbrept.1, vys!J.í se, zalknou a od^^ou. Chce t.o jenom ke.
Nedávno jaem &etl t upf^mém, mou^^a a tolera^t.nim fl^ánku ^Andr^j^ ^^CTat,ho o \om, jaké ot^úq ai hlade ruikd exilová intell,;anct. tiesi j^^mi 1 otásku o tom, jalel budoucnost !ek4 jej! Tlaat.
Jde o to, zde nějaké pf!Sti Ruskř bude autoritativ^, necion^áln!,
llberá^ví, dokztináJn! nebo nějaké jiné« Já o tor. mohu soudit jen
Te^£ ^málc, ale fekl bych, fe uf arte& je jisti, fe to bude Rusko
dlinovt':, kazet.oT^^^etofonOTé 1 !igulákom, rockovd, winč.s^^^^^vá
•
dile. Kij^aká ideoloiie •• ul ^pele k tomu najde
*
^md je mol°' na dějiny sapomenout.. Za^^^nout na liurat^uru
a neptat ae, co phdeházelo ^wiku/Proatl neváními t.omu
pozornost; Sta!! sa^^t ^lmvou a je ticho. Oděle.l jsem to tak i
já t^w dne v t6 dnenl prodejně a pak ul jse:: se jeti se «al.!ben<e
dí^al na ^chlapce a d!Tq s vcllké sni, ^kteM se sabal^^mi tf^tny
ped pall "7ČUi de
^:alitE ruin, ^ulice^ která ae jak na
t.^^ t ^^ti^alari ^^v.je po
Milan Šimečka

1982
červen
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Liberál

v

Attice

V Attice ve státě New York vypukla dne 8. září 1971 vzpoura
vězňů. Dalo se to předvídat. Tušili to dozorci, kteří přicházelL

s vězni do bezprostředního styku, napětí cítili především sami
vězni. Správní orgány, které byly kompetentní k zásahu do vývo
je událostí, přišly pomě. Komisař nápravných zařízení

dostává

od guvernéra plnou moc k určitým reformám v okamžiku, kdy pro ně

nemají smysl ani věsnové, ani dozorci s ředitelem věznice v če»
le. Ti první byli nesnes itelnými. životními podmínkami! a nezrukon-

režimem v tres^mici zradikalizováni do té mímíry-, že zeslábla
jejich schopnost ke konstruktivnímu dialogu.. Ti drun věděli, že

za vzniklých okolností lze vzpouře zabránit jen nastolením tvrd

ších donucovacích prostředků a niavně zvýšením počta dozorců; na
to ovšem nejsou peníze. Komisařův reformní pokus vlastně vzpouru

nepřímo uspíší. Vzbouřenci obsadí dvůr a část objektu, zmooní se

čtyř desítek dozorců jako rukojmí a začnou vyjednávat. Na jejich
výzvu se sjedou do Attiky vybraní veřejně činní lidé, převážně
novináři, aby záležitost předložili veřejnosti a tím stimniova-

ll ^vyústění

kotm.iktuo Logika události je nakonec přiměje převzít

roli zprostředkovateli Tak se v Attice ocitl také Tom YLcker

z New York llmes a napsal o tom. Sledoval nejen konkrétní událos
ti.. Celá situace mu zároveň vyšla jako model Wicker je. liberál,

nepřichází vyzbrojen žádnou apriorní interpretani a snaží se chá
pat Tšechny zíčastněná. Ví, že jediným východiskem je komproomis,

a poctivě se o. něj snaží. Nepochodí u žádné z obou stran a téměř

nikoho ze spoluaktérů si nezíská. Tragédie dospěje k vrcholu: Ná

rodní garda dobude vzbouřený objekt, šestiminutovou střelbou

me-

cimuje Těsně a při krvavém masakuu přijde o život také čtvrti.na

rukojmí, nikoli. Tšak-pod rukama vzbouřenců; nýbrž pod výstřely

strážců pořádku, kteří použijí dokonce střel dum-dum.o Je to vý-

2
mluvná hlstoríe. Obnažuje se v

ní

mechanismus vzpoury a davové

psychózy-, problematika masového vůdce, který se s obyčejného věE-

ně najednou stane ^mimo jiné i hercem.přeQ skutečnou televizní ka
merou, charakter radikáiů a extrémistů i těch, j^imž loajáině ú

řední pohled b^rání v poznání, a bezmoc těch, kdo by se z toho
rádi dostali ro^rně a po dobrém.. A protože. režisér Chomsky pod
le W:ickerova námětu a podle scénáře Jam.ese Renersona natočil

v Americe televizní filn, dostalo vyhlkající publicistické téma

umělecký rozměr. Rozměr hluboce lidký. Nikdy nezapomenu na vy
děšené oči herce hrajícího Toma Winkeraa, když to vypadá, že bu

de s několika kolegy zabit rozčilenými vězní. Je to muž, jehož

jedfni obvi.nují z fašism.u, protože nepodepiše radikální student
ské prohlášení, druri zase z rakik^alismu, protože tvrdošíjně tr

vá na svých pochybnostech o úředním šetření vrad.y spáchané na

vězni. Wicker jde za pravdou každého jednotlivého čloT^za a je
přesvědčen, že úhrn těchto pravd. může být pl^^^. Jeho zděšení
nad závěrečným mas^^^ je- zotú:al.éo V Attiee prohra!, jako prohrái jinde a jako prohraje je.ště mnohokrát, ale nedokáže toho
nechat. Jeho radj kalní kolega ho vybízí, aby konečně "vystrčil

nos ze svého zápisníku^. Jenže W.ick^er konal a koná své právě tím

zápisník^em.. T:o je púda, na ^íz je neporazitelný o Zanechal, zní
se. přesný obraz věcí, a ten je výstrahou a poučením.. Samozřej

mě jen pro toho, kdo se poučit chce a

umíí.

•Největší vzájemné

střetnutí AmerLčanů od dob. občanské válkýa končí tedy jakousfi

potenciální katarzí. Naznačuje j£ závěrečný komentář fi^lmu, ja
ko by v příběhu samém nebylo pro ni místa. Ale

Qlla

tam je: Zve

řejnění znamená kus mravního i praktického osvobození. "Att^ika,

stát New York", uvedená ig.
d.,

z^áří

1982 v ,6eskoslovenské televl-

je tisniký film, a záro?eii nadějep^ný. Navíc jsem, t něm na

šel hrdinu, s nímž jsem se

ztotožnil. Chci se k tomu přiznat.
Milan Uh d e

Ludvík Vaculík:

Letní stíny
/fejeton/

f-oFtal jecr Corem oO epoluir.Qy Mil-u!kové pchlednici f1?Ut10ve iro-

ku ie99. VzEil Jsem ji de ruby, vyčel n kopec e p0U1oc! určitých bo"e baňko m ěpiíce kontcls promitá pc dc toozu Ee nú;, hrone pivovnrek,

tiudo'Y)' lícuje p dve!-m1 ltiřovp obchodu n!" nllBlletí - naicl jsem v druf-

etevním f 1 ti'. Fteano\"1(t{, oókud nez^^^ realouž.^^ fotoé:,rld' snímek brtl,
e pcf'íčU j^III ten záběr po ním. On měl jal'^ eucbá počes!, ji ml.žneW
dusno, on jletě velrj for::ntt, j6 kincfilc, on devěru v minu, "VlóC:u,

^ysl evá préce, jt nni ne, e.le 1 tek je srovnáh! utlteché: dneln!
P^^v ee oproti tehdejfÍ?al top! v zeleni bf-e a etr^^.

To ner.í tet dobri, jnk ei snad pemyel!te. ^^ov ee tehdy
vil sém, kl"yf Jr.ho crruí pole ee táhle •yaokc do etr^^.

nl: z dodávek, en1 pelrnf- tam uf raní, en1

^ml.J'-n,

tíc

11-

!i.Je hln-

't&tf.e to lito, v Illnhll

Jaem •^upal kolefko, oOveze ae všecko pr.yf. Tak4 m1,to mininích
jich! je tu na hlavu m:!ň, ■ ee kamt!1 od'vál1 a J1D4 O&učai &.'!o-vdí, •

cennljší poJe zabraly finfál-y e tcvá^érna, v

m

ailaJ! atroJe, k'ter4

.e ^vymřňuJ! za Etroje s trochu ban^állO jednou do roka. Vlemi t^d. f^^^

ztrácí ee jakozt práce, P&mosta^^st praco^^^ e ntje.k, &aJ1Jtln1 obce
pro pf':!ped v,11q, ^krachu ,1 pflíro^tf b.ta^^^ty v m.ítstf Tel.11cycb ^dh6d
a Jejich skladlft.. To Těecko bilo b7

^třeba opraTit, a co T

J,T J'

J^dinř pfiJdu ^e= radlJI ^^YU, za Jí«mho, ccbl^adnlJlímo počali, •• e^^
tivem, Ou^ 1'll ^^m s jemnozrnněJíim :t'1l.Jlle&.

Jsem ne eebe u! ele dop'1en$t Jeyalím, fe Jee^ •• octl v 10ai, do Eeho ee propadli renomov^ peaímistl Těech ^m^^jících tf!,, epole^»►

tí a kultur. Ani

vleeiním ^šlenkb nechce m si ul Tlřlt. Kil bych

alnit v&lluch, téma Mho etrovu, nebo co. Asi ^^aluju kucbyt. Špam,

dopra1'a, hloupé školy • nef^^^Jíc! vbco^u,eby III ^tr6pť, Jako bych toho

Tleho byl ministrem za první npUbllby. Xec!tí^ roi:enu, f1

•I

odpoěnout t rozd!lu mezi vlcml ^svými a obe^cn$m1. Te nan! obcanaké c^wat,
to J^ -.,.generace.
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1Jep!'il::l^ j^c. t>ros:rJUel, ._ial: bych

ólll inzcrét: "Z&ml,stnér..í
ni
v leM přijme pe^cUt'tnS ::ut, jenr, jO11 vfdycni leeeos Tice., co byle,
e1

tfcbe udřlct, tle nač r.cjaoli 1 idi, pocit:1'. če!!tc chut. ueilot to aú." Eltl^», f-ekl ji,t'trc si, takcvU;O riově-kD se r.lkdo čmee nooltvtfí vžit.

bo tl vez:rr..toi.;, e pel:: ti' pollou

e

pn.conú ťeto-u no nl Jebou kelaititn!

próc!, po r..i! zO.Ettvt -v ls.:ee pfišern, spouěi, e k tomu, nef rie^maji 11-

d!, zcs jiJn nezbudtí im1 ty. /Je Jt jF-ec pfeci pfil,el Oobrovolnt 1 mečnu tvtt. J(; nect.cl ootorovot.:. pilu! !:de je čnee mleto prc emr-osietmihc

m:.ife, ptéc: rre. Jenc-c, v bl&::inciV
Hleťi.r:. ne ten stery obrtzek, kC,y eveh ze koetele1t nebyl je.^tf pr-o-

!'!Enut leleznic!, kopec provrtén tunelem e kdy mOJ t&t^»k se pro tu
pr,c1 teprf ^^"ll, prévl. r.nrpstská obec: pod Ef-icenim hraOei.ze:É ee
such,, b:!lt, ^^cnitt. Kr- nl.nfet! ee Jlatl • jak to Jeftl pmnstuju,
ka loupej! ra^nní kravince, lidé

se, kdyl Je poleóce, e^Ubll do ku^ccy-

mi p^l.nSch much s dvore, kde elipky ^^meJ! v 11tbw ěop, ne kameni ^phe
prahem mi koěka miaru mlaa mohul a pee hleM zpod lavice vstfíc tufené4aw v^frékcvl, . jen! se vllů e očraeyrr. kloboukem v oČ1 opfel pod lipou

o chledivS podstavec

neUbo J^^, &atíma:iffi ml.ad, Slovenka ee e nťl-

11 bore-.et na prod^J •lo!U1J

aocbou eva1' brojíce • chladí e1 t.v'1.ř

1 nobT •^ou • k»lry. V le^m p^rdJe^ř, j^ď ^Uhne pach michode, ěak,
dld^inaaka • chl^pces, ktedy at
e!

n

ováz^wu

retu, ne pana "ochtora,

ntt0bflc?v' ^^aaa\ do čehof rpeC,&1 1 nu^^ hétk.} o^čInek toho

tluet.4ho

na "ivanl, ntimcc Holba o4 f^^ , neny Cimbálek, si oč-

po!ne po haC!roTÍci na tweat:11 orob^tóm tr^^Au pod o11.!, j^li pole^dne.

nu doobou . ^^afi si sOf^&1 T

bukové bory dalek o

obcí

cdrQ • kortTiě^kami lezou po eeč!cb za 1eal 1nam1 • tr,vy e1 pcls^tly v oko1 ! TilOTO pod VŇ:hea, retťmco pa8'k Jisti hlaná po hleék$ch kmenech pl^

nich

aby •• naJecll ^robeycb ptač^^k, Jel v poOateti beze mley

TJ'^ar;n>e do Tatara niW^ v chltóku •• •to&lou, protone j^ je cn'ě&m etú:
ito"1ol7 a J^izll atín ^^!nf, Jako O^ai J^tf siinkmej ^^kov'ho leaa nad
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hrsdem e jirS Blc

ni

@

l !p

r:.1$nec:, jalc jt útulná rs t&ple chl&tivo v kol-

ořtipecjVn:: kl6tern, Y-6$ oe ^trcruti divěji kotrns fill králíci, kdel-

to nevlidDf včtrky cr.lač Jr poť kepekyr.1 ptěn^;.! t^^lu. Uf jse::i pscl o

toe, jok jeer si

čl ouíicíxr. ec stánu vrb tloir.11 nebo r.e veřerr.iho teplf;

l:uchyr^-, milého pc l(tru-...i bosky v trenýrkách • ul{kc1t o?afU n;ku':
Za(í^ru:ire, nevíc, nevíť!l:t, cc jeee: už nspeel. e

e>

ne. lííélt vdbec pocit,

án ss opp.kcju, že Jf\e:m hloupě uetrnulý, le se mi nic nel!Cí a nikoo mi
nevyhovuje, že ee bet znelcct.i s bor. üfeOu eterm o věci, po richt mi nic
není, sčko:i nemé=, nov^’. Sliač tych :mZ:1 mtnit vzduchy p!en1ěkU, tttrsvu
nebe j!n,nc.

Z&ltir.: ne mé •t&"'loT"1l.tl v obilí paidl obA:!rzi$ at!n, e Jak pH.OueU
h^^ be.rvy e otryey věcí v cáněru, zchledil 1 8' eroTni^ď d nesrovnán!.

Přef: rybníky rcr.fll1!lr.l ee les, e je.k etin lctn!ho n:re.Čěne velice sab:!r'

kctl inu e měetečkb e či.De ee do protilehlého nahu, al se naciouho„ pro

velikou vzdálenost jekoby nehnuti, zeeUvll pod

na al^onnckf hr^

nicl, zjeYUje ee 1ti ničen!, !e najednou ee ale vleckc smř.nái bez nás, jen
ze r,vé: povnhy nebo z řádu ottifen! zecnroule -proetě.
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vík Vaculík:

Srpnov
ý den

/fejeton/

l1uf ee probučil pozdě e emr.. N-eťtl si, cc nepaal v noci, pak te^^
ve ee oholil a umyl. Vyhlťčl čo dne s zólilo ee mu, fe tii zeeluh\Jje vol
no. Ne ťe by- článek byl hctov; chybělo mu jemném dopracování e pointe,

&le mt-1 to hlevni, co ho k ní jlstr uf. élot^me. Oblékl si lehké kal^ety, je! pro lepší íoreu eutorovy f'i^^^ ztufll temenem, pfes to nechal

splynout srpnovou koě111 e vyčel. Ne ulici hneO cítil, te toto je ten
Sivý letni vítr, co rozklustvá chlapce, jimž ee podařilo utéct z domu.
TeS čostel chut nti jídlo. Večel člo tr.léfulé jíčlelmy I:oupil ei skle^

nicl chlodného mléka, pil s přitom v zrcaae pozorovel, jak sterě!, nf!e suchý pán v srpnoYém klobouku, pojíde.J:!cí chleba ee ^^le^nfm vaJí6kem 1 pozoruje čivku, ulizuJic! po lžiěkách ^^zl^m ee flehačkou.

pil z^^veii e nimi, aby mohl p^^ sledovet, jak pO.Jde zs dívkou.
Šle volně. e lcyve.le vycházkovým koěfrem, v němf lefela kn^m, plev-

ky a slUDefni bvýle. Náš muf. pozoroval, !e stsrě! piin vidí, jek dívce
al.u§! moaré bltzka beE e erpnovt. sukně, jel proti sl^unku dává zn^^

kl^^vý efekt. •Jenom íoufám,• pomyslel si nil mu!, "le nikdy nebudu
takto oě.^ima. onakávet mladé žeriy•••• a vtom také s^^£! pén setfepal hletou

a r^ámi ee obrátil k výloze !elezffstT!. To e^trhlo i naieho nIU11e

k •Sl.ose, kde nic hle&mého nevidl:l, sato Tlak zaslechl, jak e1 pé bruě! coil Jako "Té nač:! etsfeckl pofetiloeti", ne! vstoupil óo k^^u.

ušel Jeitt třicet ^rckO a s^^ul pfee ^^hkupectTim, aby zJi„

tll, zde -vyšlo něco nováho do^^ho, e hle:

rbyl

v:!tl&", výbor se

pak e bol:!řkem pfevázeby-m stulkou ro^-llel před svřtřr .

tfiloTatq, ••►li ee dát rovnf k ^&fe!! Š1 vpreTo nahoru k parku,

^mal,

!e se!! u! sto.1í vedle einrf^^ p^ána l ten si toho Tfiml, rospaěS.-

tf ukázal ne 1m!tl"f bal!ček a fekl popletanf, •Tetle••• zaae Zeyer, nake-

DeoT ^^.1nf popleten ut,za1 EU! na kornout sfeJaf odchlipujte! tapau
DOTJ' bldsy a řekls "V7 zae ••• se.,, ee, f.e konefnl Tjlly :moeaW ^vruly,

!tyflq, •• zapuštlnou hleTou. • svřUa Nmaforu ^trTela, oba mufi ěekgJ.1

s pán tekl: "Vči:rnl jett ei, co jich zee vánóE je?^ Kuf ee ro^Uédl
mÍEt!m e uvi6ěl je - erpncvl strá^^ky. f{ekl: "eo pofáč chtfjí potlefit
*
eslr,

Pán ee usmll: "teše zspocináni, nejEpiě." Dotkl ae elaměného klo

bouku a vykročil k Mbřefi. ?.'už nahoru k ps.rku.
Odt.uč shcrE ee zd'1o, fe město dole eprWnf trvé bez neftaetr.óch

měn. Jak
valy

llt10

ze,

muiova mláaí s e.řív se Ětíty e stfecký-, kopule e včžě slé

ulicemi, kudy 11ó{ kdyei oBobni nosívali bočoucnost. 'Ti ale

óopadli, ti Copalli," poeyelil si mu!, e

ze chvíli: "to j' jsem Jeitt

óopafil krá^f ! " /. jsko kCyf tu etSvel e dttmi, pof'éO vltfáni, v prO.zračném vzduchu ee oč eebe lebce odlupovaly vřci s bylo !ietě viclčt koul.i

plynojemu v Libni, jízdd sochu !ifkow, vě!e Sv.

oblouky moe-

tO 1 sráznou skilu Vyčehraču. Jen kde te^nkrít lefele ul pole, jako po^h&ó-

kové bílé hre^y vznášele ee teS nová pra!eká třete. Vlecko jak llll órobnomalbt, jakou

jen malíř sttaromilec - načl^jn1 ^^^wý vitr.

Po schodech óoll a přes most zem!řil mu! na ústavu České fotogra

fie z let 191C-19JS. A tu ho naJJeánou mll - ten ieanUcli livot z u!1c:
jeho slibný republikánský vzmach, Jeho !áOostivoet světa 1 jeho foto^^
nickou bídu. Muž s ^^’slnou nepozcrnoeti m.!Jel a.1 tory prcatoc!uěe nu.Jaté

perspekt1va:n1 betooových stěn jako ^^&e, nevrle hleděl na kolile Štjyr-

stóho a Toyen, poCU^TUhoánt áne^
fánoetivou aměrode^x^^

^nicoto,

t

srovlWl! a pdvo^^ Jejich cti-

tvorba 1 !1-Yot, • zae ul ho neT^xČily Drti-

kolovy feny, noeu!1 t4 ze idnoký ^^bol ěi eokonce jen patetický5 o^^^^rb«

Naopak pf-&l ei Oťle vidtt Sc^hneebergcvy obrázký & ulic, SU^ova z,t1Ží fl

Barkovy tr^amvsJe a neóny, Lauachllaonovy ^^y e s^xny^^^ hlea-

me, naaemu mu!i -1^ čobfe u netří^^ pl^ktorriallatickou foto^^i!I Buai
'f

na oč1v1^M$ •tvak po illtirnních proatoré"11l svlita, ztrscedych m ^dbo-

Oou od chvíle, kdy ve ^^oJce pf-ev^sala moc Tei&cva rotogre!'ie •nfta
pochodu".

snaa

byla avant.^^a pfeen, t kritice

pf-!tomnoeti. Ale Je

J:! nylle^nlcy o budou^weti byl,7 mlhav, a JQ'^ln4 Jak nylle^nlcy c5ěcka. ^lm-em
e:lalby zemčl^nl dav nacpával " do autobueb .1ebouc:!cb pom.e ••Ikr^^ho,

J

^^^v.iiho jízdního féélu, ka.yf ee mu!: protlačoval pryč, s 1!.'.!yšlenkoui Ce

lt Ejev Kačpaf.íkove •Cbfience", jeho BRty 1 tvM, mluví o to©, prof Ei
zouísl. Jakim elE objektivem či jekyml techn^^ni kypoóob^áme, co sabí-

j! daešni eebevrnky7
Kaftsny, jejichž list! zečslc tir. rezivft, ekltnl:ly se nsC, stoly
v resteuraci •U kotvy", kde muž eeGiU u poz^cmiho oběda. Nfkclik j^^ch

oaamllcč popíjelo pivo, mladý pér otáčel v t.1.ch,tu hovoru aklenieeni ěerven4ho v^w, tři steri'.:i d^^ mřly k^w. Stsrňi pén

eleměném ^obouku

tu nebyl, zfejmĚ. Čtyfi nspodiv slušní mladíci zpiv&li ei při kytaře t16e aodern! romantickou píseň, e nikde, tc bylo v tomto ^^navém dni neJpodlvnf.jší, nepfišel je napomenout ani legit^imovat.

U! pf-e" veče^rem očemkl muf dveře n,ho kytu. Ne Yěiáku avidEl

vě0om$ slaměey l:l.obouk. Otevf-el dTeh pokoje ••• a tem aedll

pén.

Dočítal si Jeho noční práci. V^aléai te!, ^^alu propoučtll llat)' z pr^

tfi a previl: ^"Bm. Te l!vshe o naši ^mra^ni odpověOnoetl se dívky, jež

tkáme ns ulici, je v_ýbo^rná, humánní a hla"fllě potře^bná. Zato odetavec o

foto^grafii Je oleme^tl2$ a hlavně poféč Jeltl ^^teky. VýjeT ze z^ahrada!

aí ae — zkrátit na tfi

Autor c1t1l, Jak ho ta pfitelatí a

mou&-, ůoTe C,olrala. Ueedl ns^protl, &bl^té ^rol'tl ..,é čVf-1 li^ky,

pak Tul pel'Q a uká^mlnř -yylkrtl tu potfebnou 1.Nahu o

odpoYi^M►

ti ze dívky potkani ne ulici. lie prvn! stránce pe k vyhledal v tfetia

odstavci slovo •oě^ims e vepael pfed nl alůvko •jen". Cpraveey čl^»k

sevof 1le podal nérnu apolefll!kovi.
V noci Uítká ^^naYá boufka o!1et1la mleto skoro od věeho
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Konec léta
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Stromy odkveUy najefe dobfe, jěk jsem psal, a ovoce je aost; v té'
věci jsem se mýlil. švestky se tíhou prohýbají, jabloně jsem mueel podeptit, kten zsrodily, ale stromy, jei nejsou ničí, ty podél okresních

cest, se tragiclcy lámou e je divné, fe strom nemá pud, aby nadměrné plo
dy shodil. Stromovkou prý chtějí ty k^urvy vést ěeetiprouaou silnici.

Léto je neuvěřitelně dlouhé e tepl'. To my kayž. j^M byli prevóe
mladí, tak pršávalo e bylo zima, takže start! nám f^íke.11, jek bývalo

teplo, kdy! oni byli mladí. V roce 1947 jsem v

Brumově o prázdn^inách

ležel je^wu na k\lpelce a čeU Benešovu ^^^kracii

s e. zttre", pf:í-

jemně napjatý, co pě^rého mi UTet ptinese hned tam na kdpelce e co za-

j^^vého a dobráho ee za mého livota stane ve nětě. Ten ■pia se mi zdál
tehdy těfký a ^^^rý, msel vlak být dosti prosby, kdyl ho ^vývoj tak
lehko mohl obeletít. Od tf dob)' ae svita ^wcnily tajné or^ganizace a

S^aDQ, z ni^ch! .1eden m^tf Stromovkou vé^t dál.nicl. Jako by ji ^nemohli

vůbec véat m^^ Prebul Moví, co v tem zee jel ^&á se, fe mo^té, vyso
ko proko^rwnpov^té zednická lófe, ^vypasené na }ietru a sídlištích, se

prostě ohlí!ej:í po dalěim !ráfil.e.

Vldúl, jak ae ka!dou hodinu - Já rozěiled n^A nad táto papírem
u! několik hodi.n - oeír^» s tfeámě lluby l!stek a epaOne. Ptáci u! ne-

zp:!veJ:í, jenoa vody klikatě akuě:!, ale

J',

jak jsem pol-"' mouM-ejší a

blbš!, neaoká!u u! en1 voau zabít. Kdybych ee

mn

srovnat e loňs^kým, le

tošní jsem o něco ^^svl:! a ailnfJI!, cellccvě klidněJš!, ale v momentu

vztekleji! ^dyl napi'^iad •• óová, J^a prni pf-e4 thmi hodinami, o

pl^m na rniěent čá.-ti Str^^vky a ^Mhn! Jej^w zbytku. To kdo
depíše, toho b7ch ovSem zabit •chopen byl, ^^a.
Jen!e Já Jeem chtll, ne! ml vykolejila ta banda, která ee v dOl^
!1tich vlcech

nikdy

nept, lid:! na ^núor, p8't o tom, jak Jl!lllle

8

Joee:fem

byPt na t4 foto^grafick4 rý^tsvi. Dva
pfed jeJá asv^^ poalel jeem
mu telegram /v nbl! m1 poste o^U. v&:!t Jeto eloTO,
jsem m!ato
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"posrané koně" musel telegrafovet "blbé"/, eby zítre ptijel ne jed^ine^
nou výetevu. Telegram byl pilný, stál osmadvacet korun s Josef ho dostal

včss, protože jeho manželu hm musela z préce jít vyzvednout ne poětn.
"Co se děje, co je," previl druhého dne ve dvet!ch, "ty pofáčhiš výstavu?'’

- "Já ne, ale mohl bych," řekl jsem. "Tam by byl nával,• u^zna. Josef,

"ale brEo by ti ju zevfeli, nebo i tebe o"
Pěšky jsme šli oC náe £ z Holešovic pf-ea Letenský park za^ a pov!deli si, co je nového. Josef mi vyprávěl, je.k ho bolí rsmpno, protole
sped1 z auta, a já jemu, jak mě už áve měsíce bol! pr2vý loket e ničeho.

Den byl teplý a vl^ký. Došli jsme ne výstavu - s ta byla zbourané! Je
nom pap^^ e letě ae válely po zemi. Zaěal Jsem 111210., ktef! to

11, nedávat, že to Je typ1ck4:n1c neplatí v pdvo^^i měn!, vlecko ••
hnusnE odchýlí od očekávání, a jeaUlle v eTropštěJIJích semoh ee te!
nechávaJ:!
v porodnicích tíniž novorozenatak u matek na ismoita^tných pokoJ!ch,

teey u nás ae to zavede v podobě takové, fe garanti matkém na ^^le5Dých pokojích fvou a aes^try k nim ne Jdou, vžkyt

Jeou

tam pfaci maninq,

takle ty jsou nevyspali e kaz:! se jim llláko. Muži ee háJlli výkladem,
Se museli výst^ra zavřít M-:!v, aby měli dost času na pfípraw nov,, ale

bránili ae ohabě, museli cítit, !e to není t vlci.
Ve^^ Josef praTUi "Tak Jsme vidlli hovno." - "Přijae na to, Jak

to nazveš. Vlaní Jsme jeden d^ohého,^ fekl jsem a §11 J^M naůrem k Pe-

f-!!aké tf-:!dě. "Měl bye chut na becherovku?^ septal

fe

Jo^i. "Ne. A kyT"

- "J' taká ne." nolili j^ k obchodu • fotngraf'ickyni vlmd, a Jako
vfdycq v takoyÝch pf-:!paaech, Jcse:f dostal ctmi koupit •i nový aparét.

Velili Jae tedy dovnitf a Josd ei dal ukázat Prakt^ra, kterou by ai

koupil,

kkayky

ji kupoval. Prodavač mu o n!

enal

ce, jen v jedllé jsem ho musel do^tnit Já: !e ty

ochotné Tle&y

do toho nedováleji

pak baterie, j4 jsem ai ji musel nechat darovat z Jiěaecka. al^ Josmf

prnll, !• eteJnl by ai Ji koupil, k"Ybi u Mha

toltt tia:!c.

.1B—

OOtud J^ro lli do fAle^^, ku^
Joeefovl chtll za Vlohou ao
- Tlt^^ho obchodu uk,sat dalekohled muiio^al'1-, kter$ al ul dávno saJ4!a4.

•Zvftěuje deeetkrit," fekl jsem, •pouüval bich ho na hvlsey.^ ^ProdaTač

n'1n dalekohled půjčil do ruky e Josefovi se te zeaouvecí ěedé rourka,

pfipom^^^íc! plavbu Pacii'ic^kým oceánem, hnea r.e1!bile. Zeptal ee mě,
li ai to koupit. "Rozhodně," fekl jsem, protože eám bych si ten delekohle
byl koupil ui dávno, kdybych se nebyl bá1, fe budu mit čve, kóyf mi ho fiě-

kdo dá k v^cim, potom k nerozen^i.nám e teS zas k vánocOm. Podívali jsme
ee oba dalekohledem směrem ke dvefím, ale pro s^il.n ZVPtšení nebylo na

tak krátkou vzdálenost níc rozeznat. Josef dalekohled zaplatil, stál je
nom pět set padesát ko^run, e fekl9 !e se buóe dívat na ptá^^.
Tea ně^kp na oběd. V zahradní restauraci za radnic! jsme si objeó-

na.11 Jiüo, už nevím jaké, e než nmn je přinesli, Josef vytáhl daleko

hled. ^Prohlíleli jsme si okolí a jé jsem u toho pravil dosti hloupé po-

sn^^ky, k n^£ mě cosi nutí&, kdy! •• cítím v atrakci. ^^ní věc, Je!
ae do dalekohledu vešle celé, byl zl.stem ee třpytící k:f-i! na kostele. Vykfikl jsem úžasem, e hned jsme delekohle"- muaeli pdjčit lidem u aoused-

^n!ho stolu. "Ale ^^rnpáč-o. prý tem mají ^Alo," pravil jsem za^ k Joee-oví ee zdlcněnou puaou hlasití. "J' eycky Oost^u a&cho"-," oepověeo.
Josef, "e utratím ho, ani nevím zač, za nějakou blbost. Jako ze tento

Oalekohlea." - ^"Máš slabou vtD.1," fekl Jeem.

Loni jsme omnoho jablek promě^Qi v mošt, psal jsem o tom a znelíbil
•• pf-itom na obl •trany několika -vitami, Jiní! jsem '7SVětlovalI proč

mepodpiinJu politická prctesty. Co •• stalo oO té doby? Něco, nebo nic?
1/V ^wltf-:í v1a:í Sek^éní Právě mi pf-iíli ze zahraOy říct, !e ^mne jelka.
4

Kllan Šillečka je dome bez !Ňbo pfičinWÍ, a aoua - buee, nebude^^?

To hrochu ooth^^

U

^ěle^^ o" té zpré'7 o Str^wvce. Cítí vllbec někdo

oepovl^wat me to, v jaká staavu zanec^^w tuto sem? To tam není nikOo,

ab7 ji.n V7.,.;ltl.1l, !e Xrilo'Yak, obora
.

.

.

J^

po všech etr^±ách cennlJší nel

i^inlce a It dopra'Ya ztrácí budoucnost, protože ^Týroba se buOe muset

^smenllt na nejnutnějěí vlci k !ivotu?
- Volal mi Joee-.r, I^ nevidí nic, protože &pfvná ptactvo naje^wu, Jako

na nl.1ak4 ^t&Jú -v^^v^^, opustilo kra.Ji.nu. Z toho Joee-.r aouO!, le buOe

brso

^dlaa. - To by byl ten lepší pf!paO; Jelitl. Myalá e1 .1'
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